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ПІДПИСКА ПРО НЕВИЇЗД ЗА ПРОЕКТОМ НОВОГО КПК УКРАЇНИ
Побудова правової держави, розвиток її демократичних засад мають
супроводжуватися системним переглядом існуючих і введенням нових правових
норм. Останні зміни які були , внесені до КПК, лише частково розв’язали ці
проблеми, відклавши їх остаточне вирішення. Врешті це негативно позначається в
першу чергу на дотриманні прав, свобод та законних інтересів громадян —
суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.На мою думку, виняткової уваги
та докорінного реформування потребують норми КПК, що визначають підстави й
порядок застосування заходів процесуального примусу, особливо запобіжних
заходів. Крім того, саме з цими нормами пов’язана найбільша кількість порушень
кримінально-процесуального законодавства.
Згідно проектом нового КПК значним заходом із забезпечення прав
підозрюваного та обвинуваченого є детальне врегулювання процедури обрання
запобіжних заходів. Особливо слід відзначити спробу врегулювання застосування
такого запобіжного заходу як застава, з визначенням розмірів застави залежно від
тяжкості вчиненого злочину, розширено перелік запобіжних заходів,
альтернативних взяттю під варту, зокрема особисте зобов’язання, домашній
арешт, ліквідовано найпоширеніший запобіжний захід, який істотно обмежує
права особи на пересування, — підписку про невиїзд. Проект КПК України
передбачає скасування інституту підписки про невиїзд та визначає наступні
запобіжні заходи: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4)
домашній арешт; 5) тримання під вартою. Так, особисте зобов'язання полягає у
покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені
на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194
Кримінального процесуального кодексу.
До позитивних надбань належить врегулювання на рівні кримінальнопроцесуального закону питань міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження, що набуває особливого значення в умовах
глобалізації та активізації пересування осіб через державні кордони, спрощення
візового режиму з окремими країнами, а також прагнення до спрощення візового
режиму з країнами Євросоюзу.
На наш погляд норми проекту нового КПК у частині запобіжних заходів не
зможуть негативно вплинути на повноту,всебічність і об’єктивність розгляду
справи, а навпаки, вони дисциплінують працівників органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури й суду, змусять їх більш відповідально ставитися як до
збирання доказів у кримінальних справах, так і до прав, свобод і законних
інтересів учасників кримінального судочинства. Як кажуть, Закон державу
держить.
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