ДРІПJJІЮК К. В.
Націопа.-тьІшй університет <<О.J:еська юрид.ичпа ака,J:е:иія•>,
старІШ1й ви:к.-тада'І кафедри кри\1іна.-тьного проuссу

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ,
ПОТЕРПІЛОЇ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ,
В КРИМІІІЛ.ІІЬІІОМУ ІІРОВЛДЖЮІІІІ
Криміпальне праnопорушеппя с пегатишш:м соціальним яnише:м,

n

результаті якого. заnдасться шко;:rа як інтересам суспільстnа і держа nи,
так і приnаТІІИ:\І інтересам пешюї юридичної чи фі3ичпої особи.
У ні;(ІІОНііlН(Н:ті

iJ

ст. ХО І ~иніJІhНОІ'О К(Щсксу України, юр~щичною

ш:оGою Е (чхані:шІ(і~І, стнорсна і :1арсt::стронана у нстанош1сному 3а
коном

порядку.

Управ.1іння

товариство:\1

здійснюють його

органи.

Органами управ.1іння товариством є загальні збори його учасників і
виконавч:ий орган, якшо інше не встановлено законо:\1. І3іzпак, у від
поспшtх

1 іпшпмп

суб'сктами права,

n тому числі

й

1 судом,

юри;:rичпу

особу, як праnи.1о, пре;:rстаnляс директор чи інша особа, яка мас nідпо
ні,І(ні ІІОННОНаЖСНН}І

[Jj.

Нониі1 Кримінш1nниі1 ІІроttссушІnний ко;tскс України

l2J

нстанон

лює, що потерпіл:им у криміна.1ьно:v~у провадженні :v~оже бути фізична
особа, якій кримінальним правопорушенням зав.LІано моральної, фі

JИ'Іно1 або майноної ІНКОJlИ, а також юри;~ична особа, нкій криміналn
пим правопорушенням завдано майноnої шкоди.
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КПК України пере.LІбачено, що потерпL1ого у криміпаль

но му 11рова,r~жснні може ІІрс;tиав~tити ttpC)(CTaJІJJИK- осо6а, ~Іка у кри
мівальпому проnаджеrші мас право бути захисrшко11. Предетаnником
юридичної особи. яка с потерпіrшм, може бути її керівник. інша осо6а, у1юннонажсна :1аконоVІ а6о установчими J((жумснтаJ\fИ, 11рацінник
юри;(ичної особи :ш ;юнірсністю, а також осо6а, ~Іка VІає rrpaнo бути 3а
хисником у кримінальному провадженні. Представник користується
процесуальними правами потерпітюго, інтереси якого він представляє,

крім процесуальних прав, реа.1і1аuія яких здійсшосться бе1посередпьо
потерпіrш:м і не :\tоже бути доручена предсташш:ку.

Ві.LІтак, пре.LІстаn.1ясться. шо обмеження па пре;:rстаnпицтnо інтер
ссін юрrщичної особи-rrотср11ілої ніл криv1іналnно1·о ІІраноІІЩ1УІІІсн
Н}І, _ІJИІІІС 3аХИСНИКОМ а60 ІІраІІ,іННИКОVІ ЮІJИ)(ИЧНОЇ ОСО6И (НС 6сруЧІ1

до уваги керівника, іншу особу, уповноважену законо УІ або установ
чи:v~и документа:v~и) не є обГрунтованим. Зокрема, якщо порівняти
з іншими проuесами, то в цивільному процесі, рівно як в господар

ському, так і адміністративному предстаюшком особи,
юридичної, може бути фі1ична особа, яка

;:ric

n то:v~у чис.1і

й

па підетаnі довіреності.

f{c Ні~ІК НС о6V1СЖУЄ МОЖJІИНОСТі ІІІJС)[СТаННИЦТНа IHTCIJCCIH ІОІJИ)(ИЧНОЇ
особи.
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КонсннуІІіЇ України tЗJ 3акрі11и;ш, 1110 кожен VІat-: 11рано

на І Іранону l\ОІЮVІОІ)', а у ниІШіІках 11ерс:~бачсних :шконоVІ така ;юІІомоІ'а
на;(аt-:тьси бс3оІІ .. штно. Кожен є ні .. ІьниVІ у ниборі 3ахисю1ка сноїх 11ран.
Оскі.r1ьки шкода, яка завцається юридичній особі в результаті вчи
нення кримінального правопорушення, є :\tайновою то, представ..lя
сться. прецсташшцтnо П іптересіn пе потребус участі саме ацnоката. Не

лшлячись па пеnпу спеuиф іку кри:иіпа"1ьпого проnацження, питаппя
nідшкоцуnаппя шкоци с суто циnільно-праш_)ПИ:\Ш, хоча проnадження
3іLіі1снюєтьоІ у криміншІ ьно-ІІрОІІссуа .. І ьно\1У Іюр~1)1ку. Проте, ІІрСіL\1СТ і
ІІі.іLстани нині;ІьноІ'О ІЮ3ону, ~Ікиі1 мш-: 11рано ІІрс)·t\Інити така особа. осо
б.lивості визначення характеру та роз:v~іру шкоци, завданої криміна.lь
ним правопорушенням, розміру завцаної шкоци та тюз:\'Ііру віцшкоду
nаппя, особи, яка

:\tac nіцшкоцоnуnати шо шкоду, nизпачасться па

оспоnі

положень ПК України. Віцтак, знань зnичайпого юриста с uі.:rІком до
статньо для nирішеппя питань nіцшкодуnання шкоци юрицичпій особі.
СаVІе тому с~Іі.іL уточнити частини І ст.

SX

КПК у контексті ниІ<JІючснН}І

3аІ·а~ІЬНОЇ НЩНІИ 11(0)10 ІІрСJ(СТ<ІННИІ(ТНа у ТО\ІУ ЧИСJІі ЮрИ.іLИЧНОЇ особи
особою, яка у крІІ:\'ІЇнальному провацженні :v~ає право бути захиснико:\'І.
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У криміна ..1ьному провацженні питання про відповіца.1ьність набуває
особ.1ивого значення, оскі..1ьки ція.1ьність, шо спрямована на забезпе

чення швидкого, поююго та неупере.аженого ро3с.1і.ауnаппя і

cy.aonoro

розr"1я.ау та nиконаппя інших 3аn.аань криміна.1ь1юго проuесу 3Гілю ст.

2

КПК. 11онинна бути <:троІ"О 3аснонана на :шконі. У ~т·и:жу і3 ІІJ1\І :tужс
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ociG,
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