ЗАСТАВА (СТ. 182)

Таблиця 32

полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, 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.
застосовується 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
При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а
заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення,
обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків.

Кримінальне правопорушення, щодо якого
здійснюється провадження

Розмір застави
(мінімальних заробітних
плат)

щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у
вчиненні злочину невеликої або середньої
від 1 до 20
тяжкості
щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у
від 20 до 80
вчиненні тяжкого злочину
щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у
від 80 до 300
вчиненні особливо тяжкого злочину
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.

грошова сума, що дорівнює
місячному розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня календарного
року, в якому приймається
процесуальне
рішення
або
здійснюється процесуальна дія
(п. 16 ч. 1 ст. 3)
На підставі прийнятого Закону
про Бюджет України на 2012 рік
мінімальна
заробітна
плата
станом на 1 січня 2012 року
дорівнює 1073,00 грн.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при
застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й
використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

