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Криміналізація певних суспільно небез-
печних діянь, як і будь-яка інша правотвор-
ча діяльність законодавця, обов’язково по-
винна спиратись на встановлені юридич-
ною наукою закономірності та розроблені 
нею засоби використання цих закономір-
ностей. Реальність же демонструє нам дещо 
інший порядок речей. Спираючись біль-
шою мірою на політичну доцільність, ігно-
руючи принцип економії кримінальної ре-
пресії та намагаючись за допомогою кримі-
нального закону розв’язати проблеми, які не 
можуть бути розв’язані запровадженням 
кримінальної відповідальності, законода-
вець поспіхом та хаотично формулює дис-
позиції кримінально-правових норм. Після 
проходження відповідних експертиз (на які 
часто народні обранці і не дуже зважають), 
сформульовані ними норми набирають 
чинності і стають законом. Тут уже, за ви-
словом професора В. О. Навроцького, прак-
тичні працівники починають «сушити голо-
ву» над тим, як застосовувати прийняті кри-
мінально-правові норми. 

Зазначене стосується багатьох ознак скла-
ду злочину, але більшість із цих ознак зазна-
ли належного теоретичного вивчення. 

Однак цього не можна стверджувати стосов-
но такої ознаки об’єктивної сторони, як місце 
вчинення злочину. Звернення до теоретич-
них праць, науково-практичних коментарів, 
навчальної літератури формує у нас тверду 
впевненість у недостатності теоретичних на-
працювань щодо належного правозастосов-
ного тлумачення ознаки «місце вчинення 
злочину», розмежування останньої та подіб-
них до неї ознак складу злочину, передусім 
предмета злочину, обстановки вчинення 
злочину і способу вчинення злочину.

Саме тому як для теорії, так і для практики 
кримінального права ми вбачаємо доволі ко-
рисним вивчення зазначених ознак складу зло-
чину в аспекті тлумачення та їх розмежування. 
Допомогу у цьому нам нададуть лінгвістичні 
прийоми тлумачення, застосування яких до оз-
наки «місце вчинення злочину» ми уже запо-
чаткували в опублікованих раніше працях. 

Спеціальні дослідження місця вчинення 
злочину у кримінально-правовій науці були 
розпочаті А. В. Наумовим і К. Л. Акоєвим у 
80-х рр. [1; 2]. У подальшому цього питання 
торкались в основному ті науковці, які ви-
вчали об’єктивну сторону злочину, зокрема 
В. Б. Малінін і О. Ф. Парфьонов [3].
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В сучасній українській кримінально-пра-
вовій науці ознака «місце вчинення злочи-
ну» досліджувалось у працях Л. П. Брич [4], 
З. А. Загиней [5], А. А. Музики та Є. В. Ла-
щука [6], В. Г. Мороз [7], І. І. Присяжнюка [8] 
та інших науковців.

Праці згаданих науковців створюють не-
обхідний фундамент для подальших дослі-
джень поняття місця вчинення злочину. 
Проте вивчення цих праць та інших доступ-
них нам джерел дозволяють дійти висновку, 
що у теорії кримінального права існують 
розбіжності в поглядах науковців на зміст 
ознак «місце вчинення злочину», «предмет 
злочину», «обстановка вчинення злочину», 
«спосіб вчинення злочину» тощо. Для роз-
межування цих ознак науковці застосовують 
різні методи і прийоми, зокрема, лінгвістич-
ного тлумачення, інші методи криміналь-
но-правової герменевтики. Однак застосу-
вання зазначених методів і прийомів часто 
призводить до неоднакового тлумачення 
ознак складів злочинів, що впливає на якість 
правозастосовної діяльності. Тому завдання 
цієї статті — здійснення розмежування оз-
наки «місце вчинення злочину» та суміжних 
об’єктивних ознак у деяких статтях Кримі-
нального кодексу України із застосуванням 
прийомів лінгвістичного тлумачення для 
формування уніфікованого підходу до їх ро-
зуміння у правозастосовній практиці.

Передусім нагадаємо, що у раніше опублі-
кованій статті ми описали певні закономір-
ності та запропонували методичний інстру-
ментарій, які можуть бути основою створен-
ня методики розмежування понять «місце 
вчинення злочину», «предмет злочину» та 
«обстановка вчинення злочину». Зокрема, 
було доведено, що допоміжним методом 
розмежування цих ознак складу злочину є 
лінгвістичне тлумачення шляхом постанов-
ки відповідних питань: до іменника, що по-
значає предмет злочину, можна застосувати 
питання (чого?); місце вчинення злочину за-
конодавець формулює так, що до нього 
можна поставити запитання (де?). Ми визна-
ли обґрунтованим підхід, згідно з яким міс-
це і час вчинення злочину постають компо-
нентами обстановки. Якщо місце вчинення 
злочину завжди є складовою обстановки, то 
вказівка на останню у тексті статті Особливої 
частини КК України буде свідченням наяв-
ності і певного місця вчинення злочину. 
Якщо ж законодавець передбачає у статті 
лише місце вчинення злочину, то це ще не 
означає автоматичної наявності обстановки 
як ознаки об’єктивної сторони складу зло-

чину. Якщо при застосуванні лінгвістично-
го прийому тлумачення виявляється можли-
вість одночасного формулювання до певної 
ознаки складу злочину двох питань — (де?) 
[місце] і (коли?) [час] — то це є свідченням 
наявності обстановки вчинення злочину, 
оскільки з теоретичної точки зору обста-
новка охоплює і місце, і час вчинення зло-
чину [9, с. 171].

Спираючись на встановлені закономірнос-
ті та запропоновану методику, можна здійс-
нити аналіз статей Особливої частини КК 
України на предмет виявлення тих із них, де 
законодавець безсумнівно використав ознаку 
«місце вчинення злочину», а не інші ознаки 
об’єкта або об’єктивної сторони злочину. 
Одночасно здійснимо відповідне розмежу-
вання (і проілюструємо його конкретними 
прикладами) аналізовіних ознак складу зло-
чину, особливо у тих випадках, де місце вчи-
нення злочину можна сплутати з іншими 
об’єктивними ознаками складу злочину.

Візьмемо в якості прикладу злочин, перед-
бачений ст. 151 КК України «Незаконне по-
міщення в психіатричний заклад». Су спіль-
но небезпечне діяння описане законодав-
цем як «поміщення в психіатричний заклад 
завідомо психічно здорової особи» (ч. 1 
ст. 151 КК України). Згідно з наведеними 
положеннями на перший погляд може зда-
тись, що місцем вчинення злочину має ви-
знаватись психіатричний заклад, куди суб’єкт 
злочину поміщує завідомо психічно здорову 
особу. А чи насправді це так? Застосуємо опи-
сану вище методику лінгвістичного тлумачен-
ня. Щодо діяння «поміщення в психіатричний 
заклад завідомо психічно здорової особи» до-
цільним є використання не питання (де?), яке є 
характеристикою місця вчинення діяння, а 
питання (куди?) — «в психіатричний заклад». 
Постановка інших питань: (коли?) [час вчи-
нення злочину]; (де? і коли?) [обстановка вчи-
нення злочину] — видається неприйнятною 
через відчутний лінгвістичний дискомфорт. 
Тому за допомогою словосполучення «в пси-
хіатричний заклад» акцентовано лише на век-
торі спрямованості діяння1 суб’єкта злочину; у та-
кий спосіб законодавець описує відповідне 
діяння, що карається за ст. 151 КК України, а 
не місце його вчинення.

Доволі складним для тлумачення у контек-
сті розмежування об’єктивних ознак складу 
злочину постає термін «житло», який зако-
нодавець неодноразово використовує під 
1 Примітка. Термін «вектор спрямованості діяння» про-
понується у працях З. А. Загиней. Див., напр.: Загиней 
З. Кримінально-правова герменевтика: монографія / З. За-
гиней. — К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. — С. 253.
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час опису тих чи інших видів злочинів. 
Передусім це стосується злочину, передба-
ченого ст. 162 КК України «Порушення не-
доторканності житла». Науковці, які присвя-
тили спеціальне дослідження тлумаченню 
ознак цього злочину, дійшли висновків про 
те, що житло у цьому складі злочину постає 
предметом злочину, а не місцем його вчи-
нення. Такий висновок став результатом за-
стосування методу лінгвістичного тлумачення, 
про який уже згадувалось вище. Наприклад, 
І. І. Присяжнюк пропонує використати при-
йом лінгвістичного тлумачення щодо ст. 162 
КК України. Назва ст. 162 КК України наго-
лошує: порушення недоторканності (чого?) 
житла [предмет злочину] [8, с. 87–88].

Його позицію у цілому підтримали 
А. А. Музика і Є. В. Лащук, які зазначили, 
що «у контексті розмежування аналізованих 
понять доволі оригінальним видається спо-
сіб визначення місця вчинення злочину, що 
запропонований у дисертації І. І. Присяж ню-
ка. Автор цілком правильно дійшов виснов-
ку про те, що у ст. 162 КК житло або інше 
володіння особи виступає не місцем вчи-
нення злочину, а його предметом» [6, с. 157].

З. А. Загиней теж вважає, що лінгвістичне 
тлумачення кримінально-правових норм 
може допомогти у розмежуванні предмета 
злочину і місця його вчинення. Однак, на її 
думку, цього недостатньо, оскільки потріб-
но враховувати ще й вектор спрямованості 
суспільно небезпечного діяння. Наприклад, 
житло або інше володіння особи — це не те-
риторія, на якій вчиняється злочин, а певним 
чином виділений людиною простір, через 
порушення недоторканності якого порушу-
ється її приватне життя [5, с. 253]. Тобто вче-
на, по суті, не вважає житло або інше воло-
діння особи місцем вчинення злочину.

Проте, незважаючи на таку однодушність 
науковців в оцінці поняття «житло» в кон-
тексті аналізованого складу злочину, ніхто зі 
згаданих авторів не звернув увагу на одну 
важливу обставину, а саме: тлумаченню під-
лягають ознаки складу злочину, а вони ви-
писані не у назві статті — «порушення недо-
торканності житла» — а в диспозиції кримі-
нально-правової норми. Звернемося безпо-
середньо до опису злочинної поведінки, що 
міститься у ч. 1 ст. 162 КК України: «неза-
конне проникнення до житла чи до іншого 
володіння особи, незаконне проведення в 
них огляду чи обшуку, а так само незаконне 
виселення чи інші дії, що порушують недо-
торканність житла громадян». Як бачимо, 
законодавець у цій диспозиції передбачив 

не одну, а чотири форми об’єктивної сторо-
ни складу аналізованого злочину:

1) незаконне проникнення до житла чи до 
іншого володіння особи;

2) незаконне проведення в них огляду чи 
обшуку;

3) незаконне виселення; 
4) інші дії, що порушують недоторкан-

ність житла громадян.
Отже, лінгвістичному тлумаченню за від-

повідною методикою підлягає не назва цієї 
статті, а окремі форми об’єктивної сторони 
злочину. Проілюструємо це відповідним 
прикладом. Незаконне проникнення (куди?) — 
до житла чи до іншого володіння особи. 
Тут житло чи інше володіння особи поста-
ють не місцем вчинення злочину, а характе-
ризують суспільно небезпечне діяння, век-
тор його спрямованості. Наступна форма 
об’єктивної сторони описана як незаконне 
проведення в них, тобто у житлі чи іншому 
володінні особи, огляду чи обшуку. 
Застосуємо прийом лінгвістичного тлума-
чення: незаконне проведення огляду чи об-
шуку (де?) — в них [житлі або іншому воло-
дінні особи]. Тут слід зробити висновок про 
те, що житло чи інше володіння особи у цій 
формі об’єктивної сторони постають міс-
цем вчинення злочину. В якості додатково-
го аргументу відмінності цих форм вчинен-
ня злочину можна навести нетотожність са-
мого суспільно небезпечного діяння у попе-
редніх двох формах об’єктивної сторони 
цього злочину: проникнення (перша форма) і 
проведення (друга форма). Тобто, незаконне 
проведення огляду або обшуку можливе і 
без незаконного проникнення у житло — на-
приклад, потерпілий пустив свого знайомого 
працівника поліції додому (відсутність неза-
конного проникнення), а той, перебуваючи 
у житлі, незаконно розпочав огляд або обшук.

Третя та четверта форми об’єктивної сто-
рони цього злочину можуть характеризува-
ти як вектор спрямованості суспільно небез-
печного діяння (незаконне виселення), так і 
предмет злочину (інші дії, що порушують 
недоторканність (чого?) — житла громадян 
[предмет злочину].

У злочинах проти власності законодавець 
також часто передбачає в якості обтяжуючої 
обставини вчинення таких діянь у поєднан-
ні з проникненням у житло, інше примі-
щення чи сховище (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186, 
ч. 3 ст. 187 КК України). На перший погляд, 
йдеться про певне місце вчинення злочину. 
Однак застосування лінгвістичного тлума-
чення наочно свідчить про те, що такий під-



Rodionova T. V. The delineation of  the topic «scene of  the crime» and related objective evidence 
(with the help of  methods of  linguistic interpretation).

65

хід є поверхневим. Розглянемо це питання 
стосовно крадіжки, поєднаної з проникнен-
ням у житло. Крадіжка, тобто таємне викра-
дення чужого майна, поєднується з проник-
ненням у житло. У лінгвістичному розумінні 
йдеться не про вчинення діяння у певному 
місці, а його вчинення певним способом — 
(як? або яким чином?) — шляхом проникнен-
ня у житло. Якби криміноутворюючою оз-
накою злочину було місце його вчинення, 
то будь-яка крадіжка у житлі кваліфікувалася 
б за ч. 3 ст. 185 КК України. Однак сучасна 
доктрина кримінального права та судова 
практика дотримуються іншої позиції. Так, 
Д. О. Кал миков і Д. В. Каменський у підруч-
нику «Кри мінальне право України. Особ-
лива частина» (2012 р.) зазначають, що для 
правильного вирішення питання про наяв-
ність або відсутність кваліфікуючої ознаки 
«проникнення у житло, інше приміщення 
чи сховище» істотне значення має момент 
виникнення у винного умислу на вчинення 
крадіжки, грабежу чи розбою. Ця ознака від-
сутня, якщо умисел на викрадення майна у 
особи виник вже під час перебування в при-
міщенні чи сховищі [10, с. 368].

Пленум Верховного Суду України також 
підкреслив свою позицію щодо цього пи-
тання, виклавши її в абз. 3 п. 22 постанови 
№ 10 «Про судову практику у справах про 
злочини проти власності» від 6 листопада 
2009 р.: «Вирішуючи питання про наявність 
у діях винної особи названої кваліфікуючої 
ознаки суди повинні з’ясовувати, з якою ме-
тою особа опинилась у житлі, іншому при-
міщенні чи сховищі та коли саме в неї виник 
умисел на заволодіння майном. Викрадення 
майна не можна розглядати за ознакою про-
никнення в житло або інше приміщення чи 
сховище, якщо умисел на викрадення майна 
у особи виник під час перебування в цьому 
приміщенні» [11].

Наведені позиції теорії та судової практики 
видаються додатковими аргументами на ко-
ристь нашого висновку про те, що криміноу-
творюючою ознакою цього злочину постає 
не житло, як місце вчинення крадіжки, а неза-
конний характер проникнення до нього.

Складними для кримінально-правового 
аналізу є ознаки об’єктивної сторони злочи-
ну, передбаченого ст. 1971 КК України 
«Самовільне зайняття земельної ділянки та 
самовільне будівництво». Згідно з положен-
нями ч. 1 цієї статті злочином визнається 
самовільне зайняття земельної ділянки, 
яким завдано значної шкоди її законному 
володільцю або власнику. Виникає запитання: 

земельна ділянка постає тут предметом вчи-
нення злочину чи місцем вчинення злочину?

Для відповіді на нього скористаємось ме-
тодами тлумачення, що застосовувались 
нами вище і спираються як на лінгвістичні 
прийоми, так і на аналіз законодавчого опису 
форм об’єктивної сторони складу злочину.

Форма об’єктивної сторони «самовільне 
зайняття (чого?) — земельної ділянки» вказує 
на те, що земельна ділянка постає тут пред-
метом злочину.

Проте інша форма об’єктивної сторони 
цього злочину, що передбачена ч. ч. 3 та 
4 ст. 1971 КК України, пов’язується із зе-
мельною ділянкою як місцем вчинення зло-
чину: «самовільне будівництво будівель або 
споруд (де?) — на самовільно зайнятій зе-
мельній ділянці» [місце вчинення злочину].

Ознайомлення з особливостями законодав-
чого викладення ознак місця вчинення діян-
ня у деяких статтях Особливої частини КК 
України дозволяє дійти цікавих у теоретич-
ному плані висновків. Наприклад, ч. 3 ст. 158 
КК України «Надання неправдивих відомо-
стей до органу ведення Державного реєстру 
виборців або фальсифікація виборчих доку-
ментів, документів референдуму, підсумків 
голосування або відомостей Державного реє-
стру виборців» передбачає в якості злочин-
них дій, зокрема, складення чи підписання 
відповідного протоколу «не на засіданні ви-
борчої комісії чи комісії з референдуму, на 
якому здійснюється підрахунок голосів ви-
борців чи встановлення підсумків голосуван-
ня чи результатів виборів або референдуму». 
Отже, ознакою об’єктивної сторони складу 
злочину може бути вчинення дій не в тому 
місці, де вимагає закон. Це може бути як ок-
ремий закон, що регулює порядок відповід-
них дій, так і безпосередньо кримінальний 
закон. Наприклад, ч. 1 ст. 91 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» 
передбачає: «Діль нична виборча комісія на 
своєму засіданні складає протокол про підрахунок 
голосів виборців на виборчій дільниці…» 
(виділено нами. — Т. Р.) [12]. Низка інших 
положень виборчого законодавства дозволяє 
дійти висновку про обов’язок складати чи 
підписувати протоколи про підрахунок голо-
сів виборців саме на засіданні виборчої комі-
сії чи комісії з референдуму, на якому здійс-
нюється підрахунок голосів виборців чи 
встановлення підсумків голосування чи ре-
зультатів виборів або референдуму. Водночас 
наведений вище витяг із ч. 3 ст. 158 КК 
України дозволяє стверджувати, що і безпо-
середньо кримінальний закон повторює ви-
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могу складати чи підписувати відповідний 
протокол на засіданні виборчої комісії чи 
комісії з референдуму, на якому здійснюється 
підрахунок голосів виборців чи встановлен-
ня підсумків голосування чи результатів ви-
борів або референдуму.

У такому разі, з точки зору теорії різнови-
дів ознак складу злочину, ми маємо справу із 
негативною1 ознакою складу, що вказує на 
місце вчинення злочину. А це дозволяє дій-
ти висновку про те, що кримінально кара-
ним може бути не лише вчинення дії у пев-
ному місці, але і вчинення дії не в тому місці, 
де цього вимагає закон.

На підставі викладеного можна дійти та-
ких висновків. 

По-перше, визнання належності певної оз-
наки, що міститься у кримінально-правовій 
нормі, до тієї чи іншої ознаки складу злочину 
значною мірою залежить від форми законо-
давчого опису його об’єктивної сторони. 
Один і той самий феномен об’єктивного сві-
ту може поставати в одній формі об’єктивної 
сторони як предмет злочину, в іншій — як 
місце вчинення злочину або його спосіб.

У деяких випадках один і той самий термін 
позначає певний феномен, що може нале-
жати до різних ознак складу злочину. 
Наприклад, у ч. 1 ст. 1971 КК України зе-
мельна ділянка є предметом злочину, тоді як 
у ч. 3 цієї статті земельна ділянка уже є міс-
цем його вчинення. 

По-друге, при з’ясуванні змісту ознак скла-
ду злочину тлумаченню насамперед підля-
гає не назва статті закону, а ознаки складу 
злочину, закріплені диспозицією кримі-
нально-правової норми.

По-третє, законодавчі поняття часто ілю-
струють лише вектор спрямованості діяння 
суб’єкта злочину, за їх допомогою законода-
вець більшою мірою описує відповідне сус-
пільно небезпечне діяння, що карається за 
КК України, а не місце його вчинення.

У деяких випадках ми можемо мати справу 
із негативними ознаками складу, що вказу-
ють на місце вчинення злочину. Це дозво-
ляє дійти висновку про те, що кримінально 
караним може бути не лише вчинення дії у 
певному місці, але і вчинення дії не в тому 
місці, де цього вимагає закон.

1 Примітка. Більшість ознак складу сформульовано в за-
коні у позитивній формі: у вигляді вказівки на ті чи інші 
якості (властивості) злочину. Всі ці ознаки можна назвати 
позитивними. З точки зору логіки, вони виявляються у так 
званих позитивних поняттях. Поняття, у яких відби-вають-
ся ознаки, що властиві предмету, називають пози-тивними. 
Позитивні поняття характеризують у предметі наявність 
тієї чи іншої якості або відносин. Утім, під час опису деяких 
складів злочинів зустрічаються ознаки, ко-трі виявляються 
в негативних поняттях. У негативних поняттях ознакою, за 
якою узагальнюються предмети, слугує відсутність у них 
тих чи інших якостей, властивостей, відносин. Такі ознаки 
можна назвати негативними. Вони вказують на відсутність 
тих чи інших якостей, влас-тивостей, особливостей діяння, 
що визнається злочином. Докладніше про це див.: Кудряв-
цев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — 
М.: Юрид. лит., 1972. — С. 122 et cetera.
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