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ЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ 

СТОРОНИ 
 

У статті автором пропонуються висновки, які мають теоретичне та практичне значення стосовно місця 

вчинення злочину і його значення з позиції загальної теорії складу злочину. Крім того, автор зазначає, що 

з’ясування кримінально-правового значення місця вчинення злочину вимагає засвоєння того, що поділ ознак 

складу злочину на конструктивні (обов’язкові) і факультативні проводиться стосовно до загального поняття 

складу злочину. Натомість по відношенню до конкретного складу злочину конструктивність і 

факультативність одних і тих же ознак — поняття, які один одного взаємовиключають. Іншими словами, 

місце вчинення злочину стосовно конкретного складу злочину може бути або конструктивною або 

факультативною ознакою. 
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Постановка проблеми. Місце вчинення 

злочину має важливе значення для теорії 

кримінального права й практики застосування 

норм, які містять таку ознаку об’єктивної 

сторони. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Проблемами, що стосуються місця 

вчинення злочину, а також значенням цієї 

ознаки об’єктивної сторони певною мірою 

займалися такі вчені, як: В.І. Борисов, П.П., 

В.І. Тютюгін, В.К. Матвійчук, В.Я. Тацій та ін. 

Проте до цього часу положення, що 

стосуються значення такої ознаки об’єктивної 

сторони як місце вчинення злочину не 

отримали належного дослідження.  

Мета статті полягає у з’ясуванні значення 

місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної 

сторони. 

Основні результати дослідження. 
Значення місця вчинення злочину як ознаки, 

що характеризує умови вчинення злочину, 

важко переоцінити. Місце вчинення злочину, 

так як і його поняття, повинно розглядатися з 

позиції впливу місця вчинення злочину на 

суспільну небезпечність та кримінальну 

протиправність діяння, визначення ступеня 

суспільної небезпечності вчиненого, його 

кваліфікацію, встановлення функціонального 

зв’язку місця, вчинення злочину з іншими 

ознаками події злочину і на цій підставі 

виявлення їх справжнього змісту. Зокрема, 

вирішення питання про правомірність 

необхідної оборони, крайньої необхідності і 

затримання злочинця неможливо без 

врахування місця, в якому вони застосовані. 

Стосовно до акту необхідної оборони це може 

знайти вираження в ознаках, що стосуються 

правомірності необхідної оборони, які 

відносяться як до посягання, так і до захисту 

від нього. У першому випадку місце може 

характеризувати суспільну небезпечність 

посягання, дійсність суспільної небезпечності 

посягання. У другому випадку — можливість 

захисних заходів відносно себе і відносно 

інших осіб, а також відсутність перевищення 

меж необхідної оборони. Вирішуючи питання 

про наявність або відсутність ознак 

перевищення меж необхідної оборони, суди 

повинні враховувати, зокрема, й місце нападу. 

Особливості місця вчинення злочину можуть 

стати фактором, які виключають можливість 

утворення небезпеки, що загрожує 

правоохоронюваним інтересам, іншими менш 

радикальними засобами при крайній 

необхідності (зокрема, відстріл тварин на 

території заповідника людьми, які заблукали і 

їм загрожує голодна смерть, тощо). Крім того, 

в сукупності з іншими обставинами 

кримінального провадження, місце, в якому 

затримано злочинця, здатне вплинути на 

оцінку меж допустимості спричинення йому 

шкоди. Натомість при співучасті місце може 

стати обставиною, яка засвідчує наявність 

попередньої змови, наприклад, відносно 
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викрадення чужого майна, чи може виразитися 

в розміщенні співучасниками предметів, що 

підготовлені до викрадення в одному місці; 

при зґвалтуванні свідчить про узгодженість дій 

співучасників стосовно потерплої особи в 

певному місці. Умови місця вчинення злочину 

лежать в основі встановлення стадії розвитку 

умисної злочинної діяльності. Механізм такого 

встановлення пов'язаний з особливостями за-

конодавчого формулювання об’єктивної сторо-

ни окремих складів злочинів. Зокрема, контра-

банда вважається закінченою з моменту неза-

конного переміщення предметів через митний 

кордон України. Тому, дії особи, яка намагала-

ся вивезти певні товари за межі України, 

становлять замах на вчинення цього злочину.  

 Межі відповідальності співучасників, в 

тому числі й у просторовочасовому сенсі, 

витікають з визначення співучасті, як умисної 

спільної участі двох або більше осіб у 

вчиненні умисного злочину. І лише в тих 

випадках, коли частинка злочину, що вчинена 

у співучасті, вчинена за межами кордону 

України, вирішувати питання необхідно з 

позиції теорії повсемісності, місцем і часом 

вчиненого злочину буде для всіх співучасників 

та місце, де виконавець виконав свої дії, а для 

кожного співучасника ще й те місце, де ним 

безпосередньо були вчинені дії, що причинно 

пов’язані з діями виконавця і що сприяли 

досягненню злочинного задуму [1, с. 33].  

У тих випадках, коли місце вчинення 

злочину виступає в якості конструктивної 

ознаки об’єктивної сторони складу злочину, то 

встановлення того, що діяння вчинено в 

іншому місці, ніж в тому, що описано в диспо-

зиції статті Особливої частини КК України, 

означає взагалі або відсутність в діянні складу 

злочину (наприклад ст. 273 КК. Порушення 

правил безпеки на вибухонебезпечних 

підприємствах або у вибухонебезпечних 

цехах), або тягне за собою кваліфікацію 

вчиненого за іншими статтями КК України.  

У якості кваліфікуючої ознаки обставина 

місце вчинення злочину передбачена ч.3 ст. 

185, 186, 187 КК України, як викрадення, 

поєднане з проникненням у житло, інше 

приміщення чи сховище. Тут специфіка місця 

вчинення злочину така, що воно значно підви-

щує ступінь суспільної небезпечності вчине-

ного діяння, і у зв’язку з цим закон передбачає 

його в якості кваліфікуючої ознаки. В інших 

випадках місце вчинення злочину є факульта-

тивною ознакою, яка впливає лише на ступінь 

суспільної небезпеки, що враховується судом 

при виборі виду і розміру покарання [2, с.12]. 

Місце вчинення злочину знаходиться в 

тісному (функціональному) зв’язку з іншими 

ознаками складу злочину, в особливості з 

об’єктивними ознаками. Найбільш тісний 

функціональний зв'язок місця вчинення злочи-

ну з ознаками об’єктивної сторони злочину. 

Так, у сукупності з іншими обставинами воно 

може свідчити про наявність або відсутність 

об’єктивної сторони злочину (дії, або необхід-

ного причинного зв’язку), характеризувати 

спосіб вчинення злочину, впливати на розмір 

завданої шкоди, на визнання тих або інших 

предметів знаряддями злочину, на визнання 

злочину закінченим, виступати кваліфікуючим 

компонентом, свідчить про наявність зло-

чинної змови тощо. Так, етимологічне тлума-

чення деяких норм Особливої частини КК 

України свідчить про те, що для наявності 

описаних в них злочинів важливе значення має 

те, де виконані дії, які передбачені в законі, 

місце їх вчинення. У сукупності з іншими 

обставинами кримінального провадження цей 

факт відіграє важливу роль у встановленні 

кримінальної протиправності діяння. 

Наприклад, в умовах місця у деяких осіб може 

бути зв’язаний допуск до транспортного 

засобу (технічне обслуговування автомобіля).  

У сукупності з іншими обставинами 

кримінального провадження місце вчинення 

злочину може впливати на характер розвитку 

причинного зв’язку між діянням і його 

суспільно небезпечними наслідками [3].  

Місце вчинення злочину має тісний 

функціональний зв'язок зі способом вчинення 

злочину, який в багатьох випадках набував 

кримінально-правового значення саме в силу 

специфіки місця вчинення злочину. Так, 

умисне вбивство вважається особливо 

жорстоким, коли воно вчинене в присутності 

близьких потерпілому осіб і винний усвідом-

лював, що такими діями завдає останнім 

особливих психічних чи моральних страждань. 

Місце вчинення вбивства також впливає на 

визнання його вчиненим способом, небезпеч-

ним для життя багатьох осіб. Наприклад, 

постріл у жертву, яка знаходиться в оточенні 

інших осіб, постріли у натовп, використання 

вибухового пристрою, який розрахований на 

спрацювання у масі людей [4, с. 31].  

Таким чином, місце вчинення злочину є 

важливою об’єктивною властивістю злочину, 

яка в сукупності з іншими обставинами 

кримінального провадження має істотний 
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вплив на кримінально-правову оцінку діяння, 

яка сприяє виявленню ознак об’єктивної 

сторони, впливає на ступінь суспільної 

небезпеки злочину. 

Надто важлива роль відводиться місцю 

вчинення злочину при встановленні 

суб’єктивної сторони злочину. Вивчення нами 

кримінальних проваджень показало, що місце 

вчинення злочину в сукупності з іншими 

обставинами справи, сприяє виявленню 

суб’єктивної сторони злочину в 147 випадках. 

А саме, допомогло встановити прямий умисел 

—117, непрямий —5, злочинну самовпев-

неність — 7, злочинну недбалість — 19, мотив 

— 20, мету — 1, емоційний стан — 1. 

Генерація злочинного наміру умовами місця 

вчинення злочину є непоодиноким явищем. 

Про це свідчить проведений нами аналіз 

судової практики. Так, мотивація злочинного 

діяння так чи інакше була детермінована 

умовами місця вчинення злочину в 62 з 200 

вивчених нами кримінальних справ (31%). Її 

розподілення в цілому таке: користь — 43; 

хуліганські спонукання — 25; помста — 2; 

ревнощі — 1; особиста зацікавленість — 12; 

невірно зрозумілі інтереси служби — 1; страх 

— 2; неточність — 21 та інше. Типовим 

прикладом генерації злочинного наміру може 

стати справа гр. П., який спільно з гр. Н. 

вчинив крадіжку ікони гр-на Д. Так, П. чув 

проте, що вартість цієї ікони дорівнює вартості 

автомобіля «Мерседес». Це й стало 

обставиною, яка сформулювала злочинний 

умисел [5]. 

Висновки. На підставі викладеного можна 

прийти до висновку, що:   

1. Місце вчинення злочину має значення з 

позиції загальної теорії складу злочину. 

Головне для такої ознаки об’єктивної сторони 

злочину, як місце його вчинення, щоб воно 

відповідало поняттю ознаки складу злочину. 

Слід розуміти, що місце вчинення злочину в 

якості факультативної ознаки виступає лише 

стосовно до загального поняття злочину. 

Натомість у конкретних складах злочинів, де 

воно передбачено, ця ознака є обов’язковою. 

2. Місце вчинення злочину має значення як 

загальна умова кримінальної відповідальності, 

(відповідає такій функції місця вчинення 

злочину, як загальній умові кримінальної 

відповідальності).  

3. Місце вчинення злочину має важливе 

значення у його доказуванні (відповідає такій 

функції місця, як доказування в 

кримінальному провадженні). Дійсно, що 

вчинення злочину не може вважатися 

доказаним, якщо не встановлено місця, де воно 

було вчинено. У зв’язку з цим місце вчинення 

злочину, що характеризує подію злочину, 

наголошене в числі обставин, що підлягають 

доказуванню по кримінальній справі (ст. 91 

КПК України).  

4. Значення місця вчинення злочину в 

відмежуванні злочину від іншого аналогічного 

правопорушення (відповідає розмежувальній 

функції цієї ознаки злочину). Так, аналіз ст.248 

КК України 2001 р.(незаконне полювання) і 

ст.85 КУпАП (порушення правил 

використання об’єктів тваринного світу) 

свідчить, що їх  розмежування проводиться за 

ознаками об’єктивної сторони, зокрема, за 

місцем вчинення злочину (кримінально 

караним є діяння, коли воно проводиться в 

такому місці як заповідники або інші території 

або об’єкти природно-заповідного фонду). 

Крім того, особливості місця можуть стати 

фактором, які виключають можливості усунен-

ня небезпеки, що загрожують правоохороню-

ваним інтересам, іншими менш радикальними 

засобами при крайній необхідності (наприклад, 

відстріл тварин на території заповідника, 

туристами, які заблукали та виснажені голодом 

і холодом, що загрожує їх життю). 

5. Значення місця вчинення злочину в теорії 

покарання та звільненні від кримінальної 

відповідальності і покарання (відповідає такій 

функції місця вчинення злочину, як 

диференціації видів кримінальної 

відповідальності). У даному випадку 

кримінально-правове значення місця вчинення 

злочину є в тому, що воно може виступати 

обставиною, яка вар’їрує ступінь суспільної 

небезпеки злочину. В цій якості воно має 

вплив на індивідуалізацію кримінальної 

відповідальності і навіть звільнення від 

кримінальної відповідальності і покарання, а 

також виступає пом’якшуючою обставиною 

призначення покарання.  
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Мороз В.Г.  

ЗНАЧЕНИЕ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРИЗНАКА 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
В статье автором предлагаются выводы, которые имеют теоретическое и практическое значение 

относительно места совершения преступления и его значение с точки зрения общей теории состава 

преступления. Кроме того, автор отмечает, что выяснение уголовно-правового значения места совершения 

преступления требует усвоения того, что разделение признаков состава преступления конструктивные 

(обязательные) и факультативные проводится в отношении к общему понятию состава преступления. Зато 

по отношению к конкретному составу преступления конструктивность и факультативность одних и тех же 

признаков - понятия, друг друга взаимоисключающие. Иными словами, место совершения преступления в 

отношении конкретного состава преступления может быть либо конструктивной или факультативным 

признаком. 

Ключевые слова: место совершения преступления, конструктивный признак, факультативная признак, 

влияние места совершения преступления и установления объективной и субъективных признаков 

преступления. 

          

Moroz V.H.  

THE VALUE OF THE CRIME SCENE AS A SIGN OF THE OBJECTIVE SIDE 
The author proposes the conclusions that have theoretical and practical meaning for the place of crime and its meaning 

from the point of view of the general theory of the crime. Besides, the author pays attention that the determination of the 

criminal value of the place of crime requires proving that the separating of the characters of crime on the constructive 

(obligative) and facultative is held according to the general definition of the crime. But, the constructive and facultative 

the same signs as for the same crime are the definitions that are mutually exclusive. In other words, the place of crime 

regarding the specific crime can be or constructive, or facultative character. 

Keywords: crime scene, structural feature, an optional feature, the effect of the crime scene and the establishment of 

objective and subjective elements of a crime. 

Науковий керівник: к.юр.н. Харь Інна Олексіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


