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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо забезпечення конституційних прав учасників кримінального провадження при визначені та застосування запобіжних заходів)

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України
Редакція з урахуванням запропонованих змін
СТАТТЯ 176. Загальні положення про запобіжні заходи
…
5. Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України
СТАТТЯ 176. Загальні положення про запобіжні заходи
…
5. Запобіжні заходи визначені пунктами 1-4 частини першої статті 176 не можуть бути застосовані до осіб, які обґрунтовано підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-115, частинами третьою та четвертою статі 152, частиною третьою статі 153, частиною четвертою статі 187, частиною п'ятою статті 191, частинами другою та третьою статті 209, статтями 257-258-5, 260, 261, частиною третьою статі 307, статтею 348, частиною третьою статті 365, частиною третьою, четвертою статті 368, частиною другою, третьою статті 368-2, частиною четвертою статті 369, частиною третьою статті 369-2, статтями 379, 400, 437-441, частиною першою статті 442, статтями 443, 444, статтями 446, 447  Кримінального кодексу України. 
…
Або (на вибір)
5. Запобіжні заходи визначених пунктами 1-4 частини першої статті 176 не можуть бути застосовані до осіб, які обґрунтовано підозрюються або обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді позбавлення волі.

СТАТТЯ 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів
1. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам:
…
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
…
СТАТТЯ 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів
1. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам:
…
Виключити

СТАТТЯ 182. Застава
…
5. Розмір застави визначається у таких межах:
…
3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

…
9. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.
…
СТАТТЯ 182. Застава
…
5. Розмір застави визначається у таких межах:
…
3) щодо особи, обґрунтовано підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу – у розмірі рівному шкоді інкримінованій або завданій злочином.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків, застава може бути призначена у розмірі, що перевищує триста розмірів мінімальної заробітної плати.

9. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, заставодавця, його представника, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Повторне неприбуття в судове засідання зазначених осіб без поважних причин, в разі якщо вони були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.
…
СТАТТЯ 194. Застосування запобіжного заходу
…
7. До підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
…
СТАТТЯ 194. Застосування запобіжного заходу
…
7. До підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Запобіжний захід тримання під вартою до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян може бути застосовано випадках та в порядку, передбачених частиною третьою статті 187 та цією главою.
…


Народний депутат України 							      Луценко І.С.


