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Визначено проблемні питання кримінальної процесуальної регламентації повідомлення 
про підозру. Висловлено пропозиції щодо удосконалення норм КПК України.
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Постановка проблеми. З прийняттям у 2012 році Кримінального про-
цесуального кодексу України (КПК України) [1] постала необхідність у на-
уковому дослідженні більшості інститутів у галузі кримінального процесу з 
метою узагальнення практики застосування, вироблення пропозицій щодо 
удосконалення процесуальної діяльності та їх врахування у законодавстві.  

Особливо актуальним, свідченням чого є тривалі дискусії науковців та 
практичних працівників, є питання кримінальної процесуальної регламен-
тації інституту повідомлення про підозру. Адже повідомлення про підоз-
ру – один із ключових актів на стадії досудового розслідування [2; 3] і процес 
доказування в кримінальному провадженні здійснюється саме для того, щоб 
процесуальними засобами підтвердити або спростувати винуватість особи 
у вчиненні кримінального правопорушення й забезпечити притягнення її до 
кримінальної відповідальності, яка розпочинається саме з моменту повідом-
лення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (п. 14 
ч. 1 ст. 3 КПК України). Зауважимо, що в Україні до кримінальної відповідаль-
ності притягується щомісячно близько 19,5 тис. осіб. 
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До того ж початок перебігу строку на досудовому розслідуванні, як слуш-
но зауважує О.А. Банчук, визначається моментом «офіційного повідомлення 
особі компетентним органом державної влади про наявність припущення 
про те, що цією особою вчинене кримінально каране правопорушення» [4, 8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність окреслених пи-
тань підтверджується значною кількістю публікацій науковців та практичних 
працівників. Зокрема, їх досліджували О.В. Баганець, В.Т. Маляренко,  О.М. Овча-
ренко, М.А. Погорецький, Л.Д. Удалова, О.В. Фараон, В.І. Фаринник. Проте, як свід-
чить практика, одностайної думки досі не вироблено, що призводить до різно-
го тлумачення стороною обвинувачення та судами окремих норм КПК України. 

Мета статті (завдання) полягає у здійсненні комплексного аналізу 
даної проблематики та розробки пропозицій для врахування в удосконален-
ні кримінального процесуального законодавства України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш гострою є дис-
кусія щодо можливих способів повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, адже норми КПК України зазначену проце-
суальну дію регламентують неоднозначно. 

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, пе-
редбаченому статтями 276–279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або 
особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушен-
ня. При цьому у ч. 1 ст. 276 КПК України визначено, що повідомлення про 
підозру здійснюється в порядку, передбаченому ст. 278 цього Кодексу, від-
повідно до норм якої письмове повідомлення про підозру вручається в день 
його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого 
вручення – у спосіб, встановлений КПК України для вручення повідомлень.

Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, ви-
значених КПК України, у порядку, передбаченому Главою 11 цього Кодексу, 
за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття 
особи (ч. 3 ст. 111 КПК України).

Водночас у ст. 135 вказаної вище Глави 11 «Виклик слідчим, прокурором, 
судовий виклик і привід» КПК України встановлено, що особа викликаєть-
ся до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом: вручення повістки 
про виклик; надіслання її поштою; електронною поштою; факсимільним 
зв’язком; здійснення виклику по телефону; здійснення виклику телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для пе-
редачі їй вручається під розписку: дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, 
яка з нею проживає; житлово-експлуатаційній організації за місцем прожи-
вання особи; адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України).

Повістка про виклик може вручатися особі працівником органу зв’язку, 
працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також секре-
тарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні 
суду (ч. 6 ст. 135 КПК України).

Отже, на випадок неможливості безпосереднього вручення слідчим по-
відомлення про підозру особі в день його складання КПК України містить 
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низку бланкетних норм, які, зрештою, відсилають до загального порядку, 
встановленого для виклику слідчим, прокурором, судового виклику у кри-
мінальному провадженні. Такий порядок не вимагає обов’язкового вручення 
повідомлень персонально особі, щодо якої воно складене. 

Окрім того, як зазначають окремі науковці, у разі неможливості безпосе-
реднього вручення письмового повідомлення про підозру зазначеній у ньо-
му особі слідчий або прокурор повинні використовувати інші способи, пе-
редбачені КПК України для вручення повідомлень [5, 698], проте перевагу 
віддати саме безпосередньому врученню такого повідомлення [6, 466].

При цьому постає питання: чи доцільною є вимога щодо належного під-
твердження отримання особою повідомлення про підозру або ознайомлен-
ня з її змістом іншим шляхом. Адже, якщо положення Глави 11 КПК України 
визначають порядок здійснення повідомлення про підозру особі, то для під-
твердження отримання повідомлення про підозру в будь-якому випадку ма-
ють бути проведені дії, зазначені у ст. 136 цього Кодексу (без вчинення яких 
повідомлення фактично не вважається здійсненим). 

У свою чергу, автори науково-практичного коментаря до КПК України, роз-
криваючи зміст ст. 278 цього Кодексу, вказують, що вручення повідомлення 
про підозру повинно здійснюватись прокурором, слідчим або іншою уповно-
важеною особою безпосередньо, оскільки правова норма передбачає саме 
вручення, а не передачу. Систематичне й буквальне тлумачення цих норм 
свідчить, що у спосіб, визначений Главою 11 КПК України, здійснюється не 
вручення повідомлення про підозру особі, якій у цей момент неможливо його 
вручити, а виклик для слідчого чи прокурора для вручення повідомлення 
шляхом надання повістки про виклик, надсилання її поштою, електронною 
поштою.

Нерідко виникають ситуації, коли «запідозрена» особа на виклики не 
з’являється без поважних причин, навмисно уникає одержання повідомлен-
ня про підозру та унеможливлює проведення багатьох слідчих дій, які вима-
гають участі підозрюваного. У цьому разі до такої особи не може бути засто-
совано привід, тобто примусове супроводження до місця її виклику, оскільки 
відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК України привід може бути застосований до під-
озрюваного, обвинуваченого або свідка, а ця особа ще не набула офіційного 
статусу підозрюваного, обвинуваченого чи свідка. Єдиним правильним під-
ходом у такій ситуації автори коментаря вважають обрання стосовно підо-
зрюваної особи, котра ухиляється від явки, на підставі ухвали слідчого судді 
тимчасового запобіжного заходу у вигляді затримання (ч. 2 ст. 176 КПК Укра-
їни), оскільки така особа переховується від органів досудового розслідуван-
ня, перешкоджає кримінальному провадженню (пункти 1 і 4 ч. 1 ст. 177 КПК 
України) [7, 608–609].

З такою позицією не можна цілком погодитися. Адже згідно з ч. 2 ст. 176 
КПК України затримання особи застосовується з підстав та в порядку, визна-
ченому цим Кодексом, тобто відповідно до норм § 2 Глави 18 (при затриманні 
особи без ухвали слідчого судді, суду) та статей 187–192 КПК України (при 
затриманні підозрюваного на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на за-
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тримання з метою приводу). Таким чином, порядку затримання особи на під-
ставі ухвали слідчого судді без набуття нею процесуального статусу підоз-
рюваного КПК України не передбачено.

Як свідчить аналіз слідчо-судової практики, непоодинокими є випадки 
«набуття статусу підозрюваного» з моменту направлення повідомлення про 
підозру поштою, оскільки відповідно до статей 280–281 КПК України у роз-
шук можна оголосити лише підозрюваного. Отже, без визначення порядку 
повідомлення особі про підозру у разі коли немає змоги вручити його безпо-
середньо, оголосити розшук фактично неможливо.

З іншого боку, безпідставні висновки сторони обвинувачення та суду про 
набуття особою статусу підозрюваного можуть стати однією з причин неза-
конного обмеження її прав та законних інтересів, як-от накладення арешту 
на майно особи без визначеного процесуального статусу як на майно «підоз-
рюваного». При цьому варто зауважити, що на практиці в деяких випадках 
сторона обвинувачення «не бажає» встановлювати місце перебування осо-
би (направлення повісток за адресою, де особа тривалий час не проживає, 
складання формальних рапортів про відсутність особи за місцем проживан-
ня, винесення постанови про оголошення особи в розшук одразу ж після на-
правлення особі повістки про виклик тощо), щоб не ускладнювати процес 
доказування. 

Зокрема, у роз’ясненні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року зазначено, що сто-
совно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому стат-
тями 276–279 КПК України, повідомлено про підозру або яких затримано 
за підоз рою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими 
(особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, вказаному 
у ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну від-
повідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого 
або неосуд ної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути 
прийнято ухвалу про арешт майна. З огляду на це, навіть якщо у слідчого 
судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримі-
нальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно 
особи, яка не є підозрюваним.

Відтак, потребує невідкладного вирішення питання про відповідність ви-
могам КПК України направлення особі слідчим повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення засобами поштового зв’язку. 
У цьому контексті необхідно чітко визначити й конкретний момент, з якого 
особа набуває статусу підозрюваного у кримінальному провадженні (з мо-
менту направлення їй повідомлення про підозру засобами поштового зв’язку 
чи з моменту фактичного вручення поштового відправлення з повідомлен-
ням про підозру).  

Системний аналіз положень КПК України дає підстави стверджувати, що 
направлення особі повідомлення про підозру засобами поштового зв’язку 
відповідатиме вимогам цього Кодексу та вважатиметься належним спосо-
бом такого повідомлення лише у випадку вручення поштового відправлення 
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особисто (безпосередньо) підозрюваному. Навряд логічною буде зміна про-
цесуального статусу особи у кримінальному провадженні, якщо повідомлен-
ня про підозру було направлене їй засобами поштового зв’язку, але не було 
вручене адресату з якихось причин (для прикладу, повернуте відправнику у 
зв’язку з закінченням строку зберігання у поштовому відділенні або відмо-
вою адресата від його отримання). 

Таким чином, повідомлення про підозру повинно вважатися здійсненим 
(а особа вважатиметься такою, що набула статусу підозрюваного) з моменту 
вручення поштового відправлення, а не з моменту відправлення такого по-
відомлення слідчим.

Відповідно, факт підтвердження отримання особою повідомлення про 
підоз ру або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є необхідним для на-
буття такою особою процесуального статусу підозрюваного, а порядок, пе-
редбачений ч. 1 ст. 136 КПК України, повністю поширюється на повідомлення 
особі про підозру (у випадку неможливості вручення цього документа в день 
його складення слідчим або прокурором). 

Водночас з огляду на роль та значення повідомлення особі про підозру 
здійснення такого повідомлення може вважатися належним лише у разі, 
якщо спосіб повідомлення дає можливість зафіксувати на матеріальних носі-
ях інформації дотримання слідчим або прокурором вимог до змісту повідом-
лення (ст. 277 КПК України) та  встановити особу, яка отримала повідомлен-
ня, пересвідчитися у повноті  роз’яснення прав та обов’язків підозрюваного. 

Зважаючи на це, особа не може набувати статусу підозрюваного у разі на-
правлення їй слідчим повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення електронною поштою, факсимільним зв’язком, по телефо-
ну, повідомлення телеграмою. 

Постає питання щодо відповідності вимогам КПК України  вручення по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення під роз-
писку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає; жит-
лово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи; адміністрації 
за місцем роботи особи. 

На наш погляд, письмове повідомлення про підозру можуть вручити також 
інші особи, але в подальшому факт його вручення повідомлення про підоз ру 
(відомостей про особу, якій воно вручене) має бути зафіксовано під час роз-
слідування (наприклад, при проведенні допиту свідка). Особа ж набуває ста-
тусу підозрюваного лише після фактичного вручення їй повідомлення про 
підозру.

Сама вимога персонального вручення повідомлення про підозру зумовлює 
значні проблеми у практичній діяльності. Для повідомлення про підозру сто-
рона обвинувачення повинна фактично встановити точне місцезнаходжен-
ня особи та здійснити особисте вручення повідомлення про підозру особі або 
зафіксувати її відмову від такого отримання шляхом власноручного запису 
про відмову або відеозапису такої відмови, що практично неможливо при 
переховуванні такої особи від органів розслідування. Отже, на нашу думку, 
доцільним є внесення зміни до КПК України в частині визначення можли-
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вості оголошення в розшук особи, стосовно якої складено повідомлення про 
підоз ру, а також застосування щодо неї затримання з метою приводу на під-
ставі ухвали слідчого судді.

Зауважимо, що у проекті Закону України «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невід-
воротності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, 
громадської безпеки та корупційні злочини» (реєстр. № 4448а від 8 серпня 
2014 року) передбачено: підозрюваним є також особа, щодо якої складено 
повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстанов-
лення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, 
передбачений КПК України для вручення повідомлень [8]. Проте конкретні 
способи здійснення такого «вручення» законопроектом не визначено.

Не зазначено у КПК України й процесуальної форми повідомлення про 
підозру. Рішення слідчого (прокурора) приймаються у формі постанови. По-
станова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли 
слідчий, прокурор визнає це за необхідне (ч. 3 ст. 110 КПК України). Виняток 
становить обвинувальний акт (процесуальне рішення, яким прокурор ви-
суває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким за-
вершується досудове розслідування). Про повідомлення про підозру у дано-
му випадку не йдеться. Зауважимо, що питання виникає і щодо необхідності 
оформлення початку досудового розслідування.

Слід погодитися, що повідомлення про підозру фактично є  процесуаль-
ним рішенням, яке приймається прокурором або слідчим за погодженням з 
прокурором на підставі зібраних доказів у ході досудового провадження та 
у якому формулюється підозра конкретній особі у вчиненні кримінального 
правопорушення (правопорушень) до закінчення досудового розслідування 
[9, 355].

Саме тому, на нашу думку, рішення про повідомлення про підозру повинно 
оформлюватися також у вигляді постанови. Окрім того, фактично зміст пись-
мового повідомлення про підозру відповідає вимогам, що висувалися до по-
станов про притягнення як обвинуваченого в Кримінально-процесуальному 
кодексі України 1960 року [10, 8].

Проблемним є і визначення моменту повідомлення про підозру особам у 
кримінальних провадженнях (справах), розпочатих до введення в дію чин-
ного КПК України. Якщо за результатами розгляду кримінальної справи згід-
но з Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року [11] суд по-
становив рішення про повернення її прокурору для проведення додаткового 
розслідування, таке розслідування відповідно до п. 12 Розділу ХІ «Перехідні 
положення» чинного КПК України має проводитися в порядку і строки, ви-
значені цим Кодексом.

У таких випадках відомості про кримінальну справу вносяться до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, але при цьому невизначеним є статус обви-
нуваченого у справі. Згідно зі ст. 42 КПК України така особа ще не є підозрю-
ваним, отже строки досудового розслідування не «відраховуються» (ст. 219 
КПК України). Якщо обвинуваченому не буде повідомлено про підозру, то 
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розслідування може тривати як завгодно довго, адже конкретні строки у та-
кому випадку КПК України не передбачені. При цьому обвинувачений навіть 
не матиме права оскаржити таку бездіяльність слідчого, оскільки він взагалі 
не входить до кола осіб, які відповідно до ст. 303 КПК України мають право на 
судове оскарження. 

Саме тому зазначене питання має бути чітко регламентоване. На наш по-
гляд, усім особам, які притягувалися як обвинувачені згідно з Кримінально-
про цесуальним кодексом України 1960 року, після повернення справ на до-
даткове розслідування автоматично повинна бути повідомлена підозра 
у вчиненні кримінального правопорушення. В подальшому проводиться по-
вне, всебічне та неупереджене розслідування у строки, визначені у ст. 219 
КПК України, і якщо не встановлені докази для доведення винуватості в суді 
та вичерпано можливості для їх отримання – приймається рішення про за-
криття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На практиці доволі часто мають місце випадки заявлення стороною захис-
ту клопотань про уточнення підозри у зв’язку з нечіткими формулюваннями 
у повідомленні про підозру. Згідно зі ст. 220 КПК України такі клопотання 
потрібно розглядати в строк не більше трьох днів і приймати відповідні рі-
шення. За більшістю з них прокурори відмовляють у задоволенні у зв’язку з 
відсутністю в КПК України чіткої вимоги щодо необхідності уточнення пові-
домлення про підозру. Зазначене, як і неможливість оскарження повідомлен-
ня про підозру, не сприяє стороні захисту в реалізації її прав.

У деяких випадках слідчі судді взагалі, розглядаючи скаргу на безді-
яльність, подану у порядку ст. 303 КПК України, зобов’язують сторону 
обвинувачення прийняти рішення щодо підозри окремої особи. Так, слід-
чий суддя Печерського районного суду м. Києва, розглядаючи скаргу за-
хисників в інтересах підозрюваного Ш., на стадії досудового розслідуван-
ня зобов’язав прокурора закрити кримінальне провадження у зв’язку з 
невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості підозрю-
ваного [12]. На нашу думку, така практика суперечить сутності КПК Укра-
їни.

Висновки.  Незважаючи на позитивний досвід реалізації норм КПК Укра-
їни, окремі питання повідомлення про підозру залишаються не до кінця ви-
рішеними і потребують розроблення законодавчих норм з урахуванням як 
наукових напрацювань, так і практичних потреб.
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Определены проблемные вопросы уголовной процессуальной регламентации сообщения о 
подозрении. Высказаны предложения по усовершенствованию норм УПК Украины.
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THE ISSUE OF NOTIFICATION OF SUSPICION AND WAYS TO SOLVE IT

The article tackles the challenging issues of criminal process regulation in the context of 
notification of suspicion. Ways to improve the provisions of the Ukrainian Code of Criminal Procedure 
are suggested.

Keywords: proving; improvement of legislation; suspicion; service of notification; pre-trial 
investigation body.


