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Баб.аєва О. В., 

НУ «Юрид.ична .академія України іме
ні Яросл·ава Мудрого», асистент кафе-

• . дри крим1наль.ного ·процесу та опера-

ти,вно-_розшуко вої .діяльності 

РОЗВИТОК ІНСТЦ:ІУТУ І]ІДГОТОВЧОГО. 
ПРОВАДЖЕ · . . В УКРАІНІ ТА ИОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

В ЗАКОНОДАВ.СТВІ ДЕЯКИХ КРАЇН СНД 
. 

·У зв'язку із прийняттям нового Кримінального процесуального кодек

су України (далі - КПК УкраІни), тому: певну цікавість викликає питання 

співставлення нормативного реrл<tментуванн.я nідготовчого провадження 
• • • • 

в: д1ючому нацtональному та крим1нально-nроцесуальному законодав:ствt 

деяких країн СпівДружності Незалежних Держав (далі - С.НД). 

Підготовче· провадження є першим етапом судового проваджен

ня, який· знаходиться між до·судовим слідством,. та судовим ро~глядом. 

Вперше порядок. підготовчого провадЖення був реrл.ам.ентований Ста~ 

тутом :карного судочинства від 20 л.истопада 1864 року і мав назву -
«віддання до суду». Із розпадом СРС.Р· та створенням. СНД., цей етап 

судочинства зазнав суттєвих змін як в Україні так і в країнах СНД~ Про

тягом перщого десятиріччя створення незалеж.ної українськоІ держави 

стадія відцанн.я· до суду залишалася такою,. якою була створена в радян

ський перjод~ З проведенням у 2001 році рефорl\tування кримінального 
судочинства конструктивні зміни торкнулися і до цього етапу судочи.н

ства- окрім ·змін.:и назви; на «попередній роз.гляд справ.и суддею», також 
.. . . 

була суттєво змінена 1ї процесуальна форма. Втім, стадія я,к залиша-
+ • •• • ~ ~ • • 

лася самостtин~ етапом в. системІ кримtн.альвого судочинства, так 1 за-

вдання стадії попереднього розгляду зал·ишалися незмінними. Введення 

в дію нового КПК України н.езалишає цю стадію осторонь- змінюєть·ся 
··-· 11 .назва та порядок. 

Так, етап судочинства, який зна.хQдиться на рубежі стадій досудово

го слідства та судовото розгляду; закріплений у КПК Російської Федера

ції (далі- РФ), Республік АзербаЦджан, Білорусь, Казахстан, Киргизії, 
. ~ 

Естонії, Молдови, та інших, хоча й має різну назву. Наприклад, у ·кпк 

РФ ця стадія має назву <<Підготовка до ·судового розгляду·» (глава 33. 
КПК РФ), Киргизії - <(Підготовчі дії до судовоrо з.асідання» (глава 32 
КПК РК), Бjлорусії- «Призначення та підготовка судового розтляду» 
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(глава ЗЗ КПК РБ.), Казахстані - <<Вирішення nитання .npo призначен
ня головного судового розгляду та підготовчі ді1. до судового зас·ідання» 

(глава 39 КПК Р Казахстан), та у КПК Азербайджану - «Попередній 
•• • • 

розгляд кримІнальних справ, матер1ал1в за спрощеним досудовим про-

вадженням та ска.рr у порядку приватнQrо обвинувачеuня» (глава XL 
КПК РА). До тоrо ж,, ми можемо спостерігатn суттєву різни,цю у поряд-

·"'-' . . . 
ку провадження цього етапу судочинства, якии у деяких краtнах вtд-

був.ається з.а є:,диною процесуальною формою( Азербайджану~ 'БілорусіУ, 
Киргизії та, власне,. Україні), а в інших - диференційовано (КПК РФ, 

Естонії, Молдови та Казахстану), де nерша форма передбачає вирішен

ня питання про призначення справи до судового розгляду судцею одно

особово, без· участі сторін, а друга - проведенням судового засідання 

з участю сторін. У КПК РФ, та КазахстаНу- це «Поп·ереднє слухання>>, 

Молдови - «Попереднє засідання», Естонії- «Розпорядче засідання». 

Встановлення законом строків підготовчого провадження та при

значення його до судового розгляду має за мету .дотримання розумних 

строків. У з·в'язку із цим, нас ціка,влять за який .же строки підгQтовчого 

провадження. Згідно з ч. 1 · СТ. 314 КПК України підготовче tудове за
сідання повинно бути признач.ена н;е п:ізніше 5 діб з дня надходження 
матеріалів від· прокурора до суду (за КПК 1960 р. Цей строк становить 
І О дjб, а у раз'і складності сnрави - 30 діб). Судовий розгляд має бути 
призначений не пізніше 1 О діб після постановлення. ухвали про призна
Чення (не пізніше 1 О діб, а у випадках складності - не пізніше 20 діб за 
КПК 1960 р.). Таким. чином, максимацьний строк 15 діб, якщо, зрозу
міло підготовче засідання відбувається без. відкладення (н:а нідміну від 
50 діб - за КПК 1960 р.) .Спостерігається диференціація встановлення 
строків у Бідорусії. Так, суддя по спраJЗі, яка надій І нла до суду, повІЩен 
прийняти ріше,ння не пізніше 14 діб з дня іТ надходже.ння. По справах, 
які nідсудні Верховному Суду Ресnубліки Білорус.ь, обласнцм, Міцсько

му місьRому та Білоруському вій·ськовому судам,- в строк .до 1 місяця. 
У виняткових випадках з ур.ахуванням ос~обливої складнос.ті справи та 

великого об'єму, стро,К може бути продовжено зд поетановою rолови 

суду від 1 .до 3 місяців (ч.З ст. 276 КПК Білорусії). Таким чином, максй
мальн,ий строк може становитиме 90 діб! 

В законодавстві інших країн цей строк диференційовано в залежності 

від. категорії кримінальних справ, або від того, чи з:наход.иться обвину

вачений під вартою. Так, відповідІ:Jо до ч. 3 ст. 227 КПК РФ, за.rальний 
~· 

• 
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строк прийнятrя судцею рішення по справі - ЗО діб, а по кримJнальвій 

справі відносно обвинуваченого, який знаходиться під вартою- 14 діб. 
До судового ж розгляду справа призначається не пізніше 14 діб, а по спра
вах,. які розглядатимуть присяжні засідателі - ЗО діб. Таким чином, мак

симальний строк rут може сягатиме (якщо обвинувачений не зн~одиться 

під вартою і справу розглядатимуть присяжні засідателі) - 60 діб. У КПК 
Республіки Казахстан, передбачено, що головний судовий розгляд (або 

попереднього слухання) повинен бути призначеним у п'ятиденний строк 

(ч.4 ст. 299 КПК Казахстану), а головний судовий розгляд розпочато не 
пізніше 15 діб, а у виняткових випадках- ЗО діб (ч. 4 ст~ ЗО2 КПК Респу
бліки Казахстан). Максимальн.ий строк може становитиме 35 діб. 

Участь сторін в судовому засіданні є не тільки важливою складо-. ... . . ...., 
вою в реалtзацн змагальностJ на даному етаnІ провадження, а и гаран-

тією забезпечення їх прав та інтересів. В КПК Білорусії, участь сторін 

в цій стадії взагалі не передбачена, в Киргизії - тільки nри вирішен

ні питання про закриття кримінальної справи, втім є необов'язковою 

(ч.2 ст. 249 КПК РК). Законодавство РФ (ч. 1 ст. 234 КПК РФ) перед-
• 

бачає (хоча і необов'язковою) участь сторін тільки при поnередньому 

слуханні. В іншому випадку, їх присутність не передбачена. Відповід

но до ч. 1 ст. 301 КПК Казахстану, участь сторін передбачена також на 
. . ~ 

попередньому слуханнt, а ПІдсудного, иого захисника та державного 

обвинувача- є обов'язковою. За КПК України та Азербайджану підго

товче засідання про.вад.иться з участю сторін, яких обов'язково повідо

мляє про дату та час засідання. Причому відповідно до ст. 298.5 КПК 
РА, суд також зобов'язан в цьому повідомленнІвказати прізвище, ім'я, 

по-батькові обвинуваченоГ<;), прізвища та посади суддів, які входять до 

складу суду (ст. 298.4.1 КПК РА), а також роз'яснити права таобов'.язки 

особі, якій воно надсилається, включаючи роз'яснення порядку та стро

ку направлення до суду клопотань та заяв (ст. 298.4.2 КПК .РА). 
До речі, вручення обвинуваченому (підсудному) копії обвинуваль

ного вис.новку (акту) до підготовчого судового засідання з (попередньо

го розгляду) передбачено в більшості зазначених країн (Азербайджані, 
Казахстані, Білорусії, РФ), а за новим КПК і в Україні. До того ж., в Ка

захстані та РФ суддя обов'язково питання про вручення обв.инувачено

му копії обвинувального висновку (акту) є обов'язковим ХІЯ ввріІІtенм 

в цій стадії процесу. Невручення обвинуваченому ь..-опії обвив}ва:Тhноrо 
. ·"' 

висновку є одшєю з причин, яка заважає подання ни~f та иого захисни-

ком в цій стадії процесу обrрунтованих юJ.опотапь (наприклад, відповід-
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но до сутності обви,нувачення, до списку' осіб, які підлягають виклииу 
в судове засідання~ тощо). 

Хотілося б звернутиувагу на те, що, одними з· критеріІв ·еф·ективнос

ті побудови цього етапу· судоч.инс.тва виступають: по-перtпе, ·проведен-
• • • . ня пІдготовчого судового засtдацня на засадах змагальностІ, по-друге, 

:контрольні та орг~нізаційно-підготовчі повноваження .суду (судді) при· 

вирішенні передбачених з·аконом питань, по-третє, гарантії забезпечен

ня nрав та законних інтересів учасників кри·міна.tІЬноrо судочинства, та, 
• 

по-четверте, дотримання розумних строк1в. провадження. 

Ізосімов·а к·. С., 

НУ <<Юридична академія Укра1·ни їме:

ні Ярослава Мудрого.>>·, аспірант каф.е
дри кримінологіJ" і кримінальт-Іо-вико

навчого права 

ОКРЕМІ АС1ІЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСУДЖЕ 
ДО ПОЗБ.АВЛЕННЯ ВОЛІ 

Процес виправленнsr дорослих людей сЮІадний· сам по собі, однак 

найбільща складність цього питання виявляється в умовах місць по
з.бавленн:й воnі, коли він відбувається при негативному оточенні, в ·умо

вах міжгрупових і особистих .кон·фліктів. Різ.пий вік з:асуджених, різний 

рівень. їх ,соціально-моральної зіпсованості, відмінності в характе-рі, 

ступінь суспільно]" небезпеки вчинених злочинів, тривалjсть злочинно

го способу життя та інші фактори потребують різноманітних підходів 

до різних груп засуджених .. Разом із тим, nевним гру:па.м засуджених 

влас,тиві загальні, найбільш суттєві ознаки,, згідно із якими вони можуть 
·розnоділятись. на відносно однорідні катеrорі'ї. Необхідність дотриман~ 

ня вимог диференційованого виконання покарання у виді позбавлення 

волі і обумовлює класифікацію засуджених. 
Питання t<ласифікаціІ засуджених· завжд~ було актуальним 1 для на

уки виправно-трудового права, і для науки кри;мінал:ьно-виконавчоrо 

права. Свого часу ним займалася велика кількість вчених-правознавців 

та юристів.-практиків. Серед них_ такі, як О. В. Бріліантов, Л. П. Оніка, 
І. С. Яковець, ·м. О. Стручков, І. В. Шмаров,. М. П. Мелентьєв,. Т. Н .. Пер
ков та ін. 

359 


