В. Бучківська
Hезаконне проведення аборту: кримінально-правова кваліфікація та судова
практика
Розкрито механізм реалізації права на аборт, викристалізовано проблему, яка
пов’язана з окресленою правореалізацією, а саме момент виникнення цієї можливості.
Сфокусовано увагу на практиці Європейського суду з прав людини, наведено правову
позицію Суду в аспекті аналізованої тематики.
З’ясовано окремі питання, пов’язані зі структурою права на аборт, зокрема порядок
проведення доабортного консультування, роль і значення згоди особи на проведення
аборту.
Окремо досліджується питання кримінально-правових засобів, як гарантій права на
життя, у структурному сегменті права на аборт. Охарактеризовано склад злочину,
передбаченого ст. 134 КК України, який визначає відповідальність за незаконне
проведення аборту. Висвітлюються критерії правомірності проведення абортів, а також
аналізуються умови за яких аборт визнається незаконним. Проведено розмежування
кваліфікації діяння: аборт чи вбивство, з викристалізацією ключових чинників, що мають
значення для правильного визначення складу злочину. Дослідження проілюстровано
численними прикладами з судової практики в аспекті реалізації права на аборт.
Ключові слова: право на життя, незаконне проведення аборту, аборт, життя, суд,
вагітна жінка.

В. Бучкивская
Незаконное проведение аборта: уголовно-правовая квалификация и судебная
практика
Раскрыт механизм реализации права на аборт, выкристаллизирована проблема,
которая связана очерченной правореализацией, а именно момент возникновения этой
возможности. Сфокусировано внимание на практике Европейского суда по правам
человека, приведено правовую позицию Суда в аспекте рассматриваемой тематики.
Выяснено отдельные вопросы, связанные со структурой права на аборт, в
частности порядок проведения доабортного консультирования, роль и значение согласия
лица на проведение аборта.
Отдельно исследуется вопрос уголовно-правовых средств, как гарантий права на
жизнь в структурном сегменте права на аборт. Охарактеризовано состав преступления,
предусмотренного ст. 134 УК Украины, который определяет ответственность за
незаконное проведение аборта. Освещаются критерии правомерности проведения абортов,
а также анализируются условия, при которых аборт признается незаконным. Проведено
разграничение квалификации деяния: аборт или убийство, с выкристаллизацией ключевых
факторов, имеющих значение для правильного определения состава преступления.
Исследование проиллюстрировано многочисленными примерами из судебной практики в
аспекте реализации права на аборт.

Ключевые слова: право на жизнь, незаконное проведение аборта, аборт, жизнь, суд,
беременная женщина
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