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Застава в кримінальному процесі:
психологія впливу чи ігри з жадібністю
О. І. Ситайло
У науковій статті здійснено юридичне дослідження застави
як запобіжного заходу в кримінальному процесі України:
вплив застави як запобіжного заходу на поведінку підозрюваного, обвинуваченого;
розглянуті окремі аспекти застосування застави як запобіжного заходу.
Ключові слова: запобіжні заходи, застава,
поведінка підозрюваного та обвинуваченого,
права і свободи людини, кримінальний процес, КПК України.
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Collateral in criminal proceedings:
psychology of influence or play with greed
O. I. Sitaylo
In a scientific article, a legal study of bail as a precautionary measure
in the criminal process of Ukraine was carried out: the effect of bail
as a precautionary measure on the behavior of the suspect, accused;
Some aspects of the use of collateral as a precautionary measure are considered.
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