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кроком для чинного кримінального процесуального законодавства, але, при 
цьому таким, що потребує подальшого удосконалення.  
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ВИКЛИК УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ДО ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЧИ СУДУ  

НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

Чинний КПК України у положеннях статей 133 та 134 наділяє слідчого, 
прокурора та слідчого суддю правом викликати будь-якого учасника кримі-
нального провадження до органу досудового розслідування чи до суду, але, з 
урахуванням проведення на частині території України антитерористичної 
операції та окупації Автономної Республіки Крим, слід враховувати специфі-
ку здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження.  

Відповідно до кримінального процесуального законодавства України, 
особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вру-
чення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи 
факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою, 
крім того у ч. 5 ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на ви-
клик, а саме, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду підозрюваним, обвинуваченим є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження. 

Правовий режим тимчасово окупованих територій забезпечено законом 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року та постано-
вою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і 
сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» 
від 17 березня 2015 року № 2396. На сьогоднішній день тимчасово окупова-
ними територіями України являється територія Автономної Республіки Крим 
та частина Донецької і Луганської областей. В такій суспільно-політичній си-
туації забезпечити вручення відповідним особам викликів до уповноважених 
осіб або органів у порядку, визначеному процесуальним законом, в переваж-
ній більшості випадків та й взагалі неможливо. В свою чергу це перешкоджає 
здійсненню кримінального провадження як в загальному, так і в спеціальному 
порядку, оскільки такі особи не можуть бути належним чином повідомлені про 
виклик. У ч. 1 ст. 297-5 КПК України передбачено, що під час спеціального 
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досудового розслідування виклик особи здійснюється шляхом надсилання 
повістки за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та 
обов’язково публікується в засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження та на офіційних сайтах органів, що здійснюють досу-
дове розслідування, але і в такій ситуації може виникнути проблема. Навіть за 
наявності бажання особа може вчасно не прибути до місця виклику, оскільки 
відповідно до затвердженого Тимчасового порядку контролю за переміщен-
ням осіб, транспортних засобів та ін. уздовж зіткнення у межах Донецької та 
Луганської областей (відповідний наказ СБУ від 22.01.2015 № 270) в’їзд на 
неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України можливий лише 
за умови пред’явлення паспорту та перепустки. При цьому участь у слідчих 
діях не передбачена як підстава видачі такої перепустки. 

Отже, виклик учасників кримінального провадження до органу досудо-
вого розслідування чи суду, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в 
Україні, є досить проблематичним та актуальним питанням на сьогодні, як 
наслідок, здійснювати досудове розслідування на окупованих територіях ста-
новиться тяжче, а в деяких випадках навіть не можливо. Також слід розуміти, 
що на практиці, враховуючи вище перераховані фактори, слідчий не може в 
повній мірі та в розумні строки здійснювати досудове розслідування, тим са-
мим особи відчуваючи безкарність, відповідно, все частіше вчиняють кримі-
нальні правопорушення.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ 
ПОСТАВКИ ЯК ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  

ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ 

Для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження 
усіх суттєвих для кримінального провадження обставин уповноважені служ-
бові особи проводять гласні та негласні слідчі (розшукові) дії. У зв’язку з не-
стабільною політичною та соціально-економічною ситуацією, що на сьогодні 
склалася в Україні певних перешкод зазнає практична реалізація деяких не-
гласних слідчих розшукових дій. 

Керуючись положеннями КПК України, треба наголосити на тому, що 
негласні слідчі (розшукові) дії проводяться тільки у тих випадках, якщо відо-
мості про злочин та особу, яка його вчинила неможливо отримати в інший 
спосіб. Тобто, перед проведенням відповідної негласної слідчої дії необхідно 


