Таблиця 30

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
(ПАРАГРАФ 1 ГЛАВИ 18)
Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування – слідчим суддею
за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а
під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора

Особисте
зобов’язання
(ст. 179)
полягає
у
покладенні
на
підозрюваного, обвинуваченого
зобов'язання
виконувати
покладені на нього слідчим
суддею,
судом
обов'язки
(прибувати
до
визначеної
службової особи із встановленою
періодичністю, не відлучатися із
населеного пункту, в якому він
зареєстрований, проживає чи
перебуває, без дозволу слідчого,
прокурора або суду, повідомляти
слідчого, прокурора чи суд про
зміну свого місця проживання
та/або
місця
роботи,
утримуватися від спілкування з
будь-якою особою, визначеною
слідчим суддею, судом або
спілкуватися
з
нею
із
дотриманням умов, визначених
слідчим суддею, судом, не
відвідувати місця, визначені
слідчим суддею або судом,
пройти курс лікування від
наркотичної або алкогольної
залежності, докласти зусиль до
пошуку роботи або до навчання,
здати
на
зберігання
до
відповідних органів державної
влади свій паспорт (паспорти)
для виїзду за кордон, інші
документи, що дають право на
виїзд з України і в'їзд в Україну,
носити
електронний
засіб
контролю) (ст. 194)

Особиста порука

Домашній арешт

(ст. 180)

(ст. 181)

полягає у наданні особами,
яких слідчий суддя, суд
вважає
такими,
що
заслуговують
на
довіру,
письмового зобов'язання про
те, що вони поручаються за
виконання
підозрюваним,
обвинуваченим покладених на
нього обов'язків відповідно до
статті
194
КПК
і
зобов'язуються
за
необхідності доставити його
до
органу
досудового
розслідування чи в суд на
першу про те вимогу

полягає
в
забороні
підозрюваному,
обвинуваченому
залишати
житло цілодобово або у певний
період доби

кількість
поручителів
визначає слідчий суддя, суд,
який обирає запобіжний захід.
Наявність одного поручителя
може
бути
визнано
достатньою лише в тому разі,
коли ним є особа, яка
заслуговує на особливу довіру
контроль
за
виконанням
зобов'язань про особисту
поруку здійснює слідчий, а
якщо справа перебуває у
провадженні суду - прокурор

може бути застосовано до
особи, яка підозрюється або
обвинувачується у вчиненні
злочину, за вчинення якого
законом передбачено покарання
у виді позбавлення волі
строк дії ухвали слідчого судді
про
тримання
особи
під
домашнім арештом не може
перевищувати двох місяців.
продовжується за в порядку,
передбаченому статтею 199
КПК (прокурором, слідчим за
погодженням з прокурором не
пізніше ніж за 5 днів до
закінчення дії попередньої
ухвали) (сукупний строк не
більше 6 місяців)
по закінченню строку ухвала
про застосування запобіжного
заходу у вигляді домашнього
арешту припиняє свою дію і
запобіжний захід вважається
скасованим.

Застава
(ст. 182)
полягає у внесенні
коштів у грошовій
одиниці України на
спеціальний
рахунок, з метою
забезпечення
виконання
підозрюваним,
обвинуваченим
покладених
на
нього
обов'язків,
під
умовою
звернення внесених
коштів у доход
держави в разі
невиконання
цих
обов'язків.
може бути внесена
як
самим
підозрюваним,
обвинуваченим, так
і іншою фізичною
або
юридичною
особою
(заставодавцем)

Тримання під
вартою
(ст. 183)

Затримання
особи
(ст. 188)

є
винятковим
запобіжним заходом,
який застосовується
виключно у разі, якщо
прокурор доведе, що
жоден із більш м'яких
запобіжних заходів не
зможе
запобігти
ризикам,
передбаченим ст. 177
КПК

є
тимчасовим
запобіжним заходом

клопотання
про
продовження строку
тримання під вартою
має право подати
прокурор, слідчий за
погодженням
з
прокурором
не
пізніше ніж за 5 днів
до
закінчення
дії
попередньої
ухвали
про тримання під
вартою
клопотання
про
продовження строку
тримання під вартою
подається
до
місцевого суду, в
межах територіальної
юрисдикції
якого
здійснюється досудове
розслідування

клопотання може бути
подане:
1) одночасно з поданням
клопотання
про
тримання під вартою або
зміни
іншого
запобіжного заходу на
тримання під варту;
2) після
подання
клопотання
про
застосування
запобіжного заходу і до
прибуття підозрюваного,
обвинуваченого до суду
на підставі судового
виклику;
3) після
неприбуття
підозрюваного,
обвинуваченого
за
судовим викликом для
участі
в
розгляді
клопотання
про
тримання під вартою і
відсутності у слідчого
судді, суду на початок
судового
засідання
відомостей про поважні
причини,
що
перешкоджають
його
своєчасному прибуттю.

