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ВОЛОШИНА В. К. 

ТТ<щіон<LІ hНИЙ унінерсите 1 <•O,:techкa юри)tична акщtе~Іін», 
доцепт кафе;:Іри кри:мі..па;тьпоrо пропес у, 

К<lН,'lИ,'Ш І ЮрИ1 lИЧН ИХ наук, 1 (0І(еНТ 

ВИЗНАЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ 

І ІІЩКОРЮІІІЯ ЇХ ТІЛЬКИ ЗЛКОІІУ ЯК ЗЛСЛДИ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Одпи:м із осrюrших питань науки криміпального процесуального 

ІІрана Є ІІІ'ІТ3НЮІ IILO)LO НИ ::;наче Н НИ та ::!М н:ту ::!аСа}[ КрИ Ml HaJI hHO 1'0 IIIJOHa
Jtжснни. Принци11и криміншІhНоІ·о ІІрона;tженни можна ни::~начити }ІК 

доктрина.1ьно обtрунтовані основні правові положення, які відобража

ють пре.іІУІет і метод кримінального процесуального регулювання, .іІе

мокрапгшу природу криміна.rrьного провадження, визначають сутність 

і структуру його проваджень, ста.Jій та інститутів, спря:v~овують кри:мі

шшьпу процесуальну дія.1ьпість па досягнепня зan.iiaiiL, постаn.1епих 
Jtсржавою JJcpcJt кpИ.\-1iJJa~JJ,JJИM cy,JtoЧИJJcТJю.\-1. 

KpимiJJaJJJ,JJИЙ ІІроІtссуа~ІЬІІиl1 ·шк011 у статті 7 Jакрішш систему 
::;аІ'і.Uhних ::;аса,тt криміншІhНоІ·о нрона;rженни, у икій нарахонуєтм:~І 22 
:шса;rи. Поріннюючи ІІШІОЖСНН}І КПК 1960 року, ;tоситh Gагато 3aca;t 
::;на~іІІІJІИ сноt: ні;юGражеНН}І у КПК. О;tнак, на нан1у ;tумку, не неі ІІО

ложення, а саме такий :v~іжга.1узевий принцип, як неза.1ежність суддів і 

пі.іІкорення тітrьки закону, не знайшов своє ві.іІображення у системі за

са.іІ. rшзпачешrх закоподаnuе:м. 

Положепня щодо незалежпості суддів :\-tіститься у міжпародних 

нор11ах, а саме у ст .. lО Зага.1ьrюї де:к.1арації прав лодипи, у п.l ст. 14 
Міжнар(ЩНОІ'О ІІаК'І'У 11ро Ірома,![}ІНСhкі і ІІОJІітичні 11рана, у КонненІtії 

IIJ10 :ШХИСТ І Іран JІКЩИНИ і ОСНОІЮІІО.·ІОЖНИХ CHOGOi[ і[С 3а::;начено. 11~0 КО
ЖеН повинен :v~ати право на справе.іJ.,lивий і пуб.1ічний розгляд справи 

ко:v~петентн:и:м, незалежним і безстороннім судоУІ, створен:и:м на підета

nі закону. Не:ш.1ежпість су.іІоnої вла.іІИ с необхідпою для реалі:шuії цього 

праnа. 

На існуваппя такого положепня та його зrrачи1Іість nказусться у 
ІlекmtраІtіЇ ІІL(ЩО ІІрИНЦИІІіН Не3а~ІеЖНОСТі CYJLOHOЇ Н_ІІі.ЩИ, }ІКа ІІриtіН}І

та КонфсренІІ,іt:ю І'ШІін нерхонних сулін країн І~ентрш1ьної та Схі.Іtної 
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н.11а;~а УІа є ни конунати с ної фун КІ ~ії ні;LІІО ні;~ но ;~о ко нститу11ії та :ш коні н. 

Л ср жана маt-: :шGс3ІІсчунати існунаню1 ІІрОІLСіLУР та 3асоGін І Іраноного :ш

хисту нс3а;1сжності су,т~оної нла;ш. у ТО\1У чис;Іі санкІІій 11роти тих, хто 

намагається впливати на су.іІдів іншю .. f чином, аніж за .іІОПомогою за
конних судових проuе.іІур. 

Незалежність суду, як гарантія nідображена у ст.ст.126, 129 
Копституuії України, гаравтоnапа законами України, а са11е у ст .. 6 
Закону України <{Про судоустрій і статус суддіn)>. 

TpcGa 3а3начити, 11~0 ,1щний ІІрІ1НІ~ИІІ VІає сною СІІСІ~ифіку у криv1і

на;ІhНОVІУ IIIJOHaJ~ЖCHHl, OCK1JihKI1 cy;L у KIJИMlHШihHOMY IIIJOHa)t)KCHHl 
здійснює не тільки правосуд.іІЯ, а й під час досу.іІового прова.іІження ви

конує функцію судового контролю, при здійсненні якої теж повинна 

бути JабеJпечепа незалежність. Отже, nтручашrя у J.іІійспення право

суддя, nплиn па суд або суддіn, слідчих cy;:r.iiin у будь-який спосіб, не
повага до суду чи судціn, слі.іІчих cy.ii.iiin, збираrшя, "Зберігання, nико
ристанн~І і ІІОІІІИІJСНЮІ інформаціЇ усно, ІІИСhМОНО aGo Н іНІІІИЙ CIIO<:iG 
:1 V1CTOIO :1аН}[аНН~І IIIKO,IU1 анторитсту CYJLlllH, СJІЩЧИХ CYJl)LlH ЧИ НІІJІИНУ на 
безсторонність суду забороняється і тягне за собою відпові1Іа.1ьність, 

установлену законо:\1. 

Втручанням у діяльність судових органів слід розуміти вплив на 

суддю, слі.іІчого су.іІдю у будь-якій формі (прохаппя, вимога, вкюіnка, 

погроза, підкуп, пасильстnо, критика су.Jді n засобах масоnої інформа
ції )LO ІНtрішсншІ СІІрави у :т"ижу -3 її JЮJІ-:.Іи;tом тощо) J Gоку Gу;LІ,-икої 

ОСОGИ J _\>1СТОЮ СХИJІИП1 ЙОІ'О ;LO ВЧИІІСІІІІ~І ЧИ ІІСВЧИІІСІІІІ}І ІІСВJІИХ IIJIO
ЦCCYi.UhHИX ;~іЙ а()о ухна;ІСННИ ІІСННОІ'О cy,:LOHOI'O ріІІІСНЮІ. При l~hOMY НС 
VІаЄ 3НаЧСННИ, :ш ,!~0110VІОГОЮ ИКИХ :шсоGін, на ИКіЙ СТа,Т~іЇ 11р01~С<:у та Н 

;~і~І.ІІhністh cy;ry икої інстанІtії 3Лі{kнюєтh<:~І нтручанни. 
Таким чином, положення про незалежність суддів та пі.іІкорення їх 

тіТІьки закону ві.іІображається як у наuіональних так і міжнаро.іІних нор

:\tах, отже. nnaж-tcмo, за пеобхідrш:м допошrити кри1tіпа.1ьrшй процесу

а.lьпий закон окремою пормою та закріпити пеJа.1ежпість суду та під

корепня їх ті.1ьки закону як окре:му :шса.іІу криміпального проnаджеrшя. 
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