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МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ: САМОСТІЙНА 
ЧИ ПІДПОРЯДКОВАНА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ 

СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ?
Правозастосовна практика постійно стикається із труднощами тлу-

мачення ознак певних місць вчинення протиправних діянь, а також із 
проблемами розмежування місць вчинення злочину від предмета злочи-
ну, обстановки його вчинення тощо.

У зв’язку із цим важливого значення набуває розгляд питання про 
те, чи належить місце вчинення злочину до самостійних ознак об’єк-
тивної сторони складу злочину, оскільки у теорії кримінального права 
є підходи, які «відмовляють» ознаці «місце вчинення злочину» у само-
стійності: окремі автори прагнуть підпорядкувати її іншим об’єктивним 
ознакам складу злочину.

Здійснимо короткий огляд того, як змінювались уявлення про аналі-
зовану проблему в теорії кримінального права.

Свого часу професор М.І. Ковальов вважав, що час і місце вчинення 
злочину – це конкретні компоненти обстановки, котрі з якихось причин 
виокремлюються у самостійні ознаки об’єктивної сторони складу зло-
чину [1, с. 168]. Цікавим є той факт, що у 1867 році в авторському «Курсі 
руського кримінального права» професор О.В. Лохвицький виокремив 
ознаку місця вчинення злочину як самостійну в главі IX, котра мала наз-
ву «Обстановка злочину». Примітним є й те, що окрім місця вчинення 
злочину, О.В. Лохвицький відніс до обстановки злочину: 1) жертву зло-
чину; 2) річ; 3) час і 4) спосіб вчинення [2].

Однак позиція науковців є дещо вразливою з точки зору логіки: 
якщо одна ознака є компонентом іншої ознаки, то чи може вона мати 
самостійний характер в об’єктивній стороні злочину? Питання не є на-
думаним і потребує окремого вивчення, тим більше, що дискусію далі 
поглибив В.М. Кудрявцев, який присвятив об’єктивній стороні злочину 
окрему монографію.

На думку В.М. Кудрявцева, спосіб, місце, час та обстановка вчинен-
ня злочину є істотними характеристиками злочинної дії (бездіяльності), 
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проте вони не належать до самостійних елементів об’єктивної сторони, 
оскільки лише характеризують діяння (дію або бездіяльність) злочинця 
[3, с. 10].

В.С. Прохоров, автор глави про об’єктивну сторону злочину в Курсі 
радянського кримінального права (Ленінград, 1968 г.), не погоджується 
із думкою, висловленою В.М. Кудрявцевим. «Таке вирішення питання 
викликає заперечення, – пише В.С. Прохоров. – Виведення зазначених 
обставин за межі об’єктивної сторони злочину означає, природно, їх ви-
ведення за межі злочину взагалі. Зрозуміло, що місце, час і обстановка 
не є ознаками діяння, однак вони – ознаки злочину – поняття більш ши-
рокого, ніж поняття діяння та наслідків, що ним заподіюються. Якби 
місце, час і обстановка вчинення злочину не були самостійними еле-
ментами об’єктивної сторони злочину, то вони не могли б фігурувати і в 
якості ознак об’єктивної сторони складу злочину, оскільки із співвідно-
шення об’єктивної сторони злочину та об’єктивної сторони складу зло-
чину випливає: не кожна об’єктивна ознака злочину належить до ознак 
його складу, але будь-яка об’єктивна ознака складу злочину є ознакою 
злочину» [4, с. 316 – 317].

На нашу думку, В.С. Прохоров правий лише частково, оскільки і 
його висновки не є достатньо обґрунтованими. Вчений зазначає, що міс-
це, час і обстановка – ознаки злочину як поняття більш широкого, ніж 
поняття діяння та наслідків, що ним спричиняються. Проте ознаками 
злочину, як це було того часу встановлено теорією кримінального права, 
є суспільна небезпека, протиправність, винуватість та караність. Тому 
в цьому відношенні погляди В.С. Прохорова самі потребують коригу-
вання.  

Інший дослідник об’єктивної сторони злочину – Г.В. Тімейко – за-
значає, що самостійними ознаками об’єктивної сторони злочину є місце, 
час і обстановка його вчинення. Вони є тим об’єктивним середовищем, 
в умовах якого вчинюється суспільно небезпечна дія або бездіяльність. 
Вчений зазначає, що погляд В.М. Кудрявцева, який не вважає їх само-
стійними ознаками об’єктивної сторони, уже було піддано справедливій 
критиці [5, с. 7].

Варто мати на увазі, що і в наш час ця дискусія продовжується. На-
приклад, Л.О. Букалерова вважає, що такі характеристики злочинного 
діяння, як місце, час, обстановка, є істотними, але не самостійними еле-
ментами об’єктивної сторони злочину, оскільки не конкретні місце, час, 
обстановка вчинення злочину, а зовнішній бік суспільно небезпечного 
діяння, здійсненого в цих умовах, має юридичне значення [6, с. 323]. 
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Отже, питання самостійності ознаки «місце вчинення злочину» чи його 
підпорядкованості іншим ознакам об’єктивної сторони злочину лиша-
ється відкритим.

На нашу думку, більш обґрунтованою видається позиція, згідно з 
якою місце вчинення злочину визнають самостійною ознакою об’єктив-
ної сторони складу злочину. Аргументувати цю позицію можна тим, що 
місце вчинення злочину, згідно з усталеними положеннями теорії кри-
мінального права, належить до факультативних (тобто, необов’язкових) 
ознак об’єктивної сторони злочину. Такі ознаки впливають на кваліфі-
кацію лише тоді, коли безпосередньо передбачені у диспозиції кримі-
нально-правової норми. Акцент законодавця на тому чи іншому місці 
вчинення діяння свідчить на користь визнання його самостійною озна-
кою складу злочину. Підпорядкування однієї ознаки складу іншій може 
здійснюватись лише у разі, коли певна ознака є складовою іншої озна-
ки. Наприклад, інтелектуальні ознаки тієї чи іншої форми вини. Проте, 
з об’єктивної сторони, місце не є складовою діяння людини; скоріше, 
навпаки – діяння, тобто зовнішній прояв поведінки особи здійснюється 
у певному місці, отже, сама така поведінка є складовою відповідного 
місця вчинення злочину. 

Як вбачається з наведеного, подальше вивчення юридичної природи 
та самостійності (або підпорядкованості) ознаки «місце вчинення зло-
чину» у межах об’єктивної сторони складу злочину є важливим завдан-
ням сучасної теорії кримінального права.
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