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Розглянуто сутність підозри у кримінальному провадженні, 
виокремлено її ознаки, структурні елементи, значення. 

Ключові слова: кримінальне провадження; повідомлення про 
підозру; підозра, підозрюваний. 

Рассмотрена сущность подозрения в уголовном процессе, 
выделены его признаки, структурные элементы, значение. 

Ключевые слова: уголовное производство; уведомление о 
подозрении; подозрение; подозреваемый.  

This article attempts to identify the features of suspicion and offer a 
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perspectives. 
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рийняття нового КПК України поставило перед правозастосовниками 
нові завдання, які, звичайно, по-перше, пов’язані з необхідністю 

забезпечення законного застосуванням його норм, а по-друге – із 
з’ясуванням сутності нових понять, інститутів та проваджень, які в ньому 
закріплені. Одним з таких нових інститутів, який запроваджено у 
правозастосовну практику, є інститут підозри. Не можна сказати, що 
усвідомлення сутності нового інституту відбувається у науковому вакуумі. До 
розгляду проблем підозри у кримінальному процесі зверталися такі вчені, як 
В. Я. Дорохов, З. Д. Енікеєв, М. В. Жогін, З. З. Зінатуллін, Л. М. Карнеєва, 
О. М. Ларин, І. В. Петров, О. В. Победкін, Р. Д. Рахунов, М. С. Строгович, 
Ф. Н. Фаткуллін, І. Я. Фойницький, О. О. Чувильов. Проте науковці переважно 
досліджували проблеми підозри, які пов’язані із процесуальною фігурою 
підозрюваного, підставами  набуття ним відповідного процесуального 
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статусу, гарантіями дотримання його прав та законних інтересів. Крім того, з 
прийняттям нового КПК України суттєво змінився порядок набуття особою 
статусу підозрюваного, процес повідомлення про підозру, трансформації 
підозри в обвинувачення, та й само розуміння місця інституту підозри у 
кримінальному процесі. Саме тому у статті за мету ставиться розгляд 
актуальних питань підозри у кримінальному провадженні, формулювання її 
поняття, виокремлення ознак та сутності.  

Відповідно до ч. 5 ст. 28 КПК кожен має право, щоб обвинувачення 
до нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або 
щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите. 
Обвинувачення як твердження про вчинення кримінального правопорушення 
певною особою, формулюється в обвинувальному акті, який є підсумковим 
процесуальним документом стадії досудового розслідування (ч. 4 ст. 110 КПК 
України). Обвинувальний акт складається слідчим та/або прокурором коли 
зібрано достатньо доказів для того, щоб передати його до суду, коли 
сторона обвинувачення впевнена, що проведеним досудовим розслідуванням 
встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, процес 
доказування завершений, повно та всебічно встановлені та досліджені 
обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні  
(ст. 91 КПК України). Проте перш ніж прийти до переконання про 
необхідність складання підсумкового процесуального рішення – 
обвинувального акта – слідчий та/або прокурор проходять складний шлях, 
пов’язаний із кропітким збиранням, перевіркою, оціненням доказів, із 
висуненням та перевіркою версій, формулюванням певних висновків та 
прийняттям низки процесуальних рішень. Цей процес пізнання неминуче 
пов’язаний із нагромадженням доказів, просуванням від майже повного 
незнання про подію кримінального правопорушення та особу, яка його 
вчинила на етапі внесення відомостей до ЄРДР, до знання все більше 
повного та точного. На певному етапі досудового розслідування у слідчого 
чи прокурора логічно виникає ймовірне судження про вчинення 
кримінального правопорушення певною особою. Такі ситуації можуть бути 
пов’язані з тим, що особа затримана на місці вчинення кримінального 
правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; щодо неї необхідно 
обрати один з запобіжних заходів, або у матеріалах кримінального 
провадження  вже містяться докази для її підозри у вчиненні кримінального 
правопорушення. При цьому закон категорично забороняє допитувати таку 
особу, як свідка, та вказує на необхідність визнання істотним порушенням 
прав людини отримання показань від свідка, який надалі буде визнаний 
підозрюваним у кримінальному провадженні (п. 6 ч. 2 ст. 87 КПК України). 
Отже, в означених вище випадках особа невідкладно має бути повідомлена 
про підозру та набути процесуального статусу, якій надає їй можливість 
стати суб’єктом права на захист (ст. 42 КПК України).  

Аналіз підстав повідомлення особі про підозру, які містяться  
в ч. 1 ст. 276 КПК України надає можливість поділити їх залежно від 
кількості доказів, які обґрунтовують підозру на два види. До першого виду 
належать випадки, коли слідчому та/або прокурору вже достовірно 
відомо про факт учинення кримінального правопорушення певною 
особою: зібрані достатні докази для підозри особи у вчиненні 
кримінального правопорушення та/або щодо особи необхідно обрати 
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один з запобіжних заходів (п. 2, 3 ч. 1 ст. 276 КПК України). До другого 
виду належать випадки, коли доказів ще замало, знання слідчого чи 
прокурора на цьому етапі ще є невизначеними, неповними, уривчастими, 
а висновок про вчинення кримінального правопорушення певною 
особою можна зробити лише на підставі того, що вона затримана на 
місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після 
його вчинення (п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України). Але у будь-якому випадку 
виникаюча підозра – це попередній висновок про причетність особи до 
вчинення кримінального правопорушення, припущення, яке має бути 
перевірено та оцінено у сукупності зі всіма доказами перш ніж 
обґрунтувати в обвинувальному акті твердження про вчинення цього 
кримінального правопорушення конкретною особою.  

Можна виокремити такі основні ознаки підозри у кримінальному 
провадженні. 

1. Підозра може сформуватися тільки після внесення відомостей до 
ЄРДР, початку кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових), 
негласних (розшукових) та інших процесуальних дій.  

2. Підозра може виникнути в осіб, які здійснюють досудове 
розслідування – слідчого та/або прокурора. Це положення має важливе 
значення, оскільки припущення про вчинення кримінального право-
порушення певною особою, яке виникло у потерпілого, його 
представника, заявника, свідка, особи, яка здійснила законне затримання 
у порядку ст. 207 КПК України, тощо не тягнуть за собою правових 
наслідків, та можуть бути підставою для висунення та перевірки слідчих 
версій стороною обвинувачення.   

3. Підозра завжди суб’єктивна, оскільки виникає на підставі 
внутрішнього переконання слідчого та/або прокурора, яке формується 
відповідно до зібраних у кримінальному провадженні доказів. 

4. Підозра – це ймовірне судження, припущення, попередній висновок 
про причетність конкретної особи до вчинення кримінального 
правопорушення. У разі отримання нових доказів раніше повідомлена 
підозра може бути змінена. Це відрізняє підозру від підсумкового висновку 
слідчого чи прокурора про винуватість особи, який формулюється у 
обвинувальному акті, та має бути з точки зору сторони обвинувачення 
обґрунтованим, достовірним та остаточним. Саме тому обвинувачення, 
відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України, є твердженням про вчинення 
певною особою діяння, передбаченого Законом України про кримінальну 
відповідальність, висунуте в порядку, установленому КПК України. Підозра не 
може бути твердженням, її сутність полягає в тому, що це тільки припущення, 
яке необхідно перевірити під час нового етапу досудового розслідування, 
який наступає після повідомлення про підозру конкретної особи.  

5. Підозра повинна бути обґрунтованою, оскільки закон вимагає, 
що особа обов’язково повідомляється про підозру передусім за наявності 
достатніх доказів для її підозри у вчиненні кримінального правопорушення 
(п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України). Якщо про підозру повідомляється особа у 
разі обрання щодо неї запобіжного заходу, у клопотанні слідчого також 
уже мають бути такі достатні докази, оскільки КПК України встановлює, 
що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність 
обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального право-
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порушення (ч. 2 ст. 177 КПК України). Підставою для ймовірного висновку 
про причетність особи до вчинення злочину та повідомлення особи про 
підозру є також сам собою факт затримання особи на місці вчинення 
кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення  
(п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України). Цим фактом і обґрунтовується виникнення 
припущення про вчинення кримінального правопорушення певною особою.   

6. Підозра має бути формалізована у вигляді процесуального 
документа – повідомлення про підозру, який складається відповідно до вимог 
ст. 277 КПК України. Сама собою підозра без її юридичного оформлення є 
тільки гіпотезою та не породжує правових наслідків.  

7. Підозра як обґрунтоване припущення про вчинення кримінального 
правопорушення певною особою має бути перевірена під час кримінального 
процесуального доказування для її спростування або підтвердження та 
трансформації в обвинувальне твердження, що знайде своє відображення в 
обвинувальному акті. Причому підозра не повинна бути єдиним 
припущенням, яке у свідомості слідчого чи прокурора перетворюється на 
презумпцію винуватості особи. Вона має бути сформульована та перевірена 
у сукупності зі всіма доказами, разом із версією про невинуватість особи, 
про непричетність її до вчинення кримінального правопорушення, що 
повністю відповідатиме правовому змісту такої засади кримінального 
провадження, як презумпція невинуватості.  

8. Підозра не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним 
шляхом. Це випливає із загальної засади законності кримінального 
провадження (ч. 1, 2 ст. 9 КПК України), а також прямо передбачено  
у ч. 3 ст. 17 КПК України. 

9. Підозра – це обов’язковий етап кримінального провадження, 
зокрема стадії досудового розслідування, оскільки саме з моменту 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 
починається притягнення особи до кримінальної відповідальності  
(п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України). 

10. Структурні елементи, які входять до підозри та формалізуються у 
повідомленні про підозру, мають повністю відтворюватися в обвинувальному 
акті. У випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або 
при зміні первинної підозри, слідчий, прокурор зобов’язані знову вручити 
особі повідомлення про підозру з виконанням вимог ст. 278 КПК України. 
Звичайно, фактичні дані, які входять до змісту підозри, можуть не мати 
фотографічної ідентичності з обвинувальним актом, тобто можуть бути 
значно вужчі, ніж ті, що слідчий чи прокурор вкажуть в обвинувальному акті. 
Навіть закон надає таку можливість, оскільки відповідно до  п. 6 ч. 1 ст. 277 
КПК України до повідомлення належить стислий виклад фактичних обставин 
кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється особа.   

Отже на підставі викладеного можна зробити висновок, що підозра – 
це обґрунтоване припущення слідчого та/або прокурора про причетність 
особи до вчинення кримінального правопорушення, яке формалізоване у 
повідомленні про підозру, та має бути перевірено для спростування або 
підтвердження. Повідомлення про підозру – це процесуальна діяльність, зміст 
якої полягає у складанні слідчим або прокурором письмового повідомлення 
про підозру та його врученні особі відповідно до ст. 276–279 КПК України. 
Слід також звернути увагу на багатозначність термінів «підозра» та 
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«повідомлення про підозру». Вони можуть вживатись у кримінальному 
провадженні та у навчальної літературі в інших, крім зазначених вище 
значеннях. Терміном «підозра» може назватися процесуальний документ – 
повідомлення про підозру, який складається та вручається особі. Крім того, 
ним може позначатися інститут кримінального процесуального права, який 
становить собою уособлену групу правових норм, які регулюють однорідні 
кримінальні процесуальні відносини, що виникають у зв’язку із притягненням 
особи до кримінальної відповідальності, складанням та врученням особі 
повідомлення про підозру та одночасним наданням підозрюваному 
можливості захищати свої права та законні інтереси.  

Терміном «повідомлення про підозру» може позначатися певний етап 
стадії досудового розслідування, з якого починається притягнення особи до 
кримінальної відповідальності. Його можуть розуміти як сукупність 
кримінальних процесуальних дій та рішень, які здійснюються та приймаються 
на цьому етапі. Значення повідомлення особи про підозру полягає в тому, 
що: 1) на цьому етапі формулюється підозра, тобто перше офіційне 
обґрунтоване припущення, попередній висновок про причетність конкретної 
особи до вчинення кримінального правопорушення; 2) з моменту 
повідомлення особі про підозру починається притягнення її до кримінальної 
відповідальності (кримінальна відповідальність настає з моменту набрання 
законної сили обвинувальним вироком суду); 3) з дня повідомлення особи 
про підозру починають відраховуватися строки досудового розслідування 
(ст. 219 КПК України); 4) після складання повідомлення про підозру 
визначаються загальні напрями подальшого розслідування, відповідно до яких 
підозра має бути перевірена та спростована або трансформована в 
обвинувачення – твердження про вчинення певною особою діяння, 
передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність; 5) у 
кримінальному провадженні з моменту повідомлення про підозру між 
державними органами, які ведуть кримінальне провадження, та особою, якої 
повідомлено про підозру виникають кримінальні процесуальні 
правовідносини, з’являється центральна процесуальна фігура досудового 
розслідування, новий учасник – підозрюваний, який є суб’єктом права на 
захист, з чим пов’язується виникнення функції захисту, набуває процесуальних 
прав, передбачених у законі (ст. 42 КПК України), та утілює сторону захисту; 
6) розширюються повноваження слідчого по застосуванню щодо 
підозрюваного заходів забезпечення кримінального провадження (наприклад, 
тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом  
(ст. 148 КПК України); відсторонення від посади (ст. 154 КПК України), арешт 
майна (ст. 170 КПК України) та ін.); 7) з моменту повідомлення особи про 
підозру можуть ініціюватися укладення угод про примирення або про 
визнання винуватості (ст. 468, 469 КПК України). 


