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4. Схожа ситуація і з призначенням покарання за легалізацію доходів (термін з по-
передньої редакції), одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України). В 2019 р. із чи-
сла всіх засуджених за цей злочин: 16,7 % засуджено до штрафу; 75 % ‒ звільнено від 
відбування покарання з випробуванням з призначенням певного іспитового строку; 8,3 
% ‒ звільнено з інших підстав. 

Ще одне зауваження щодо нової (2019 р.) редакції ст. 209 КК України, конкретні-
ше ‒ про співвідношення її назви та диспозиції.  

Назва ст. 209 КК України ‒ «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочин-
ним шляхом». Диспозиція статті викладена таким чином, що не всі її об’єктивні прояви 
можуть призводити до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 

Проілюструємо це прикладом застосування вже нової (2019 р.) редакції ст. 209 КК 
України. Особа неодноразово викрадала з моторного відсіку тепловоза дизельне пали-
во. Одну каністру викраденого дизельного палива продала іншому громадянину за 360 
грн. Особу засудили за крадіжку та за ч. 1 ст. 209 КК України. Покарання ‒ 3 роки позба-
влення волі. На підставі ст. 75 КК України особу звільнили від відбування покарання з 
випробуванням з іспитовим строком 1 рік (справа № 598/1969/20. Вирок Збаразького 
районного суду Тернопільської обл. від 28 грудня 2020 року). 

Говорячи про цей приклад, зауважимо, що легалізація (відмивання) майна, одер-
жаного злочинним шляхом (і це визнається не лише українськими вченими, а й фахів-
цями Управління по контролю над наркотиками і попередженню злочинності ООН), це ‒ 
надання незаконно здобутому майну вигляду законного набутого. «Просте» витрачан-
ня вкраденого, як у наведеному прикладі, легалізацію такого майна не утворює.  

Громадянин, який продав дизельне паливо, як видно з тексту вироку, не видавав 
викрадене пальне, як законно набуте (у вироку не йшлось, скажімо, про те, що прода-
вець пального при його продажі пред’являв документи на пальне, як набуде в законний 
спосіб). Тобто, по суті, легалізація (відмивання) викраденого пального не відбулась 
(мову про правильність кваліфікації поведінки особи не ведемо). 

5. Дещо схожою є і ситуація з кваліфікацією поведінки суб’єкта, який набуває ак-
тиви відповідно до ст. 368-5 КК України. І в ст. 209 КК України, і в ст. 368-5 КК України 
йдеться про незаконне набуття предмету. Як кваліфікувати таку поведінку? 

Отже, наявна, як на наше переконання, потреба переосмислення змісту згаданих 
кримінально-правових заборон.  
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ  
ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ АБО СТЕРИЛІЗАЦІЇ:  

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

В Україні у питаннях материнства жінка вільна розпоряджатися собою, оскільки 
чинне законодавство закріплює її право на народження дитини або на проведення або-
рту. Разом з тим, національне законодавство встановлює кримінальну відповідальність 

    © Павленко Т. А., 2021
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за незаконне проведення аборту. З підписанням Україною у 2011 році Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боро-
тьбу з цими явищами [1] (далі – Стамбульська конвенція), в якій пропонується держа-
вам-учасницям встановити відповідальність за основні види насильства стосовно жі-
нок і забезпечити належні та ефективні заходи покарання за насильство, Криміналь-
ний кодекс України (далі – КК) було доповнено низкою нових складів злочинів у межах 
ст. 134 КК України. Зокрема, у ч. 2 ст. 134 КК України це – «Примушування до аборту без 
добровільної згоди потерпілої особи», у ч. 4 – «Примушування до стерилізації без доб-
ровільної згоди потерпілої особи». Що, з одного боку, є позитивним досягненням вітчи-
зняного законодавства, оскільки такі новели мають сприяти припиненню безкарності 
та виробленню нетерпимості такої поведінки в суспільстві, як примушення до аборту 
або примушення до припинення здатності жінки до природної репродукції, а також пе-
вною мірою для заповнення прогалин у юридичному визначенні порушень, які переш-
коджають ефективному судовому реагуванню на них [2, с. 110]. З іншого боку, такі змі-
ни породжують цілу низку питань, що пов’язані з конструкцією самої норми та узго-
дженістю з нормами галузевого законодавства. 

По-перше, це пов’язано з тим, що законодавець, установлюючи відповідальність 
за незаконне проведення аборту або стерилізації, не надає визначення термінів 
«аборт» та «стерилізація», не розкриває їх зміст. Так, що стосується визначення «абор-
ту», у науці немає єдиного погляду, зокрема, одні науковці розглядають його як опера-
цію штучного переривання вагітності [3, с. 10], інші – як вигнання плоду, а треті – як 
штучне переривання вагітності [4, с. 65]. Тож, як бачимо, наведені визначення є досить 
різними і по суті, і за змістом. Зі змісту ч. 1 ст. 50 Основ законодавства України про охо-
рону здоров’я (далі – Основи) можна зробити висновок, що аборт – це операція штучно-
го переривання вагітності, яка може бути проведена за бажанням жінки у закладах 
охорони здоров’я при вагітності строком не більше 12 тижнів. Частина 2 цієї статті ви-
значає, що у випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності 
може бути проведене при вагітності від дванадцяти до двадцяти двох тижнів. Що від-
повідає положенням ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу України (далі – ЦК). Крім поняття 
«аборт», у медицині існують ще такі поняття, як «передчасні пологи» та «штучні перед-
часні пологи» [5, с. 246; 6, с. 186], що визначаються як переривання вагітності в строк 
від 28 до 36 тижнів. Зауважимо, що, і юридична наука, і судова практика визначають 
штучні, проведені з порушенням діючих нормативно-правових актів, передчасні поло-
ги як незаконне проведення аборту, хоча вони такими не є [6, с. 186]. Штучне перери-
вання вагітності може бути проведено двома способами: аборт та штучні передчасні 
пологи. У медицині прийнято розрізняти самовільний (викидень, спонтанний) та шту-
чний аборт [7, с. 17]. Нас цікавить саме штучний аборт. За документами ВООЗ, штучний 
аборт визначається як свідоме переривання вагітності й поділяється на дозволений та 
недозволений [8, с. 24]. Саме за недозволений аборт встановлюється кримінальна від-
повідальність. З огляду на неоднозначну трактовку поняття «аборт» і на нормативно-
правовому рівні, і у медичній науці, на нашу думку, доцільно було б говорити у кон-
тексті ст. 134 КК України про «незаконне проведення штучного переривання вагітнос-
ті». Що ж стосується поняття «стерилізація», то ч. 5 ст. 281 ЦК України тільки визначає, 
що стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої фізичної особи. У ст. 
49 Основ зазначено, що застосування методів стерилізації може здійснюватися за ба-
жанням повнолітнього пацієнта в закладах охорони здоров’я за медичними показан-
нями, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фо-
рмування державної політики у сфері охорони здоров’я. З чого випливає, що стериліза-
ція може здійснюватися лише добровільно, за бажанням пацієнта.  

По-друге, трактування примусового аборту (стерилізації) в контексті Стамбульсь-
кої конвенції цілком узгоджене з нормами національного галузевого законодавства. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?find=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#w1_3
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Так ЦК України у ст. 285 передбачає право на інформацію про стан свого здоров’я, а са-
ме можливість повнолітньої фізичної особи отримати достовірну й повну інформацію 
про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними до-
кументами, що стосуються її здоров’я, ст. 284 ЦК передбачено право на надання медич-
ної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, за її згодою, право на ви-
бір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Обов’язок на-
дання медичної інформації також регламентований Основами. 

В Україні передбачається певний комплекс умов, лише за наявності яких на за-
конних підставах може бути проведене штучне переривання вагітності1. Однією з таких 
умов є те, що операція (процедура) штучного переривання небажаної вагітності здійс-
нюється після обов’язкового підписання вагітною жінкою інформованої добровільної 
згоди вагітної жінки на проведення такої операції і за встановленою формою. В особ-
ливих випадках, тобто в терміні вагітності від 12 до 22 тижнів та виявленні в пацієнтки 
медичних показань, незважаючи на вирішальне значення висновку комісії з питань 
аборту, усе одно вимагається відповідна заява вагітної жінки або її законних представ-
ників (для неповнолітньої, недієздатної особи). 

Відтак, запроваджені в ст. 134 формулювання щодо примушування до аборту 
(стерилізації) «без добровільної згоди потерпілої особи» є неузгодженими з галузевим 
законодавством. Крім того, на наш погляд зміст поняття «примушування», означає від-
сутність згоди потерпілої особи на вчинення щодо неї відповідних дій, тож «примушу-
вання до аборту без добровільної згоди потерпілої особи» виглядає певною мірою тав-
тологією. А відтак, редакція ст. 134 КК України потребує уточнення, в частині заміни 
слів «без добровільної згоди» в частинах 2 і 4 ст. 134 КК на «без попередньої та інфор-
мованої згоди». Що узгоджується з положеннями ст. 39 Стамбульської конвенції.  

По-третє, викликає запитання і те, що, встановлюючи відповідальність за неза-
конне проведення аборту, законодавець фактично обмежує коло суб’єктів цієї відпові-
дальності, визначаючи, що такими є лише особи, що не мають спеціальної медичної 
освіти (ч. 1 ст. 134 КК України).  
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КОДИФІКАЦІЯ НОРМ ЩОДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ  

ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 

Публічний порядок – це урегульована правовими та іншими соціальними норма-
ми система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя 
і здоров’я, повага до честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі. 

Публічний порядок являє собою категорію, що складається з трьох елементів: змі-
сту, засобів його регулювання та цілей встановлення. Зміст публічного порядку стано-
влять такі системи суспільних відносин, які забезпечують: нормальні умови життєді-
яльності людини; реалізацію права власності; належну діяльність юридичних осіб, їх 
посадових осіб та громадських формувань. До засобів регулювання суспільних відно-
син, які становлять зміст публічного порядку, необхідно віднести: правові, а також інші 
соціальні норми – норми моралі, звичаї, релігійні норми, правила громадського спів-
життя. До цілей публічного порядку належать: забезпечення нормальних умов життє-
діяльності людини; забезпечення реалізації права власності; підтримання необхідних 
умов належної діяльності юридичних осіб, їх посадових осіб та громадських формувань. 

Публічні місця – території, що перебувають у постійному або тимчасовому загаль-
ному користуванні незалежно від форми власності. Види публічних місць: територія 
міст, селищ, населених пунктів, об'єкти для спільного користування: державні устано-
ви, комерційні заклади, офіси, а також узбіччя доріг, підземні переходи, зупинки тощо; 
спортивні споруди (спортивні стадіони, легкоатлетичні манежі, тренувальні майдан-
чики тощо); культурні об'єкти (театри, палаци відпочинку, кінотеатри, будинки дитя-
чої та юнацької творчості тощо); місця відпочинку (парки, сквери, національні заповід-
ники, ботанічні сади, алеї, дитячі майданчики тощо); частина (частини) будь-якої буді-
влі, споруди доступні або відкриті для населення вільно, чи за запрошенням або за пла-
ту, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, балкони житлових буди-
нків, неогороджена прибудинкова територія тощо. 

Спеціальне публічне місце – спеціально облаштована територія, яка перебуває у 
постійному або тимчасовому загальному користуванні незалежно від форми власності і 
за необхідності має контрольований обмежений доступ для окремих категорій осіб.  
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