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АНОТАЦІЯ 

 

Чиж П.О. Право на життя в цивільному праві України та практиці 

ЄСПЛ. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з 

за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. – Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі розглядається концепція права на життя та його 

зміст на основі цивільного законодавства України та практики ЄСПЛ, при 

цьому, робиться акцент на його регулятивній цивільно-правовій природі. 

 Було здійснено огляд сучасних правових досліджень права на життя та 

зроблено аналіз підходів до розуміння цього права як елемента сучасної 

правової системи України. Аналіз робіт науковців було покладено в основу 

подальшого дослідження сутності, змісту та функціонального призначення 

досліджуваної категорії. 

Практика ЄСПЛ аналізується у дослідження не лише як теоретичний 

орієнтир та декларативна основа права на життя, але як важливий регулятор 

суспільних відносин з приводу встановлення на захисту права на життя в 

Україні. Досліджено природу та статус цього джерела права у правовій 

системі України. 

Особлива увага приділяється визначенню змісту (складових) права на 

життя за національним законодавством та практикою ЄСПЛ. Зроблена 

класифікація правомочностей права на життя за законодавством України. 

В роботі аналізуються практичні проблеми, які виникають на етапі 

правового регулювання права на життя в Україні та робляться пропозиції 

щодо їх удосконалення. За основу цих пропозицій були взяті стандарти 

напрацьовані ЄСПЛ під час розгляду практичних справ щодо порушення 

права на життя. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Чиж П.А. Право на жизнь в гражданском праве Украины и практике 

ЕСПЧ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; 

семейное право; международное частное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2019. 

В диссертационной работе рассматривается концепция права на жизнь и 

его содержание на основе гражданского законодательства Украины и 

практики ЕСПЧ, при этом, делается акцент на его регулятивной гражданско-

правовой природе. 

Был осуществлен обзор современных правовых исследований права на 

жизнь и сделан анализ подходов к пониманию этого права как элемента 

современной правовой системы Украины. Анализ работ ученых легли в 

основу дальнейшего исследования сущности, содержания и функционального 

назначения исследуемой категории. 

Практика ЕСПЧ анализируется не только как теоретический ориентир и 

декларативная основа права на жизнь, но как важный регулятор общественных 

отношений по поводу установки на защите права на жизнь в Украине. 

Исследована природа и статус этого источника права в правовой системе 

Украины. 

Особое внимание уделяется определению содержания (составляющих) 

права на жизнь по национальному законодательству и практике ЕСПЧ. 

Произведена классификация правомочий права на жизнь по законодательству 

Украины. 
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В работе анализируются практические проблемы, которые возникают на 

этапе правового регулирования права на жизнь в Украине и делаются 

предложения по их усовершенствованию. За основу этих предложений были 

взяты стандарты наработанные ЕСПЧ при рассмотрении практических дел о 

нарушении права на жизнь. 

Ключевые слова: право на жизнь, репродуктивные права, родительские 

права, гражданские свободы, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. 

 

SUMMARY 

Chyzh P.O. Right to life in the civil law of Ukraine and the case-law of the 

ECHR. – As the manuscript. 

Thesis for an academic degree of the Candidate of the Science of Law under 

the specialization 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; 

International Private Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 

2019. 

The thesis deals with the concept of the right to life and its content on the 

basis of the civil legislation of Ukraine and the case-law of the ECHR, along with 

the emphasis put on its regulatory civil-law nature. 

An overview of contemporary legal studies of the right to life has been carried 

out and an analysis of approaches to understanding this right as an element of 

Ukraine’s current legal system has been made. The analysis of the scientists’ 

papers was the basis for further research of the nature, content and functional 

purpose of the researched category. 

 The case-law of the ECHR is analysed not only as a theoretical benchmark 

and a declarative basis for the right to life, but also as an important regulator of 

social relations as to establishing the right to life in Ukraine. The nature and status 

of this source of law in the legal system of Ukraine have been researched. 
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Particular attention is given to defining the content (constituents) of the right 

to life under the national law and the case-law of the ECHR. The classification of 

the right to life entitlements according to the legislation of Ukraine has been made. 

It is proved also that the right to life must be considered narrowly and 

broadly. In the narrow sense, the right to life is the subjective personal non-

property right of an individual whose object is life and the closely related aspects 

of the biological life of the organism, including the continuation of a genus that is a 

set of competencies for its realization and protection, which require all third parties 

and the state not to violate it, as well as the state to take proactive measures to 

ensure the protection of life; in addition, the powers given are the possible conduct 

associated with the disposition and self-protection of life. 

And in the broad sense, the right to life, as a complex category, includes, in 

addition to the right to life in a narrow regulatory sense, other rights that are 

inextricably linked to not only biological but also social life, in particular, the right 

to education, to health care, freedom from humiliating or inhuman treatment, 

respect for privacy and family life, etc. 

It is also developed that the main purpose of the legal regulation of the right 

to life under the ECHR is to bring national legislation and practice of its 

application in the field of protection and regulation of the right to life in line with 

the obligations of Ukraine under the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, which are explained in detail in the ECHR 

cases, which can be described as the international standard of observance and 

protection of the right to life. 

This paper analyses the practical problems that arise at the stage of legal 

regulation of the right to life in Ukraine and makes proposals for their 

improvement. These proposals were based on the standards developed by the 

ECHR when considering practical cases of violation of the right to life. 

Keywords: the right to life, reproductive rights, parental rights, civil liberties, 

the European Convention on Human Rights, the European Court of Human Rights, 

the ECHR. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Право на життя людини є одним з ключових та 

фундаментальних суб’єктивних прав особи, без забезпечення та захисту 

якого немислимою є жодна із демократичних правових систем. І хоча життя 

як правова цінність та об’єкт захисту було об’єктом досліджень філософів та 

правників з давніх давен, найбільший розвиток цього субінституту особистих 

немайнових прав припадає на 20 століття, коли найбільш активно 

відбувалося інституційне закріплення та врегулювання системи особистих 

немайнових прав людини.  

У системі правового регулювання особистих немайнових прав людини, 

право на життя зайняло особливе місце, адже без самого життя, на яке кожна 

людина має право, немислимою є реалізація будь-яких інших суб’єктивних 

прав особи. Поштовхом до переосмислення права на життя як об’єктом 

правового регулювання стала активна відмова держав Європейського 

континенту від смертної кари та встановлення у Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (надалі – «Конвенція») права на життя як 

того суб’єктивного права та правової цінності, яку зобов’язалися захищати та 

забезпечити усі держави-члени Конвенції.  

Україна, яка стала на шлях свого суверенного та демократичного 

розвитку з 1991 року, прагнувши розвивати свою правову систему 

врегулювала право на життя в Конституції України, Цивільному кодексі 

України, а також ратифікувала Конвенцію і визнала практику Європейського 

суду з прав людини (надалі також – «ЄСПЛ») як джерело права, що 

дозволило говорити про те, що право на життя в Україні як частина інституту 

цивільних особистих немайнових прав особи, отримало не лише 

декларативне та частково охоронне значення, але й стало важливим 

елементом цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Це 

зумовило актуальність нових комплексних досліджень цього важливого 
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субінституту цивільного права у національній науці в умовах нової правової 

системи, формування якої відбувалося. 

Право на життя як об’єкт правового дослідження за роки незалежності 

розроблявся багатьма науковцями як у межах досліджень системи особистих 

немайнових прав, так і як окремий предмет наукового дослідження. При 

цьому, право на життя розглядалося не лише як об’єкт цивільно-правових 

досліджень, але й досліджувалося науковцями у сфері конституційного та 

міжнародного права. 

Тим не менше, останні комплексні дослідження права на життя 

здійснювалося в умовах його раннього етапу формування та становлення 

разом із прийняттям основних законодавчих актів у відповідній сфері, 

ратифікації Конвенції та імплементації практики ЄСПЛ як джерела права 

щодо регулювання цього особистого немайнового права. Однак станом на 

сьогодні не втрачає актуальності дослідження цього права у вже сформованій 

національній правовій системі та відповідності його регулятивного впливу на 

суспільні відносини основним міжнародним стандартам, серед яких вже 

сформована практика ЄСПЛ займає визначальне місце. 

Це дозволить актуалізувати наявні дослідження у відповідній сфері, 

окреслити основні прогалини у наукових розробках, які взагалі або не у 

повній мірі розглядалися науковцями, вирішити основні проблеми 

теоретичного та практичного характеру. 

Актуальність дослідження зумовлене також важливим суспільним 

значенням захисту життя як охоронюваного блага та суб’єктивного права 

людини. Стан розвитку та ефективність цього субінституту цивільного права 

у правовій системі визначає дозрілість правової системи, її ефективність та 

відповідність основним принципам правової держави та демократичного 

суспільства. 

Саме тому вважаємо, що дослідження права на життя у розрізі його 

регулювання правом України та практикою ЄСПЛ як джерелом права є 
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надзвичайно актуальною та важливою темою, що матиме важливе наукове та 

практично-прикладне суспільне значення.  

Визначення предмета дослідження. Об’єктом дослідження є право на 

життя як правовий субінститут. Предметом дослідження є теоретичні та 

практичні проблеми права на життя у цивільному праві та практиці ЄСПЛ.  

Мета дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз 

теоретичних та практичних проблем права на життя в цивільному праві 

України та у відповідній практиці ЄСПЛ, співставлення змісту цих двох 

регулятивних систем та визначення основних напрямів вдосконалення 

регулювання права на життя в Україні.   

Завданнями дослідження. спрямованими на досягнення поставлення 

мети дослідження є: 

- дослідити основні етапи становлення та розвитку права на життя як 

об’єкта сучасних правових досліджень у національній доктрині, 

охарактеризувати особливості цих етапів; 

- визначити основні тенденції досліджень права на життя як предмета 

наукових правових досліджень; 

- розмежувати право на життя як об’єкт правового регулювання різних 

галузей права; 

- дослідження поняття права на життя як суб’єктивного особистого 

немайнового цивільного права особи; 

- визначити основи та особливості правового регулювання права на 

життя як немайнового права; 

- встановити основні функції права на життя як субінституту 

цивільного права; 

- окреслити мету цивільно-правового регулювання права на життя в 

цивільному праві України; 

- визначити основні завдання регулювання права на життя цивільним 

правом України; 
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- дослідити спеціальні функції та мету правового регулювання права на 

життя практикою ЄСПЛ у правовій системі України; 

- вирішити проблематику визначення змісту права на життя відповідно 

до законодавства України та окреслити основні правомочності особи, які 

випливають із цього права; 

- розкрити та деталізувати зміст права на життя відповідно до сучасної 

практики ЄСПЛ та визначити основні правомочності, що з нього 

випливають; 

- дослідити основні проблеми правового регулювання права на життя 

як особистого немайнового права особи; 

- запропонувати практичне вирішення основних проблем права на 

життя особи, зокрема щодо внесення змін до законодавства України; 

- визначити відповідність практичної реалізації та захисту права на 

життя в Україні крізь призму практики ЄСПЛ, встановити основні проблемні 

аспекти законодавства України та/або практики його реалізації у сфері права 

на життя, які б не відповідали системі міжнародних стандартів права на 

життя відображених у практиці ЄСПЛ, визначити можливі правові заходи 

щодо приведення у відповідність практики захисту права на життя у 

відповідність із засадами його регулювання та захисту відповідно до 

практики ЄСПЛ. 

Методологія дослідження. У процесі дисертаційного досліджено 

використовувався інструментарій спеціально-юридичних, загальнонаукових  

й філософських методів. Із філософських методів у дослідженні широко 

використовувалися як діалектичний так і метафізичний метод. Метафізичний 

метод слугував основою для осмислення ключових незмінних понять та їх 

сутності, крізь призму яких розкривалося право на життя як загальнолюдське 

благо, що потребує правового регулювання та захисту. Діалектичний метод 

дозволив розглядати розвиток та становлення права на життя як динамічної 

категорії, виокремлення та знаходження балансу між протиріччями 
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загальносуспільного та індивідуального інтересу й блага, яким є життя та 

відповідне визнане державою суб’єктивне право. 

Серед наукових методів використовувалися історичний метод (зокрема 

в підрозділах 1.1, 1.2), метод аналізу та синтезу (зокрема в підрозділах 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2), метод класифікації та порівняння (зокрема в підрозділах 1.2, 

1.3), метод системного структурування (зокрема в підрозділах 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5) та інші загальнонаукові методи, які стали основою здійснення 

нашого дослідження.  

Важливу роль відіграли формально-юридичний метод та метод 

тлумачення (зокрема в підрозділах 1.2, 1.3), на основу яких було визначено 

зміст права на життя та основні проблеми цього субінституту цивільного 

прва. При формулюванні пропозицій щодо зміни законодавства були 

використані основні методи законодавчої техніки та метод нормативного 

моделювання (2.1, 2.2, 3.1, 3.2). 

Загалом методологічний інструментарій вибирався відповідно до 

поставленої мети та завдань дослідження на кожному з його етапів.  

Теоретична основа дослідження. Науковцями у сфері цивільного 

права, праці яких стали основою дослідження, є: О.В. Кохановська, Л.В. 

Красицька, В.В. Кожан, Т.В. Лісніча, Л.В. Малюга, Е.Е. Мухамєдова, Л.А. 

Ольховик, А.В. Соловйов, Р.О. Стефанчук, Л.В. Федюк та багато інших, які 

здійснювали як окремі комплексні дослідження у сфері права на життя, так і 

здійснювали його наукові розробки у межах системи особистих немайнових 

прав особи. Теоретичну основу дослідження складали також 

загальноцивілістичні праці таких вчених як: О.В. Дзера, С.С. Бичкова, Т.В. 

Боднар, І.Р. Калаур, Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик, О.О. Отраднова, Т.В. 

Цюра, С.І. Шимон та інших. Серед представників інших галузей права 

важливу роль відіграли наступні дослідники права на життя: І.Х. 

Бабаджанов, Л.В. Діденко, О.В. Домбровська, О.А. Мірошниченко, О.О. 

Пунда, О.Г. Рогова та багато інших. У праці широко використовуються 

розробки та тези інших цивілістів та представників інших наук, які мали 
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значення для методологічною, термінологічною та загально науковою 

основою нашого дослідження.  

Емпірична основа дослідження. Емпіричною основою дослідження 

стали Конвенції та інші міжнародні документи, законодавство України, 

підзаконні нормативно-правові акти, звіти та роз’яснення. Окрему важливу 

роль відіграли конкретні рішення ЄСПЛ, що були використані у процесі 

аналізу, серед яких справи «Арская проти України», «Калвеллі і Чільйо проти 

Італії», «Мак-Канн та інші проти Сполученого Королівства», «Валерій 

Фуклєв проти України», «Биржиковськи проти Польщі», «Додов проти 

Болгарії», «Михалкова та інші проти України», «Меркулова проти України», 

«Качурка проти України», «Прітті проти Сполученого Королівства», «Во 

проти Франції», «Бучинська проти України»,  «Ігор Шевченко проти 

України», «Матушевський і Матушевська проти України», «Горовенки та 

Бугара проти України», «Цєхоньська проти Польщі», «Кац та інші проти 

України» та багато інших, а також окремі думки суддів, експертні висновки, 

матеріали та позиції по відповідних справах.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. Наукова 

новизна, що виноситься на захист складає особистий внесок автора у 

розробку проблематики. Серед тез, які виносяться на захист, є наступні: 

вперше:  

1) комплексно визначено зміст права на життя за національним 

законодавством, до якого віднесено: 

I. можливість здійснювати самозахист життя, вимагати захисту від 

інших осіб та держави щодо себе та інших осіб, вимагати припинити дії чи 

усунути небезпеку, яка безпосередньо загрожує життю правоволодільця чи 

інших людей; 

II. наявність захисту від неправомірних медичних дослідів, 

клінічних випробувань, якщо такі становлять істотну загрозу для життя; 
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III. можливість отримувати медичну допомогу у випадках загрози 

життю та отримвувати допомогу зі сторони будь-якої особи, яка має 

можливість вберегти життя правоволодільцю у небезпечній ситуації; 

IV. можливість вимагати створення умов, які мінімізують ризики для 

життя; 

V. можливість народжувати (здійснювати зачаття) дітей, у тому 

числі за допомогою сучасних репродуктивних технологій; 

VI. можливість вимагати відшкодування майнової та моральної 

шкоди, яка випливає із завдання смерті чи поставлення особи у ризик для 

життя; 

2) систематизовано зміст права на життя, який випливає із практики 

ЄСПЛ: 

I. право особи не бути позбавленою життя зі сторони держави чи за 

мовчазної згоди або ж сприяння держави іншими особами; 

II. право на ефективний захист життя зі сторони держави та інших 

осіб; 

В свою чергу, право на ефективний захист життя зі сторони держави ти 

інших осіб можна поділити на наступні піделементи: 

I. право на ефективний захист зі сторони правоохоронної системи; 

II. право особи на захист зі сторони медичних закладів, інших 

державних чи приватних інституцій, які за своєю функцією пов’язані з 

рятуванням життя людини, яке забезпечується ефективним правовим 

регулюванням; 

III. право на захист зі сторони інших осіб;  

IV. право на захист від самого себе; 

V. право на ефективне розслідування обставин смерті; 

VI.  право на відшкодування шкоди. 

3) доведено, що одним з ключових елементів змісту права людини на 

життя є не лише право на те, щоб правовласник права на життя не був 

свавільно позбавлений життя активними діями держави чи третіх осіб, але й 
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право на обґрунтоване очікування, що держава, або будь-яка інша особа на 

території України надасть належну допомогу особі, життя якої знаходиться 

під загрозою; 

4) визначено основні сучасні тенденції досліджень права на життя, до 

яких відносяться: 

I. дослідження права на життя крізь призму поєднання 

конституційно-правової та цивільно-правової природи даного суб’єктивного 

права з теоретичним акцентом на цивільно-правове регулювання; 

II. деталізація наукових розробок окремих елементів права на життя; 

III. перехід з теоретичної у практично-прикладну площину в 

наукових дослідженнях; 

IV. підвищення ролі дослідження іноземного та міжнародно-

правового досвіду правового регулювання права на життя; 

V. приділення у дослідженнях значної уваги практиці ЄСПЛ як 

джерелу права у регулюванні права на життя;  

5) визначено спеціальні функції правового регулювання права на життя 

практикою ЄСПЛ: 

I. усунення прогалин чи неефективного застосування 

національного законодавства, яким порушено право на життя; 

II. визначення напрямів удосконалення національного 

законодавства щодо захисту та регулювання права на життя; 

III. відновлення незахищених чи порушених державою прав, які 

випливають із права на життя; 

IV. доповнення національної правової системи цивільно-правового 

захисту нормами тлумачення Конвенції; 

V. визначення стандартів, які ставлять вимоги до цивільно-

правового регулювання та захисту права на життя; 

6) здійснено періодизацію становлення та розвитку права на життя як 

об’єкта сучасних правових досліджень у національній правовій науці та 

охарактеризовано відповідні періоди; встановлено наступні періоди: 
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I. 24 серпня 1991 р. - 28 червня 1996 р. – зародження та 

становлення національної правової ідеї про правове регулювання права на 

життя; 

II. 28 червня 1996 р. - 17 липня 1997 р. – дослідження права на 

життя в контексті становлення конституційного правопорядку; 

III. 17 липня 1997 р. - 16 січня 2003 р. – період – дослідження права 

на життя в умовах прийняття Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод; акцент на конституційно-правовому, міжнародно-

правовому та кримінально-правовому аспекті здійснення досліджень; 

початок розгляду права на життя як особистого немайнового права цивільно-

правового характеру; 

IV. 16 січня 2003 р. - сьогоднішній день – сучасний етап активної 

наукової розробки права на життя як цивільно-правової категорії; зміщення 

акцентів досліджень з конституційно-правового на цивільно-правовий 

аспект; 

7) вказано, що право на приватне життя як елемент права на життя у 

широкому розумінні є структурно та ієрархічно підпорядковане праву на 

життя у широкому розумінні. 

удосконалено:   

1) підходи до визначення поняття права на життя у широкому та 

вузькому сенсі: 

I. у вузькому розумінні «право на життя» – суб’єктивне особисте 

немайнове право фізичної особи, об’єктом якого є життя та тісно пов’язані з 

ним аспекти біологічної життєдіяльності організму включаючи продовження 

роду, яке є сукупністю правомочностей з приводу його реалізації та захисту, 

які полягають у вимозі до усіх третіх осіб, та держави не порушувати його, а 

також до держави щодо вчинення активних дій з приводу забезпечення 

захисту життя; крім цього, наведені правомочності полягають у можливій 

поведінці пов’язаній із розпорядженням та самозахистом життя;  
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II. у широкому розумінні право на життя, як комплексна категорія, 

включає, крім права на життя у вузькому нормативному розумінні також інші 

права, нерозривно пов’язані не лише з біологічним, але й соціальним життям, 

зокрема, право на освіту, на охорону здоров‘я, на свободу від принизливого 

або нелюдяного поводження, на повагу до приватного і сімейного життя 

тощо; 

III. в об’єктивному розумінні право на життя – комплекс 

різногалузевих норм, серед яких регулятором є норми цивільного права та в 

яких закріплено правомочності суб’єктів права на життя; 

2) розуміння та визначення поняття «основні цивільні права» як 

суб’єктивні цивільні права особи, предметом яких є цінності, що займають 

вище місце в ієрархії особистих та суспільних цінностей у порівнянні з 

предметом інших цивільних прав, без дотримання яких всі інші права не 

можуть бути реалізовані, та/або такі суб’єктивні права, які є передумовою 

для реалізації інших цивільних прав, які є похідними, або реалізація яких є 

неможливою за відсутності основних цивільних прав; 

3) підхід до визначення функцій, які відіграє право на життя як 

субінститут цивільного права: регулятивна функція, охоронна функція, 

захисна функція, компенсаційна функція, декларативна функція, 

інформаційна функція, виховна функція;  

4) розмежування підходу до регулювання права на життя різними 

галузями права, а саме: 

I. право на життя, як предмет конституційно-правового 

регулювання, є гарантією захисту життя людини державою Україною як 

найвищої соціальної цінності, зокрема, встановленням зобов’язань держави 

захищати право на життя людини доступними їх засобами, у тому числі, 

шляхом прийняття відповідного галузевого законодавства; 

II. право на життя у міжнародному публічному праві, у якому 

закріплюються міжнародно-правові механізми захисту права на життя 

людини, зокрема у державах, які прийняли міжнародні стандарти у сфері 
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захисту права на життя шляхом участі у міжнародних угодах; у деякій мірі 

міжнародно-правовому регулюванні права на життя притаманна регулятивна 

складова; 

III. право на життя в кримінальному праві виступає як об’єкт 

кримінально-правової охорони; 

IV. право на життя як предмет регулювання адміністративного права 

виступає у тій мірі, в якій здійснюється забезпечення обов’язків держави з 

приводу захисту та/або сприяння у реалізації фізичною особою 

суб’єктивного права на життя; зокрема, предметом адміністративного права є 

управління діяльності державних органів з приводу регулювання реалізації 

права життя та його захисту; одним з учасників цих правовідносин з приводу 

реалізації права на життя фізичною особою, є суб’єкт владних повноважень; 

адміністративно-правове регулювання права на життя слід визнати похідним 

не лише від конституційного та кримінального права, але й від цивільного 

права, оскільки регулювання діяльності органів державної влади у рівній мірі 

може випливати із реалізації положень, що випливають з цивільного 

законодавства; 

V. окремі елементи права на життя можуть бути визнані предметами 

правового регулювання трудовим, екологічним, медичним та іншими 

комплексними галузями права у тій мірі, в яких окремі елементи права на 

життя на теоретичному рівні відносяться до предметів регулювання 

наведених галузей права; 

VI. право на життя є основним особистим немайновим правом 

фізичної особи, що регулюється та охороняється цивільним правом.  

VII. предметом цивільно-правового регулювання права на життя є як 

напрями реалізації права на  життя, так і його охорона та захист, у тому числі 

приватно-правові наслідки порушення права на життя; 

5) комплексне визначеня завдання цивільно-правового регулювання 

права на життя у правовій системі, до яких віднесено: 
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I. визнання права на життя однією з найбільш пріоритетних 

цінностей у системі цивільно-правової охорони та захисту; 

II. упорядкування суспільних відносин, що прямо пов’язані з 

охороною життя як суспільною цінністю, його цивільно-правовим захистом; 

III. визначення змісту права на життя; 

IV. упорядкування суспільних відносин пов’язаних із життям та його 

захистом; 

V. створення правової бази для ефективного захисту права на життя; 

VI. створення чітких та зрозумілих правил отримання належної 

компенсації у разі порушення права на життя; 

VII. забезпечення виконання обов’язків, зокрема, але не виключно, 

державою в особі її уповноважених органів щодо гарантування дотримання 

права на життя; 

VIII. створення правових механізмів, використовуючи які особа зможе 

вимагати усунення загроз її життю; 

набули подальшого розвитку:  

1) положення про те, що правове регулювання права на життя у 

національному законодавстві України, є поєднанням конституційного й 

цивільно-правового регулювання; положення Конституції України й 

Цивільного кодексу України деталізуються в інших законодавчих актах; 

важливу роль відіграє кримінально-правовий захист, який також встановлює 

основи захисту та, відповідно, реалізації права на життя; 

2) ідеї, що особливостями правового регулювання права на життя є 

надзвичайно важлива роль міжнародно-правового регулювання цивільних 

відносин у цій сфері, зокрема, положенням Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод; одним з найважливіших деталізованих 

елементів системи правового регулювання права на життя в Україні, є 

практика ЄСПЛ, яка враховує загальні тенденції у сфері захисту та 

регулювання права на життя; практика ЄСПЛ визнана джерелом права в 
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нашій державі та підлягає застосуванню судами України й органами 

державної влади; 

3) висновок, що для розмежування усунення небезпеки як елементу 

права на життя, чи, навпаки, виділеної науковцями правомочності, піддати 

себе небезпеці як елементу права на здоров’я, основним є критерій істотності 

ризику; якщо ризик дозволяє стверджувати, що ставиться під загрозу і 

здоров’я і життя, тобто є усі підстави вважати, що об’єктивація ризику може 

призвести до смерті, таку правомочність можемо віднести до права на життя, 

якщо ж такої загрози не існує, йдеться передусім про право на здоров’я та 

усунення небезпеки, яка стосується виключно здоров’я; 

4) визначення статусу ненародженої дитини як носія цивільно-

правового інтересу до на збереження життя; 

5) підходи до законодавчих обмежень у випадку легалізації 

евтаназії, які повинні забезпечити систему, за якої було б достатньо підстав 

поза обґрунтованим сумнівом вважати, що рішення про здійснення евтаназії 

прийнято вільно та без тиску, що суб’єкт здатен усвідомити наслідки вибору 

евтаназії, що буде забезпечено можливість обдумати прийняте рішення та що 

немає шансів на зменшення страждань чи покращення стану здоров’я особи; 

Пропозиції змін до законодавства. 

1) Доповнити ст. 281 Цивільного кодексу України положенням 

наступного змісту: «8. Життя ненародженої дитини підлягає захисту з 

урахуванням інших положень цієї статті. Батьки, ненароджена дитина 

яких загинула внаслідок умисних чи необережних дій третіх осіб, або одного 

з батьків, мають право на відшкодування моральної шкоди та майнової 

шкоди пов’язаної із відновленням репродуктивної функції. Положення цієї 

статті не стосується законно проведеного штучного переривання 

вагітності». 

2) Ч. 4 ст. 281 Цивільного кодексу України доповнити виклавши її у 

наступній редакції: «забороняється задоволення прохання фізичної особи про 

припинення її життя, зокрема шляхом евтаназії». 
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3) У разі прийняття рішення про легалізацію евтаназії у тій чи іншій 

форм відповідну ч. 4 ст. 281 ЦК слід доповнити положенням: «Здійснення 

евтаназії можливе на підставах та у строгій відповідності з порядком, що 

передбачені окремим законом», – натомість в такому разі необхідно буде 

прийняти Закон України  «Про евтаназію», яким врегулювати ці питання; 

4) Запропоновано статтю 281 Цивільного кодексу України доповнити 

новою частиною (9) наступного змісту: «9. Близькі родичі померлої при 

обставинах, що можуть свідчити про насильницький характер смерті, 

особи мають право на ефективне розслідування обставин смерті. Держава 

гарантує здійснення ефективного розслідування усіх випадків смерті при 

обставинах, що можуть свідчити про насильницький характер смерті, що 

відбулися на контрольованій нею території».  

5) Запропоновано викласти ст. 1207 Цивільного кодексу України у 

наступній редакції: «Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, 

завдану каліцтвом або смертю внаслідок злочину. 1. Шкода, завдана 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину, 

відшкодовується потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього 

Кодексу, державою за рішенням суду, якщо не встановлено особу, яка 

вчинила відповідний злочин, або якщо вона є неплатоспроможною, за умови, 

якщо державою в особі уповноважених органів не виконано обов’язку щодо 

ефективного розслідування цього злочину та забезпечення справедливого 

суду. 2. Держава відшкодовує шкоду з підстав передбачених ч. 1 цієї статті 

за рішенням суду у зв’язку з неплатоспроможністю особи, яка вчинила 

відповідний злочин за рішенням суду, якщо не доведе, що органами державної 

влади вжито усіх можливих заходів для розслідування злочину, притягнення 

до кримінальної відповідальності та забезпечення позову. Держава має 

право звернутися з регресною вимогою до особи, яка вчинила відповідний 

злочин.» 

6) Запропоновано ч. 2 ст. 1207 ЦК викласти у наступній редакції: «2. 

Держава відшкодовує шкоду з підстав передбачених ч. 1 цієї статті за 
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рішенням суду у зв’язку з неплатоспроможністю особи, яка вчинила 

відповідний злочин за рішенням суду, якщо не доведе, що органами державної 

влади вжито усіх можливих заходів для розслідування злочину, притягнення 

до кримінальної відповідальності та забезпечення позову. Держава має 

право звернутися з регресною вимогою до особи, яка вчинила відповідний 

злочин.»  

7) Запропоновано доповнити ЦК новою статтею  Стаття 1207-1 під 

назвою «Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок ухилення від усунення 

небезпеки» наступного змісту: «Шкода, завдана каліцтвом або смертю 

внаслідок ухилення від усунення небезпеки для життя державними органами, 

відшкодовується потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього 

Кодексу, державою за рішенням суду у випадку, якщо державні органи 

володіли достовірною та обґрунтованою інформацією про ризик для життя 

та здоров’я особи та мала реальну можливість її відвернути.» 

8) Зроблено пропозицію доповнити статтю 1168 ЦК частиною третьою 

наступного змісту: «3. У випадку смерті фізичної особи внаслідок вчинення 

умисного вбивства, вважається, що кожній з осіб, визначених у статті 

1200 ЦК моральна шкода завдана у розмірі 50 розмірів мінімальної 

заробітної плати на момент вчинення злочину, а внаслідок інших злочинів -  у 

розмірі 25 розмірів мінімальної заробітної плати на момент вчинення 

злочин». 

9) Для захисту інтересу до життя ненародженої дитини та здоров’я 

матері запропоновано застосувати диференційовано більш суворе покарання 

за проведення аборту щодо  вагітності, що триває понад 12 тижнів.  

Особистий внесок здобувача. Дослідження здійснено особисто за 

методичної допомоги й координації дослідження науковим керівником. 

Посилання на наукові праці інших авторів та інші джерела здійснювалися 

шляхом проставлення підстрочних виносок.  
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Апробація результатів дослідження здійснювалася на засіданнях 

кафедри цивільного права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка а також на конференціях (м. Харків, 16-17 березня 2018 р., 

м. Львів 16-17 березня 2018 р., м. . Одеса, 9 березня 2018 р.) та семінарах, за 

результатами яких представлені результати дослідження у вигляді тез були 

схвалені. Було опубліковано тези у чотирьох збірниках матеріалів 

міжнародних науково-практичних конференцій. 

Публікації. Результати дослідження було опубліковано у шести 

наукових періодичних виданнях інших держав, що підлягають індексації у 

міжнародних наукометричних базах та українських фахових виданнях, що 

входять до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук 

МОН України. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається з чотирьох розділів, 

які поділяються на дев’ять підрозділів, вступу, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.  

Перший розділ «Теоретичний аспект права на життя як особистого 

немайнового права» складається з наступних підрозділів: «Генезис права на 

життя у сучасній національній правовій доктрині», «Поняття права на життя 

як суб’єктивного особистого немайнового цивільного права особи». Другий 

розділ «Правове регулювання права на життя та його функції мета і 

завдання» складається з таких підрозділів: «Правове регулювання права на 

життя як немайнового права» та «Функції мета та завдання цивільно-

правового регулювання права на життя за цивільним законодавством України 

та практикою ЄСПЛ». Третій розділ «Зміст права на життя» містить у собі 

такі підрозділи: «Зміст права на життя за цивільним законодавством 

України» та «Зміст права на життя згідно з практикою ЄСПЛ». Четвертий 

практично-прикладний розділ «Проблеми правового регулювання права на 

життя та шляхи їх вирішення» складається з наступних підрозділів: 

«Цивільно-правовий аспект початку життя та його захисту та антагонізм 

права на переривання вагітності», «Проблеми правомочності розпоряджатися 
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життям» та «Особливі правомочності, що випливають із права на життя». За 

результатами кожного розділу дисертаційного дослідження викладені 

проміжні висновки. Загальний обсяг роботи складає 284 сторінки 

друкованого тексту з урахуванням Списку використаних джерел та без 

врахування додатків. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Результати дослідження можуть бути використані у наступних сферах: 

- у науково-дослідній сфері – можуть бути основою для подальших 

різносторонніх досліджень права на життя та системи особистих немайнових 

прав особи, а також при дослідженні практики ЄСПЛ щодо права на життя; 

- у навчальному процесі – можуть бути використані у процесі 

викладання курсів курсу Цивільне право України, а також спецкурсів 

пов’язаних із системою особистих немайнових прав та вивченні практики 

ЄСПЛ; 

- у практичній правозастосовній та правозахисній діяльності – як 

основа для застосування практики ЄСПЛ у справах щодо 

позбавлення/порушення права на життя; 

- у сфері законотворчої діяльності – пропозиції викладені в дослідженні 

можуть стати основою для законопроектів та законотворчої діяльності. 
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1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРАВА НА ЖИТТЯ ЯК 

ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА. 

1.1 Генезис права на життя у сучасній національній правовій 

доктрині 

Право на життя, як об’єкт правового регулювання та наукового 

осмислення, завжди було сферою наукових інтересів багатьох вчених. З 

отриманням Україною незалежності, у нашій державі активно розпочалися 

демократичні перетворення, які зумовили здійснення пошуків моделей 

взаємодії людей між собою та з іншими суб’єктами на основі людино 

центристських гуманістичних ідей. Це зумовило і особливу увагу поглядів 

науковців на суб’єктивне право особи на життя, ступінь забезпечення та 

обсяг якого вказує на рівень правового й ідеологічного розвитку держави та 

суспільства загалом.  

В будь-якому випадку, останні три десятиліття право на життя та різні 

аспекти його правового регулювання й забезпечення були об’єктом 

різносторонніх наукових дискусій. З прийняттям Цивільного кодексу 

України 2003 року право на життя набуває закріплення, як особисте 

немайнове право особи, яке входить у загальну систему немайнових прав. Це 

зумовило ще більший інтерес дослідників і вивело досліджуваний нами 

предмет із суто конституційно-наукових рамок, зробивши його об’єктом 

наукових інтересів багатьох цивілістів.  

З початку існування держави України, як незалежної та суверенної, в її 

законодавстві відбулося багато змін, які мали вплив на нормативне 

закріплення, забезпечення й доктринальне осмислення права на життя особи. 

Усі ці зміни мали значний вплив на становлення та розвиток наукових 

розробок різноманітних аспектів права на життя людини, що зумовлює 

необхідність їх комплексного аналізу. 

Серед вітчизняних дослідників, які здійснювали розробки у сфері 

«права на життя», можемо назвати таких науковців в галузі цивільного права 
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як: О.В. Кохановська, Л.В. Красицька, В.В. Кожан, Т.В. Лісніча, Л.В. 

Малюга, Е.Е. Мухамєдова, Л.А. Ольховик, А.В. Соловйов, Р.О. Стефанчук, 

Л.В. Федюк та багатьох інших. Натомість, в інших галузях права 

здійснювали розробки І.Х. Бабаджанов, Л.В. Діденко, О.В. Домбровська, 

О.А. Мірошниченко, О.О. Пунда, О.Г. Рогова та інші. Роботи науковців 

торкаються різної теоретичної й практичної проблематики та є вагомою 

теоретичною основою для здійснення комплексного дослідження права на 

життя як особистого немайнового права. 

Однак, в контексті вищенаведеного, зазвичай, право на життя 

досліджувалось у межах окремих статей та публікацій, які стосувались 

конкретних його аспектів, а, отже, не мали комплексного характеру. В інших 

випадках, право на життя в роботах дисертаційного рівня розглядається в 

комплексі з іншими правами, не будучи самостійним предметом 

комплексних досліджень. Як приклад, можемо навести роботи Л.В. 

Красицької [
1
], Л.В. Малюги [

2
], Т.В Ліснічої [

3
], В.В. Кожана [

4
] та багатьох 

інших. Або ж на монографічному рівні досліджується окремий аспект права 

на життя, наприклад, у праці Л.В. Діденко [
5
], К.О. Гориславського [

6
] та 

інших. Також право на життя досліджується крізь призму інших наук (не 

цивільно-правової групи). Тут необхідно зазначити роботи О.А. 

Мірошниченка [
7
], О.В. Домбровської [

8
] й інші. 
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Оскільки дослідженню періодизації права на життя у світовому 

масштабі присвячено багато досліджень, приділимо увагу генезису цього 

суб’єктивного права саме у національній правовій доктрині. Адже розвиток 

та становлення доктринальних поглядів права на життя в різні періоди часу 

вже розкривалися як багатьма національними, так і зарубіжними вченими. 

Натомість дослідження  розвитку права на життя як елемента системи права 

незалежної України буде науково новизною та дозволить дослідити це 

суб’єктивне права з точки зору його сучасного формування, становлення та 

розвитку. 

Ми не відкидаємо того, що і в радянський правовій системі було 

започатковано елементи захисту права на життя, однак переважна більшість 

факторів, які впливали на розвиток права на життя як субінституту 

цивільного права, мали місце саме у період після проголошення незалежності 

України. Крім цього, радянський період розвитку права на життя 

осмислювався науковцями. 

Розглядаючи генезис права на життя у сучасній правовій доктрині, 

серед подій, які мали найбільший вплив на розвиток його осмислення, можна 

виділити: проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) [
9
], 

прийняття Конституції України (28 червня 1996 р.) [
10

], ратифікація 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (17 липня 1997 

р.) [
11

; 
12

]; прийняття Цивільного кодексу України (16 січня 2003 р.) [
13

]. Саме 

ці події будуть використані нами для здійснення періодизації генезису 
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наукових розробок, оскільки вони стали основою для змін правового 

регулювання права на життя та його осмислення, що, в свою чергу, змінило 

особливості наукових розробок обраної проблематики в той чи інший період. 

Окремо слід також виділити скасування смертної кари [
14

; 
15

; 
16

], яке 

зумовило пожвавлення наукової дискусії про цей вид покарання та його 

співвідношення з правом на життя людини. Вважаємо, що самий по собі факт 

скасування смертної кари не є підставою для  виділення окремого періоду 

генезису права на життя, оскільки якихось суттєвих змін в тенденції розвитку 

наукового осмислення права на життя, що давало б змогу виділити ключові 

особливості стану наукових розробок у відповідний час, не відбулося.  

Перший період (зародження): 24 серпня 1991 р. - 28 червня 1996 р. 

Початком цього періоду вважаємо проголошення незалежності України, адже 

з цього моменту почався становлення та розвиток національної правової 

науки та відповідного законодавства загалом. На даному етапі відбувається 

перехід науки від радянських постулатів до сучасного наукового осмислення 

об’єктів правової дійсності з урахуванням процесів лібералізації, 

демократизації та переходом до іншої моделі системи права. Правова наука в 

цей період розвивається разом із відповідним законодавством, забезпечуючи 

обслуговуючий характер правових досліджень. 

У контексті правового регулювання права на життя суттєвих змін не 

відбувається, відповідно, відсутні поштовхи для здійснення напрацювань 

щодо осмислення даного суб’єктивного права в умовах становлення, 

розвитку чи змін відповідного законодавства. Право на життя у дослідженнях 

все ще залишається у межах теоретичних і конституційних правових наук. 
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Однак, тенденції до зміни системи права та незалежність нашої держави 

зумовлюють перегляд тих чи інших позицій у науці, які, в певній мірі, 

стосуються нашого предмета дослідження. 

Під кінець цього періоду активно велася наукова дискусія з приводу 

проекту Конституції України і право на життя як об’єкт наукових досліджень 

розглядалося у цих межах. Тим не менше, ще не було комплексних правових 

досліджень, які б стосувалися права на життя загалом та його цивільно-

правового регулювання зокрема.  

Другий період (становлення): 28 червня 1996 р. - 17 липня 1997 р. 

Право на життя у дослідження відбувається в умовах активного 

правотворення та бурхливого розвитку національного законодавства та 

правових наук. Цей період припадає на часові рамки між 

прийняттям/ратифікацією двох основоположних актів, що мали найбільш 

важливе значення для правового регулювання даного суб’єктивного прав. 

Так, 28 червня 1996 року була прийнята Конституція України, яка створила 

та забезпечила основи правового регулювання даного суб’єктивного права, 

яке на той момент в більшій мірі розглядалось як конституційне право особи. 

До того, в цей час активно ведеться дискусія з приводу необхідності 

ратифікації Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, в 

якій право на життя та його забезпечення займає ключову роль. Крім цього, 

Конвенція зобов’язує визнавати юрисдикцію Європейського суду з прав 

людини та виконувати його рішення, що зумовлює додатковий інтерес до 

відповідного аспекту.  

Також у даних часових рамках ведеться науково-політична дискусія з 

приводу подальшої доцільності збереження смертної кари, як заходу 

покарання особи, що сприяє дослідженням правової природи на життя в 

межах наведених наукових дискусій.  

Загалом, у цей період право на життя було предметом досліджень, яким 

цікавились багато фахівців різних галузей права. Однак останнє 

розглядалось, передусім, як конституційне право особи або суб’єктивне 
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право у виключно міжнародно-правовому аспекті. Або ж на життя 

розглядалося в науці як об’єкт кримінально-правової охорони. 

3. Третій період (розвитку): 17 липня 1997 р. - 16 січня 2003 р. 

Період, який в часових рамках знаходиться між ратифікацією Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод та прийняттям нового 

Цивільного кодексу України.  

В цей період правова наука надзвичайно швидко розвивалася під 

впливом розвитку та становлення національної правової системи. 

Конституційні права людини в даний період часу становили особливий 

інтерес дослідників з огляду на здійснення впливу на національну правову 

систему такого міжнародного інституту захисту прав людини як 

Європейський суд з прав людини. Ці ж конституційні права перегукувались 

із правами, що захищаються положеннями Конвенції, якою керується ЄСПЛ. 

Наведене зумовило зростання наукового інтересу у тому числі і до права на 

життя.  

Також триває наукова дискусія з приводу підготовки проекту та 

необхідності прийняття нового цивільного кодексу України, в якому 

пропонується окремо врегулювати право на життя як особисте немайнове 

право особи, що регулюється цивільним законодавством. Це зумовило 

початок перших комплексних досліджень права на життя як особистого 

немайнового права особи, хоча вже у цей період існувало багато публікацій, 

які розглядали право на життя крізь призму його цивільно-правової природи.  

Зокрема, першою з комплексних робіт цивільно-правового наукового 

характеру, в якій право на життя розглядається як один з окремих предметів 

досліджень є праця Л.В. Красицької «Право громадян України на життя, 

здоров'я, свободу і особисту недоторканність» [
17

]. У дисертації було, чи не 

вперше, комплексно розглянуто загальну характеристику прав громадян 

України на життя, здоров'я, свободу і особисту недоторканість та напрямків 
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їх цивільно-правового регулювання. Також розкривається історико-

філософський аспект становлення та розвитку абсолютних прав на життя, 

здоров'я, свободу і особисту недоторканість, сформульовано ознаки і зміст 

даних суб'єктивних прав, визначено гарантії їх здійснення та захисту. За 

результатами дослідження науковець обґрунтовує пропозиції та рекомендації 

теоретичного і практичного плану щодо удосконалення механізму цивільно-

правового регулювання невідчужуваних прав людини [
18

]. Робота дослідника 

здійснена після прийняття Конституції України та ратифікації Конвенції про 

захист право людини і основоположних свобод (надалі також – «Конвенція»), 

однак ще до прийняття нового, на той час, Цивільного кодексу України. Саме 

в тому полягає прогресивність поглядів вченого, адже Цивільний кодекс 1963 

року взагалі жодним чином не врегульовував право на життя як цивільне 

немайнове право особи [
19

]. В цей період право на життя розглядалося 

здебільшого як конституційне право і всі дослідження права на життя в 

основному ґрунтувалися на положеннях конституційних норм та 

міжнародно-правових актів, або ж розгляд відповідних положень 

здійснювався крізь призму об’єкту кримінально-правової охорони.  

Тому в цьому аспекті Л.В. Красицьку можна вважати 

«першопроходцем», яка комплексно розглянула цивільно-правову природу 

права на життя, надавши поштовх для здійснення досліджень такого плану в 

подальшому. До того, вважаємо, що результати дослідження науковця мали 

вплив і на нормотворчість в нашій державі, оскільки в подальшому система 

немайнових прав набуває загального правового регулювання у новому 

Цивільному кодексі України. 

Продовжуючи думку про те, що право на життя як суб’єктивне право, в 

основному, було предметом конституційно-правових та міжнародно-

правових наукових досліджень, наведемо працю Л.В. Діденко «Інститут 
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смертної кари в Україні (міжнародно-правовий та історико-соціальний 

аспекти)», яка була представлена широкому загалу в 2001 році [
20

]. 

Здійснюючи дослідження права на життя крізь призму міжнародного та 

конституційного права, вчений одним із перших здійснив акцент на 

конституційних й міжнародно-правових аспектах права на життя загалом та 

його позбавлення через інститут смертної кари, зокрема, відійшовши від 

прийнятого в радянській доктрині розгляду смертної кари крізь призму 

кримінальних й кримінологічних вчень. В достатній, на нашу думку, мірі у 

праці відображається природа права на життя як особистого немайнового 

права, однак цей аспект в роботі є другорядним. В будь-якому випадку, праця 

науковця є надзвичайно важливим орієнтиром для подальших досліджень 

права на життя як немайнового цивільного права особи крізь призму його 

позбавлення державою через інститут смертної кари. Тим більше, що станом 

на сьогодні серед науковців, фахівців та суспільства є багато прихильників 

повернення смертної кари в законодавство України.  

Хоча у дисертаційному дослідженні автор акцентує увагу на поняттях і 

категоріях, за допомогою яких можна здійснити науковий аналіз проблем, 

пов'язаних з інститутом смертної кари в Україні в період становлення 

демократичного суспільства і інтеграції в Європейську співдружність; 

аналізує причини, які призвели до скасування в українській державі такого 

виду покарання, як смертна кара; резюмує, що смертна кара вступає в 

протиріччя з одним із основних прав людини, закріплених у Конституції 

України – правом на життя; позитивно оцінює скасування даного виду 

покарання [
21

], проте у дослідженні враховуються та наводяться й протилежні 

позиції, якими аргументується доцільність залишення цього виду покарання. 

Отже, робота у подальшому може бути використаною, у тому числі 
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науковцями та фахівцями, як базова у випадку, коли дослідник обґрунтовує 

позицію у підтримку існування смертної кари у нашій державі. 

Даною працею закінчується другий етап генезису прав на життя як 

об’єкта сучасних досліджень, оскільки з прийняттям нового Цивільного 

кодексу України розпочинається сучасний етап розвитку права на життя, в 

якому право на життя вже в значній кількості досліджень розглядається як 

особисте немайнове право, основа якого врегульована саме даним 

законодавчим актом. Звісно, це не виключає того, що право на життя в 

подальшому в комплексних дослідженнях чи окремих наукових 

публікаціях/роботах розглядатиметься вченими з точки зору інших галузей 

права, як-от: конституційне право особи чи як право особи міжнародно-

правового характеру, визнання якого усіма членами міжнародного 

співтовариства, зокрема, і в міжнародно-правових угодах, зумовлює його 

міжнародно-правову природу. До того, нами не заперечується факт того, що 

право на життя підлягає дослідженню й кримінально-правовими науками як 

об’єкт правової охорони. Однак, ми вважаємо, що з початком окресленого 

етапу розгляд цього права крізь призму його цивільно-правової абсолютної 

немайнової природи матиме не менше поширення серед дослідників. 

Зокрема, переважання такого роду досліджень поряд з конституційними 

зумовлене ширшим нормативно-правовим підґрунтям та науковою 

новизною, оскільки до цього періоду дослідження права на життя крізь 

призму конституційного права переважали. Тим не менше, в подальшому 

нами буде здійснено розмежування права на життя як предмету відповідних 

наук та як об’єкта правового регулювання, оскільки це необхідно для вірної 

методологічної основи практично-прикладної частини дослідження.  

Загалом, у цей період право на життя було предметом досліджень, яким 

цікавились багато фахівців різних галузей права. Однак останнє 

розглядалось, передусім, як конституційне право особи або суб’єктивне 

право у виключно міжнародно-правовому аспекті. Або ж на життя 

розглядалося в науці як об’єкт кримінально-правової охорони. 
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Четвертий період (сучасний): 16 січня 2003 р. – сьогодення. Нами 

виділено у сучасний період становлення та розвиту сукупності цивільно-

правових наукових знань про право на життя як об’єкта правових 

досліджень. 

Цей період пов’язується із прийняттям нового Цивільного кодексу 

України, який у тому числі змінив підхід до регулювання як особистих 

немайнових прав загалом, так і права на життя зокрема. Символічно, що у ст. 

1 нового Цивільного кодексу України особисті немайнові права як об’єкт 

правового регулювання були розміщеними перед майновими правами, на 

відміну від Цивільного кодексу УРСР, де в першу чергу до предмету 

регулювання було віднесено майнові права, а вже згодом згадано особисті 

немайнові права, які не були на достатньому рівні врегульовані у Цивільному 

кодексі УРСР.  

Слід підкреслити, що в міру незначної кількості дисертаційних 

досліджень, які в тій чи іншій мірі стосуються права на життя, досліджувані 

вище три періоди в основному представлені тими чи іншими публікаціями, у 

яких розкривалося право на життя. Натомість, характеризувати основні 

тенденції сучасного четвертого періоду будуть саме комплексні розробки 

монографічно-дисертаційного рівня. Після набрання чинності Цивільним 

кодексом України, одразу було здійснено ряд наукових досліджень 

особистих немайнових прав, які розкривали, у тому числі, право на життя, 

опираючись на сучасному правовому регулюванні системи немайнових прав 

особи. 

Так., Л.В. Малюга представила науковій спільноті працю «Особисті 

немайнові права фізичних осіб в цивільному праві», в якій, ґрунтуючись на 

правовому регулюванні та наявних в доктрині поглядів, комплексно 

розкривається система особистих немайнових прав фізичної особи крізь 
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призму цивільного права [
22

]. Дослідження дає комплексне розуміння 

правової природи таких прав та спрямованості їх правового регулювання. 

Серед системи цих прав, окрім іншого, також увага присвячується праву на 

життя як особистому немайновому праву фізичної особи. 

Одним з основних здобутків науковця вважаємо з’ясування приватно-

правової сутності особистих немайнових прав, обґрунтування предметної 

належності особистих немайнових прав до цивільного права, визначення їх 

характерних ознак, визначення структури цивільного немайнового 

правовідношення [
23

]. Наукові здобутки вченої використаємо як теоретичну 

основу для більш детального дослідження сутності права на життя, його 

місця в системі правової науки та цивільних прав особи.  

Окремо більш детально звернемо увагу на працю А.В. Соловйова 

«Право людини на життя «цивільно-правовий аспект», що була захищена у 

Львові у 2004 році, яка має практично однаковий об’єкт дослідження з 

нашою роботою. Тому з методологічної доцільності розглянемо досягнення 

науковця більш детально.  

Вказана праця та подальші з наведених підтверджують виникнення 

однієї з тенденцій дослідження права на життя: поєднання конституційно-

правової та цивільно-правової природи даного суб’єктивного права з 

теоретичним акцентом на цивільно-правове регулювання. 

Дисертаційна праця присвячена комплексному цивільно-правовому 

дослідженню права людини на життя, стану його закріплення в правових 

джерелах України та визначенню шляхів вдосконалення його правової 

регламентації. В роботі розглядається процес становлення та розвитку права 

людини на життя в Україні, здійснюється систематизація характерних 

рисцього права, на основі яких запропоновано авторське розуміння права 
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людини на життя. Цікавою новелою можна вважати запровадження критеріїв 

для визначення суб’єкта права на життя, на основі яких можна окреслити 

його визначальні ознаки. Автор розкриває зміст права на життя, виходячи із 

традиційних груп правомочностей носія суб’єктивного права, пропонуючи 

при цьому класифікацію відповідних можливостей людини. Ці результати 

стануть теоретичною основою для нашого дослідження та ведення наукової 

дискусії з обґрунтуванням нашої власної позиції на окремі аспекти права на 

життя фізичної особи або людини.  

Також слід підкреслити такі авторські новели, як введення в науковий 

обіг терміну «самопожертва», правове підґрунтя проблеми легалізації 

евтаназії в Україні, виокремлення ознак права людини на життя [
24

]. Усе 

вищенаведене робить працю науковця надзвичайно цінною з тієї точки зору, 

що автор вперше присвятив своє дослідження комплексному аналізу 

виключно права на життя як особистого немайнового права, що має 

цивільно-правову природу. 

Таким чином, у цивільно-правовій науці розпочинається деталізована 

наукова розробка окремих елементів права на життя, що є однією із стійких 

тенденцій подальших наукових розробок. Поряд із цією тенденцією можна 

також виділити наступну: перехід з теоретичної у практично-прикладну 

площину в наукових дослідженнях. 

Вагоме значення для опрацювання обраної нами проблематики має 

праця Н.О. Давидової «Цивільно-правова охорона особистих немайнових 

прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування», яка була 

представлена до захисту у 2005 р. Науковець здійснила комплексне 

дослідження проблем правової охорони права на життя, на здоров'я та інших 

особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної 

особи. Насамперед, з теоретичної точки зору вагомим досягненням є аналіз 

історичного розвитку особистих немайнових прав особи, з приводу чого 
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надана порівняльна характеристика відповідних норм Цивільних кодексів 

1963 та 2003 років. З наведеного можна виокремити генезис права на життя 

як особистого немайнового права та об’єкта правового регулювання. 

Науковою новизною в дослідженні характеризуються також дворівнева 

класифікація особистих немайнових прав, що забезпечують природне 

існування фізичної особи та пропозиції по вдосконаленню чинного 

законодавства України та практики його застосування, які розроблені на 

основі теоретично-практичного аналізу [
25

]. Тому вказана праця має значний 

вплив на формування теоретичного підґрунтя нашого дослідження права на 

життя в цивільному праві та практиці ЄСПЛ.  

В цей період також відбувається проведення досліджень права на 

життя крізь призму інших наук. Так, О.А. Мірошниченко публікує працю 

«Право людини на життя (теорія та практика міжнародного 

співробітництва)», яка присвячена комплексному дослідженню сутності 

права людини на життя, його правової природи, змісту, практики 

застосування, тлумачення й захисту з боку міжнародних органів із захисту 

прав людини. Крім цього, в праці досліджується історія походження права 

людини на життя й етапи його становлення. Також вагоме значення в роботі 

має аналіз власне юридичної природи даного суб’єктивного права та перших 

правових документів, в яких його було закріплено [
26

]. Слід відзначити 

комплексний характер здійснюваного дослідження, в якому у повній мірі 

розглянуто окреслені вище сфери. Деякі з розкритих науковцем положень 

співпадають з предметом нашого дослідження, що зумовило необхідність 

відмовитись від розгляду окремих питань, в яких з огляду на наявне 

дослідження актуальність була сумнівною.  
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Отже, із наведених двох комплексних робіт та змісту інших 

дисертаційних досліджень можна виділити наступні дві наукові тенденції: 

підвищення ролі дослідження іноземного та міжнародно-правового досвіду 

правового регулювання права на життя; зростання ролі практики ЄСПЛ як 

джерела права у регулюванні права на життя. 

Варто зазначити, що О.А. Мірошниченком було визначено ряд 

актуальних сучасних позицій та проблем, зокрема: проблема репродуктивних 

прав людини та її регулювання, проблема дослідів ембріології, статусу 

ембріона, клонування, тощо. Значна увага присвячена проблематиці 

легалізації евтаназії, правове регулювання якої, на думку вченого, дасть 

можливість здійснювати правовий контроль за вказаним процесом [
27

]. 

Відповідно, праця науковця є не лише якісним орієнтиром для досліджень 

права на життя особи, але тією чи іншою мірою стосується основних 

сучасних практично-прикладних проблем, з приводу яких в науці тривають 

найбільші дискусії.  

У певній мірі стосується генезису права на життя в національній 

правовій доктрині праця Л.А. Ольховик «Особисті немайнові права дитини за 

цивільним законодавством України», в якій охарактеризовано, зокрема, таке 

особисте немайнове право дитини як право на життя [
28

].  

Важливе теоретичне й методологічне значення має дослідження Л.В. 

Федюк «Система особистих немайнових прав у цивільному праві», яке було 

захищене у 2006 році [
29

]. В роботі було здійснено класифікацію та 

структуризацію особистих немайнових прав особи й описано місце кожного з 

таких прав у відповідній системі. На цій основі можливо не лише зрозуміти 

сутність, зміст та особливості дослідження особистих немайнових прав, але й 
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осмислити місце кожного з них, зокрема, права на життя в цій системі. Отже, 

результати розробок даного науковця є актуальними для дослідників 

особистих немайнових прав.  

Потрібно звернути увагу на працю О.В. Домбровської «Конституційне 

право на життя людини і громадянина та забезпечення його реалізації 

органами внутрішніх справ», яка, здебільшого, стосується теоретичних 

аспектів захисту цього права державою [
30

]. В даному випадку спрямованість 

дослідження має потрійну природу: загальнотеоретичну, конституційно-

правову, адміністративно-кримінологічну. Хоча даний напрям розробок дуже 

в незначній мірі перетинається з предметом нашого дослідження (за 

виключенням конституційно-правового аспекту роботи), однак він 

демонструє один з основних напрямів спрямованості дослідження права на 

життя – як об’єкта кримінально-правової охорони. 

Надзвичайно цікавою, на нашу думку, є теоретично-правове 

дослідження О.Г. Рогової «Право на життя в системі прав людини», яке 

присвячено комплексному дослідженню багатоаспектної сутності права 

людини на життя та уявлення про його місце в системі прав людини. 

Результати дослідження вченої мають для нас теоретико-методологічну роль, 

адже науковець розглядає право на життя як багатоаспектне явище, зміст 

якого утворюють вітально-часовий, соціально-економічний, кримінально-

правовий та інші аспекти. Зокрема, щодо соціально-економічного аспекту 

права на життя, то такий виділений вперше та не набув значного поширення 

у представників цивільно-правових наук, однак, про це більш детально 

зазначимо згодом. 

Цікавою є пропозиція науковця в частині спроби довести необхідність 

прийняття в Україні закону, в якому буде визначена правова природа 

феноменів, пов'язаних із реалізацією права людини на життя, будуть 
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закріплені принципи правового захисту людського життя в Україні [
31

]. Ця 

позиція вченого частково буде взята за основу при розкритті шляхів 

оптимізації цивільно-правового регулювання права на життя.  

Важливе доповнення у систему цивільно-правових знань здійснила 

Т.В. Лісніча у дослідженні «Захист особистих немайнових прав, що 

забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, 

свободу та особисту недоторканність)». В роботі розкривається специфіка 

немайнових прав, що забезпечують природне існування людини як об’єкта 

захисту, особливості захисту названих прав, поняття «особистого 

нематеріального блага» та «особистого немайнового права», характеристика 

даних особистих немайнових прав, юрисдикційну та неюрисдикційну форми 

захисту названих прав. За результатами дослідження надано ґрунтовні 

пропозиції щодо усунення окремих законодавчих та практичних прогалин й 

суперечностей [
32

]. Таким чином, в частині права на життя, робота вченого є 

надзвичайно корисною в контексті розгляду механізмів його захисту. Тому 

дане цивільно-правове дослідження також складає теоретичні основи для 

подальших досліджень розкритих у ній цивільно-правових немайнових прав 

осіб. 

Надзвичайно важливим науковим комплексним напрацюванням є 

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню доктора 

юридичних наук  за темою «Особисті немайнові права фізичних осіб у 

цивільному праві», захищене Р.О. Стефанчуком у 2007 р. [
33

]. Дане 

напрацювання становить довершену, на нашу думку, теоретичну розробку 

вже сформованого інституту особистих немайнових прав фізичної особи у 
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цивільному праві України, що робить його цінною теоретичною основою для 

подальших більш вузьких розробок у цій сфері.  

Важливу роль також відіграли напрацювання Е.Е. Мухамедової за 

темою «Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав 

фізичної особи в Україні», які мають важливе значення для вивчення даного 

аспекту права на життя як одного з особистих немайнових прав особи [
34

]. 

Дана робота є першою в своєму роді, так як до того даний аспект особистих 

немайнових прав в науці комплексно розглянуто не було.  

Серед сучасних теоретичних досліджень права на життя слід 

відзначити й працю В.В. Кожан «Особисті права та свободи людини: 

загальнотеоретичне дослідження», в якому значну науково-теоретичну увагу 

присвячено дослідженню права на життя. Зокрема, визначено поняття 

«життя» та дано характеристику права на життя; розглянуто підходи до 

визначення моменту виникнення права на життя; обґрунтовано необхідність 

заборони евтаназії та смертної кари, охарактеризовано негативність таких 

явищ, як аборти та самогубства; досліджено межі права на життя [
35

]. Отже, 

незважаючи на більше теоретичну спрямованість праці науковця, результати 

дослідження можуть бути корисними в контексті осмислення права на життя, 

зокрема, крізь призму науки цивільного права. Загалом, результати даного 

дослідження є актуальним сучасним теоретичним підґрунтям для більш 

глибинного опрацювання проблематики права на життя. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що сукупні комплексні дослідження 

можуть розкрити основні тенденції та періоди, які характеризують 

особливості здійснення досліджень права на життя. Проте в більшій мірі 

тенденції можна розкрити крізь призму аналізу більш фрагментарних 

публікацій, їх загальної кількості, спрямування, взаємозв’язку з правовими 

подіями, які мали вплив на генезис права на життя як об’єкту правових 

                                           
34

Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Ельміра Енверівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. - К., 2010. - 20 с. 
35

 Кожан В.В. Особисті права та свободи людини: загальнотеоретичне дослідження : дис. … к-та юрид. наук 

: 12.00.01 / Кожан Володимир Віталійович. – Львів, 2016. – 229 с. 



  

  43 

наукових розробок. Охарактеризувати, чи хоча б навести, усі з 

вищенаведених публікацій в межах даного дослідження немає сенсу, 

оскільки останні матимуть надто громіздкий характер. А тому обмежимось 

їхньою загальною характеристикою, проведеною вище, в розрізі виділених 

нами періодів, щоб продемонструвати відповідний генезис обраного нами 

предмету дослідження.  

Врегулювання у Цивільному кодексі України сукупності немайнових 

прав особи зумовило дослідження права на життя як об’єкту цивільно-

правового регулювання. Цьому сприяв також більш значний нормативний 

матеріал, що знаходився у Цивільному кодексі України. 

З прийняттям Цивільного кодексу України кількість комплексних 

досліджень права на життя, які здійснюються крізь призму цивільного права 

почала невпинно зростати, а, отже, цивільно-правовий аспект нашого 

дослідження став більш вагомим у порівнянні з іншими галузями права. 

Станом на сьогодні право на життя відноситься до сфери наукових інтересів 

багатьох українських науковців, які продовжують розробки у даному 

напрямі. 

Необхідно підкреслити, що періодизація права на життя, як об’єкту 

наукових досліджень та цивільно-правового регулювання, має доволі 

умовний характер, оскільки здійснення основних досліджень лише частково 

співпадають з окресленими часовими рамками, однак вона демонструє 

основні події, які стали передумовою для зміни підходу до дослідження 

даного суб’єктивного права особи.  

Враховуючи все вищенаведене, можемо підкреслити, що генезис права 

на життя розкривається у чотирьох періодах становлення та розвитку науки, 

що наведені вище. 

На основі аналізу праць на останньому етапі розвитку науки, нами 

виділено такі основні сучасні тенденції досліджень права на життя: 
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1) дослідження права на життя крізь призму поєднання конституційно-

правової та цивільно-правової природи даного суб’єктивного права з 

теоретичним акцентом на цивільно-правове регулювання; 

2) деталізація наукових розробок окремих елементів права на життя; 

3) перехід з теоретичної у практично-прикладну площину в наукових 

дослідженнях; 

4) підвищення ролі дослідження іноземного та міжнародно-правового 

досвіду правового регулювання права на життя; 

5) приділення у дослідженнях значної уваги практиці ЄСПЛ як джерелу 

права у регулюванні права на життя. 
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1.2 Поняття права на життя як суб’єктивного особистого 

немайнового цивільного права особи.  

Дослідження будь-якого об’єкту у правовій науці повинно 

ґрунтуватися на чітко окресленому розумінні складу та сутності цього 

об’єкту, що зумовлює необхідність розкрити категоріально-понятійний 

апарат, який становитиме подальшу основу цього дослідження. Терміни та 

категорії завжди характеризуються багатозначністю, що зумовлює їх різне 

трактування, та, у свою чергу, плюралізм думок щодо сутності та правової 

природи того чи іншого предмету дослідження. Це ж стосується і «права на 

життя» як поняття та категорії цивільного права, яке також розкривається 

крізь призму інших галузей правової науки. 

Правова наука, на нашу думку, повинна тяжіти до монізму у розумінні 

понятійно-категоріального апарату, складу та сутності понять і термінів, 

обсягу їх визначення, а тому слід здійснювати спроби узагальнення різних 

підходів й думок та максимально наблизитися до єдиного розуміння 

досліджуваного поняття. Якщо ж цього здійснити неможливо з огляду на 

багатозначність слів, як елементів того чи іншого поняття, слід вказати, у 

якому розумінні вживається термін в наукових дослідженнях чи у інших 

випадках. Право на життя будучи категорією, яку активно досліджували 

науковці різних галузей права також характеризується наявністю достатньо 

широкої палітри поглядів на його розуміння, що у тій чи іншій мірі 

відрізняються. Тому за завдання на даному етапі роботи ставимо здійснити 

комплексний аналіз наукових думок з подальшим наданням власної позиції 

щодо вживання поняття «права на життя», а також розкрити його сутність як 

суб’єктивного особистого немайнового цивільного права та правову природу 

цієї категорії. Також доцільно розкрити засади співвідношення права на 

життя, як категорії цивільного права, із його розумінням у інших галузях 

правової науки. 
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Крім суто методологічного значення для нашого дослідження, розробка 

поняття «права на життя» має важливе значення для навчальної діяльності та 

правозастосовної практики, що вказує на прикладне значення здійснюваного 

дослідження. Відповідно, даний етап роботи буде нашим внеском у 

розкриття  власного праворозуміння наведеного поняття.  

Питання поняття права на життя розглядалося багатьма науковцями. 

Праці відповідних  вчених становлять основу розробки права на життя у 

розумінні суб’єктивного особистого цивільного немайнового права особи. 

Однак, з огляду на плюралізм думок у цьому напрямі, наявності динаміки у 

розумінні цього поняття, необхідності відокремити розгляд даного аспекту 

права на життя від інших видів праворозумінь, в яких науковцями 

розкривається його сутність, можемо констатувати доцільність здійснення 

нового комплексного дослідження у цьому напрямі, яким плануємо охопити 

ті проблеми, що у доктрині залишились не вирішеними, або ж на які не було 

у достатній мірі звернуто уваги науковцями.  

Розпочати дослідження доцільно із аналізу права на життя як категорії 

на основі його нормативного закріплення у основних міжнародно-правових 

актах та національному законодавстві.  

Так, у Загальній декларації з прав людини 1948 р. право на життя 

передбачено у ст. 3 та визначено наступним чином: кожна людина має право 

на життя, на свободу і на особисту недоторканність [
36

]. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. 

встановлює положення наступні положення щодо права на життя. Право на 

життя є невід'ємне право кожної людини. Це право охороняється законом. 

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. В країнах, які не скасували 

смертної кари, смертні вироки можуть виноситися тільки за найтяжчі 

злочини відповідно до закону, який діяв під час вчинення злочину і який не 

суперечить постановам цього Пакту і Конвенції про запобігання злочинові 

геноциду і покарання за нього. Це покарання може бути здійснене тільки на 

                                           
36

 Загальна декларація прав людини [Текст] // Юридический вестник. –1998. — №4. — С. 5-16. 



  

  47 

виконання остаточного вироку, винесеного компетентним судом. Коли 

позбавлення життя становить злочин геноциду, слід мати на увазі, що ніщо в 

цій статті не дає державам-учасницям цього Пакту права яким би то не було 

шляхом відступати від будь-яких зобов'язань, прийнятих згідно з 

постановами Конвенції про запобігання злочинові геноциду і покарання за 

нього Кожен, кого засуджено до смертної кари, має право просити про 

помилування чи про пом'якшення вироку. Амністія, помилування або заміна 

смертного вироку можуть бути даровані в усіх випадках. Смертний вирок не 

виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими за вісімнадцять років, і 

не виконується щодо вагітних жінок. Ніщо в цій статті не може бути 

підставою для відстрочення або недопущення скасування смертної кари 

будь-якою державою-учасницею цього Пакту [
37

]. 

Відповідно до ст. 2 Конвенції, право кожного на життя охороняється 

законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на 

виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у 

вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання. Позбавлення 

життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо 

воно є наслідком виключно необхідного застосування сили: a) для захисту 

будь-якої особи від незаконного насильства; b) для здійснення законного 

арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; c) 

при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання 

[
38

]. 

Право на життя як суб’єктивне право особи та його конституційно-

правова основа закріплені у ст. 27 Конституції України, відповідно до якої 

кожна людина має невід'ємне право на життя; ніхто не може бути свавільно 

позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини; кожен має 
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право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань [
39

]. 

Як зазначається у ст. 281 ЦК, фізична особа має невід'ємне право на 

життя. Фізична особа не може бути позбавлена життя. Фізична особа має 

право захищати своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я іншої 

фізичної особи від протиправних посягань будь-якими засобами, не 

забороненими законом. Медичні, наукові та інші досліди можуть 

провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною 

згодою. Клінічні випробування лікарських засобів проводяться відповідно до 

закону. Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення 

її життя. Стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої 

фізичної особи. Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 

дванадцяти тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки. У випадках, 

встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути 

проведене при вагітності від дванадцяти до двадцяти двох тижнів. Перелік 

обставин, що дозволяють переривання вагітності після дванадцяти тижнів 

вагітності, встановлюється законодавством. Повнолітні жінка або чоловік 

мають право за медичними показаннями на проведення щодо них 

лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з 

порядком та умовами, встановленими законодавством [
40

]. 

З аналізу вищенаведеного, можемо зробити висновок, що нормативно-

правові акти декларують право на життя, частково вказують зміст його 

елементів, однак не визначають його як поняття. Таким чином, визначати 

поняття доцільно на підставі аналізу відповідних наукових розробок. 

У науці існує безліч думок з приводу самого права на життя, розкриття 

його основної правової природи та приналежності до тих чи інших елементів 

системи права в Україні, наведемо їх поетапно. В.М. Слома, узагальнюючи 
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різні погляди на досліджувану категорію, зазначає, що право людини на 

життя є невід‘ємним правом фізичної особи, яке забезпечує її природне 

існування та захищене міжнародними й національними нормативно-

правовими актами [
41

, с. 78]. З усім наведеним у думці науковця слід 

погодитись, однак сама ж позиція не визначає сукупності тих ознак, які б 

дозволили відрізнити право на життя від інших прав особи. Так, крім права 

на життя, існує також сукупність інших прав, які слід віднести до прав, що 

забезпечують природне існування фізичної особи. Також слід зазначити, що 

переважна більшість прав фізичної особи є захищеними національним 

законодавством, а окремі з них – міжнародним, що вказує на те, що більшість 

з окреслених науковцем ознак не є визначальними саме для права на життя, а 

тому самі по собі не можуть розкривати його сутності, окрім ознаки 

«невід’ємності». Проте національне законодавство багатьох держав зберегло 

станом на сьогодні інститут смертної кари. Також практично усі правові 

системи містять положення щодо законного позбавлення особи життя у 

передбачених законодавством випадках (самооборона, оборона життя інших 

осіб, співмірна оборона інших благ, тощо). Однак, у цьому контексті також 

слід враховувати, що особа позбавляється не права на життя, а самого життя 

як блага, на яке така особа має право.  

Висловлюючи наближену до попередньої думку щодо природи права 

на життя, Г.Б. Романовський вважає, що право на життя є основним правом 

людини, яке, зокрема, має закріплення також у національних конституціях 

[
42

, с. 79]. По першій позиції цілком погоджуємось, що право на життя слід 

віднести «основних прав» людини. Його можливо визначити як «найбільш 

основне» з-поміж усіх інших суб’єктивний прав, як це випливає із позиції 

науковців. У цьому контексті слід зазначити, що у Цивільному кодексі 
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України поділу прав на основні чи другорядні немає [
43

]. Підхід до 

відповідного виділення основних суб’єктивних прав відомий трудовому 

законодавству, так як у ст. 2 вживається термін «основні трудові права» [
44

]. 

Хоча науковці у сфері трудового права по-різному оцінюють такий підхід до 

поділу суб’єктивних трудових прав, однак тут слід зазначити, що, по-перше, 

приватному праву відомий підхід до виділення основних та інших 

(другорядних, менш важливих, похідних тощо), та, по-друге, такий поділ є 

доволі умовним та в основному виявляється в обґрунтуванні певного 

ціннісно-філософського погляду на правову й суспільну цінність конкретних 

суб’єктивних прав для індивіда й держави загалом. Однак, на відміну від 

положень трудового законодавства, у цивільному законодавстві й доктрині 

не є поширеним підхід до виділення певних цивільних прав як основних.  

У цьому контексті цікавим є погляд Л.В. Котової, із якого випливає, що 

однією з визначальних ознак саме основних суб’єктивних прав (у трудовому 

праві) є те, що вони становлять основу для реалізації інших суб’єктивних 

прав особи та й трудової діяльності як такої [
45

, c. 509]. Відповідний підхід 

найбільш влучно можна за аналогією застосувати у нашому випадку. 

Особливості досліджуваного права на життя фізичної особи, на нашу думку, 

дозволяє стверджувати, що саме з життям як біологічним процесом та 

правовою категорією, яка ґрунтується на біологічних основах, пов’язана 

цивільна правосуб’єктність, адже з початком життя пов’язане виникнення 

правоздатності фізичної особи (ч. 2 ст. 25 ЦК), а з її смертю цивільна 

правоздатність особи припиняється у повному обсязі (ч. 4 ст. 25 ЦК) [
46

]. 

Таким чином, можна ствердно відповісти, що право на життя (в рівній мірі й 

саме життя, якщо його трактувати з біологічно-правової точки зору) є 
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передумовою для реалізації будь-яких інших прав та інтересів особи, що 

дозволяє нам не лише погодитись із думкою науковців з приводу віднесення 

права на життя до поняття «основних цивільних прав», але й підкреслити, що 

відповідне суб’єктивне право є найціннішим. Відповідно, слід його вважати 

найбільш основним (вагомим, ключовим) з-поміж будь-яких інших прав та 

свобод людини. Таку ж позицію з приводу права на життя як передумови для 

реалізації інших прав висловлювали багато дослідників, серед яких, зокрема, 

але не виключно: В.В. Кожан [
47

, с. 83], Т.В. Лісніча [
48

, с. 2-3], Я.П. 

Кузьменко [
49

, с. 13] та багато інших. Наближена позиція відображається і у 

практиці ЄСПЛ, наприклад, у справі «Претті проти Великої Британії» Суд в 

рішенні від 29 квітня висловив слушну позицію, що без захисту права на 

життя передбаченого Статтею 2 Конвенції невиправдано було б 

стверджувати про можливість користуватися іншими правами та свободами, 

що передбачені даною Конвенцією [
50

]. 

Слід зазначити, що не усі дослідники підтримують концепцію ієрархії 

та розмежування за важливістю тих чи інших суб’єктивних прав особи. 

Одним з аргументів є те, що всі права рівноцінними для існування людини 

[
51

, с. 257]. Так, А.В. Соловйов вказував, що місце прав людини у структурі 

Конституції України вплинуло й на місце особистих немайнових прав 

фізичної особи у Цивільному кодексі України, а, відтак, і призвело до зміни 

пріоритетів у системі відносин, що регулюються ЦК України, оскільки 

особисті немайнові відносини у ст. 1 ЦК зазначені на першому місці [
52

; 
53

, с. 
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7]. Отже, за такої позиції саме лише розташування права у нормативно-

правовому акті може свідчити про його пріоритетність над іншими правами 

особи. П.М. Рабінович, якого можна назвати одним із «першопрохідців» у 

дослідженнях прав людини в національній правовій доктрині, зазначає, що 

так чи інакше потрібно зважати на певну нерівнозначність прав людини з 

огляду на її різну соціальну та особистісну цінність, що слід враховувати у 

законодавчій техніці [
54

, с. 15]. Цілком підтримуємо наведену позицію, адже, 

якщо керуватись попередньо наведеною думкою російських науковців та 

прирівняти усі суб’єктивні права в розумінні їх цінності, позбавлення 

основного права – права на життя, у такому разі було б виправдано інтересом 

охорони інших прав таких як права власності, право на захист честі та 

гідності, інших прав, що у розумінні Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод та практиці ЄСПЛ було б свавільним позбавленням 

життя. Тому у будь-якому випадку як у теорії, так і на практиці, наприклад, 

при визначенні меж необхідної оборони, суб’єктивні цивільні права особи 

підлягають порівнянню у контексті її соціально-особистісної цінності. 

Наведене підтверджує вище висловлену позицію, що в ієрархії суб’єктивних 

прав право на життя слід вочевидь визнавати найбільш цінним правом особи.  

О.В. Малишев, слушно зазначаючи, що за відсутності права на життя 

всі інші права втрачають сенс та значення, вказує, що досліджуване право 

слід визначати як фундаментальне [
55

, с. 30]. Такий підхід щодо означення 

права на життя підтримується багатьма науковцями, серед яких Я.П. 

Кузьменко, яка у підтримку вказаної даної позиції зазначає, що практичним 

підтвердженням фундаментального та пріоритетного характеру 

досліджуваного права є той факт, що навіть у випадку визнання судом 

людини померлою, фактично жива людина не втрачає права на життя та за 

                                                                                                                                        
53

 Соловйов А.В. Право людини на життя: цивільно-правові аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

к. ю. н. : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право" / 

А.В. Соловйов. – Львів, 2004. – 19 с. 
54

 Рабінович П.М. Права людини : загальнотеоретичні засади / П.М. Рабинович // Пробл. законності : Респ. 

міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 36. – С. 12-25. 
55

 Малишев О.В. Право людини на життя : конституційно-правовий аспект / О.В. Малишев // Економіка, 

фінанси, право. – 2005. – № 3. – С. 30-35. 



  

  53 

допомогою відповідної правової процедури може відновити і решту своїх 

прав [
56

, с.59]. Фундаментальне право у нашому розумінні є основою для 

реалізації інших прав – становить певний фактичний або ж юридичний 

фундамент. Право на життя – є своєрідним фундаментом для 

правосуб’єктності особи загалом. Отже, виваженим та слушним є здійснення 

характеристики права на життя за допомогою означень «основне» та/або 

«фундаментальне». При цьому, «основне» – характеризує місце права на 

життя у системі прав людини у відповідних міжнародній та національній 

системі, а «фундаментальне» – характеризує таку ознаку цього права як 

детермінанту для вільної реалізації інших прав та свобод людини. 

Враховуючи все вищенаведене, доцільно запропонувати визначення 

поняття «основні цивільні права» – суб’єктивні цивільні права особи, 

предметом яких є цінності, що займають вище місце в ієрархії особистих та 

суспільних цінностей у порівнянні з предметом інших цивільних прав, без 

дотримання яких всі інші права не можуть бути реалізовані. Право на життя 

безумовно відноситься до основних цивільних прав та займає перше місце в 

умовній ієрархії серед них.  

Крім того, основними цивільними правами, на нашу думку, можна 

вважати право власності, право на відшкодування шкоди, право на охорону 

здоров'я, право на медичну допомогу, право на безпечне для життя і здоров'я 

довкілля, право на особисте життя та його таємницю, право на повагу до 

честі та гідності, право на житло тощо. Усі ці права є передумовою для 

реалізації інших цивільних прав і без дотримання останніх складно вести 

мову про забезпечення інших прав людини що захищаються цивільним 

законодавством. Тим не менше, перелік основних цивільних прав є 

дискусійним питанням та кожен науковець базуючись на власному 

праворозумінні визначатиме його по своєму. Тому не вдаватимемось 
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детально у межах нашого дослідження для визначення повного та 

комплексного переліку основних цивільних прав та його аналізу. 

Повертаючись до позиції Г.Б. Романовського з приводу закріплення 

права на життя у національних конституціях [
57

, с. 79], слід констатувати, що 

право на життя особи, будучи ключовим благом для будь-якої сучасної 

держави, вочевидь, набуває закріплення в конституційному законодавстві, 

являючись гарантією поваги цього права та його неухильного захисту. З 

огляду на це виникає певна проблематика з приводу встановлення того, чи 

право на життя слід вважати публічною, або ж приватно-правовою 

категорією, та чи це право не доцільніше було б визначити саме як 

конституційне право особи. 

Фахівці у сфері конституційного права, наприклад, О.В. Домбровська, 

визначають право на життя саме як конституційне право [
58

, с. 5]. Слід 

зазначити, що поняття «конституційних прав» є доктринальною категорією, 

що у різних смислах вживається науковцями. Також термін «конституційні 

права» вживається безпосередньо у положеннях Конституції України (ст. 8, 

22, 24, 64, 101) [
59

]. Незважаючи на певні відмінності у трактуванні цього 

поняття, найбільш поширеним є розуміння конституційних прав на підставі 

джерела їх закріплення – Конституції України [
60

, с. 77].  

Цікавою є позиція І.Л. Литвиненка, який вважає, що при виділенні у 

системі конституційних прав особи на підставі критерію їх нормативного 

закріплення, усі інші права (не закріплені у Конституції України) слід 

відносити до категорії «галузевих» [
61

, c. 60]. Право на життя будучи у рівній 

мірі закріплене як у Конституції України, так і в Цивільному кодексі 
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України, за вище окресленим критерієм у рівній мірі можна віднести як до 

конституційних прав, так і до цивільних прав особи. Крім цього, з огляду на 

його закріплення у міжнародно-правових актах, зокрема, у Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, право на життя можна 

визнати таким, що відноситься до сфери правового регулювання 

міжнародного публічного права.  

З наведеного можемо встановити, що між конституційно-правовими та 

цивільними правами існує співвідношення часткового співпадіння, 

відповідно до якого, не усі конституційні права визнаються цивільними, а 

також не усі цивільні права є конституційними (у розумінні їх конкретного 

закріплення у Конституції України). Однак окремі найбільш важливі 

конституційні права підлягають регулюванню цивільним законодавством, 

зокрема, Цивільним кодексом України, що дозволяє їх віднести як до 

категорії цивільних (приватно-правових) прав, так і до категорії 

конституційних прав одночасно. Також хочемо підкреслити, що все ж 

конституційні права є основою для інших суб’єктивних прав, які 

врегульовані на законодавчому рівні (як прав передбачених цивільним 

законодавством, так і прав передбачених іншими галузями права), однак усі 

права не можливо було б передбачити в Основному Законі. Тому все ж 

теоретичний поділ на конституційні права та права, що випливають з інших 

законів, вважаємо обґрунтованим. 

Із такого принципу виходить цивільне законодавство України, 

встановлюючи основи регулювання особистих немайнових прав, оскільки ст. 

270 ЦК містить одночасно перелік прав особи, що закріплені у Конституції 

України, а з іншої сторони зазначається, що ЦК та іншими законами можуть 

бути передбачені «інші особисті немайнові права фізичної особи», які ще й, 

між іншим, не вважаються вичерпними [
62

]. Саме ж формулювання «інші 

особисті немайнові права фізичної особи», вказує не ту обставину, що ЦК 
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України відносить, передбачені Конституцією України, право на життя та 

інші права, що можуть реалізуватися у приватних відносинах, до категорії 

«особистих немайнових прав фізичної особи». При цьому, це не 

заперечуватиме того, що вказане право, його захист зокрема, може бути 

врегульованими актами публічного законодавства (права) та міжнародно-

правовими актами публічно-правового характеру.  

Навпаки, у міру обов’язку держави забезпечити захист цих особистих 

немайнових прав, система їх захисту та гарантії їх дотримання фіксуються 

зокрема і в адміністративному, кримінально-правовому та інших публічно-

правових галузях законодавства. Це робить право на життя та окремі 

елементи його реалізації не лише предметом регулювання у рівній мірі 

приватних та публічних галузей права, але й предметом дослідження за 

допомогою різних правових наук.  

Відповідний  взаємозв’язок права на життя як елементу у рівній мірі 

публічного й приватного права доводить Л.В. Красицька, зазначаючи, що 

забезпечення права на життя людини, що здійснюється органами внутрішніх 

справ – це діяльність співробітників структурних підрозділів органів 

внутрішніх справ з метою створення оптимальних умов для повного та 

безперешкодного користування таким соціальним благом, як життя, яка 

полягає як у здійсненні активних дій, так і в обов’язку утримуватися від 

таких дій, що можуть негативно вплинути на реалізацію права на життя (між 

іншим, даний факт (т.зв. «позитивні обов’язки держави») є одним із тих, який 

активно підтримується ЄСПЛ у своїх справах). З іншої сторони, зазначає 

вчена, таке забезпечення можна вважати результатом відповідної діяльності 

органів внутрішніх справ, що дає підстави стверджувати, що таке 

забезпечення державою є нічим іншим як фактичною реалізацію права на 

життя [
63

, с. 8]. Іншими словами, діяльність держави з приводу охорони права 

на життя, передбаченого Конституцією України, ЦК України, Конвенцією 
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про захист прав людини та основоположних свобод, що деталізується у 

практиці ЄСПЛ, є виконанням, кореспондуючого з цим абсолютним правом, 

обов’язком. Отже, така діяльність може бути визнано реалізацією (пасивною 

чи активною) даного права фізичною особою. При цьому, така діяльність 

забезпечується положеннями кримінально-правового та адміністративного 

законодавства і є за природою публічно-правовою. 

Однак, реалізація абсолютного права фізичної особи не лише 

обумовлюється діяльністю держави, але й обов’язком не порушувати, а 

також захистити, у визначених випадках, таке право зі сторони інших 

приватних осіб. Саме у цьому полягає основна сутність права на життя та 

його реалізація як приватно-правової категорії. Не заперечуючи реалізацію 

досліджуваного фундаментального права у публічних відносинах, хочемо 

зазначити, що останні, в основному, зумовлені захистом (від третіх осіб) та 

не порушенням цього права зі сторони державних органів, натомість усі інші 

аспекти з приводу досліджуваного права лежать саме у межах цивільно-

правових відносин. В даному випадку ще потрібно розуміти, що цивільне 

законодавство України включає у зміст права на життя суміжні 

правомочності, що прямо не пов’язані із самим життям, – до цієї 

проблематики повернемось у подальшому, досліджуючи відповідний аспект, 

однак реалізація більшості з наведених правомочностей лежить у межах 

приватних правовідносин та відповідного цивільно-правового регулювання.  

З приводу галузевої належності права на життя також у науці аж до 

сьогоднішніх днів точаться дискусії. Якщо у період дорадянський період 

були окремі погляди на доцільність віднесення особистих немайнових прав 

до сфери регулювання цивільним правом, то в радянській доктрині наскрізно 

панувала позиція щодо заперечення галузевої належності права на життя до 

цивільного права [
64

; с. 14-19]. А.В. Соловйов з цього приводу зазначає, що 

визначивши за цивільним правом функцію охорони особистих немайнових 
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прав, у сучасній науці вчені довго не приходили до визнання важливої 

регулятивної функції, яка притаманна цивільному праву щодо особистих 

немайнових прав. Регулятивна функція у контексті особистих майнових прав 

загалом та й права на життя визначає їх правову природу [
65

, c. 3]. Подібну 

позицію висловлює Н.О. Давидова, критикуючи прийнятий у науці підхід 

розгляду особистих немайнових прав крізь негативну концепцію, 

зазначаючи, що це зумовлено перебільшенням охоронної функції та 

нехтування регулятивною [
66

, с. 5]. Тому правова природа права на життя, яке 

визначено законодавством як особисте немайнове право, випливає як з 

регулятивної, так і з охоронної функції цивільно-правового регулювання 

особистих немайнових прав особи, що дозволяє відштовхуватися від 

правильних засновків щодо галузевої приналежності досліджуваного права.  

Л.В. Красицька висловлює думку, що особисті немайнові права 

повинні регулюватися цивільним правом та мати конкретний механізм їх 

реалізації на засадах цивільно-правового регулювання [
67

 c. 4]. Окреслюючи 

таким чином регулятивну роль цивільних права, вченою, як і попередніми 

науковцями, наголошується на превалюванні цивільно-правового 

регулювання особистих немайнових прав над публічним. Дослідник права на 

життя А.В. Соловйов зазначав, що цивільно-правове регулювання розширює 

та конкретизує зміст конституційного права на життя [
68

, с. 3]. Те ж саме 

правило, на нашу думку, можна застосувати не лише щодо змісту але й до 

самої регулятивної складової, яка, вочевидь, не може у повній мірі бути 

відображеною у Конституції України. Це зумовлює не лише теоретичну, але 

й практичну доцільність цивільно-правового регулювання у даному напрямі.  
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У дискусії з приводу правової природи права на життя у контексті його 

галузевої належності цікавою є позиція доктора юридичних наук Р.О. 

Стефанчука, наукові роботи якого у переважній більшості стосуються 

особистих немайнових прав фізичної особи. Науковець у своїй роботі 

спростовує твердження щодо конституційно-правової природи особистих 

немайнових прав фізичних осіб, обстоюючи позицію, відповідно до якої 

позитивна регламентація тих чи інших прав у межах будь-якого галузевого 

законодавства не може бути визначальною для встановлення їх правової 

природи, адже при цьому неможливо буде встановити галузеву належність 

тих прав, які мають «конкуренцію» у разі їх нормативного закріплення двома 

чи більше галузями законодавства [
69

, c. 11]. Це ж, на нашу думку, у повній 

мірі стосується права на життя, адже останнє прийнято було донедавна 

вважати саме конституційно-правовим інститутом, а не підінститутом 

цивільного права. У контексті даної проблематики, науковець зазначає, що 

галузева належність того чи іншого права повинна визначатись виключно з 

точки зору того, яка галузь права створює для відповідного правового явища 

загальні засади для його подальшого розвитку. Саме в цьому полягає 

визначення цивільно-правової природи. Дійшовши висновку, що цивільне 

право створює для особистих немайнових прав, до яких належить право на 

життя, засади для їх подальшого розвитку, науковець резюмує, що особисті 

немайнові права особи слід відносити до категорії суб’єктивних цивільних 

прав [
70

, с. 28-30]. 

Виказуючи велику повагу до науковця, позиція якого наводиться вище, 

хотіли б зазначити, що хоч і вважаємо віднесення особистих немайнових 

прав до предмету цивільного права повністю вірним, однак це, на нашу 

думку, не дає підстави спростовувати належність конкретного права до 
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декількох галузей. Тобто, віднесення права на життя до сфери особистого 

немайнового цивільного права особи, не виключає його конституційно-

правової природи та відповідного конституційного аспекту у міжнародно-

правовому регулюванні. Це стосується і міжнародного права, у межах якого 

важливе значення має захист права на життя, і національного кримінального 

права, яке розглядає право на життя як один з ключових об’єктів 

кримінально-правової охорони і адміністративного права, до сфери 

правового регулювання якого входять публічно-правові відносини, у межах 

яких реалізується право на життя у відносинах з державними органами та 

регулюється діяльність державних органів з приводу його забезпечення.  

Тому нам більше імпонує позиція М.А. Гори, яка зазначає, що 

немайнові відносини є предметом регулювання кількох галузей права, з яких 

визначне місце належить цивільному праву, підкреслюючи, що положення 

цивільного права спрямовані не тільки на захист, а й на правове регулювання 

особистих немайнових відносин [
71

, с. 148]. Тому резюмуємо, що 

правовідносини з приводу реалізації права на життя в основному є 

приватними відносинами, що підлягають цивільно-правовому регулюванню. 

З цього випливає їх правова природа як суб’єктивних особистих немайнових 

цивільних прав, крізь призму якої у подальшому досліджуватимемо 

понятійну й змістову складову «права на життя» як юридичної категорії. 

З приводу основ до розмежування права на життя як предмету 

регулювання різними галузями права, слід зазначити, що думки науковців у 

цьому плані характеризуються певною фрагментарністю, оскільки 

стосуються доведення цивільно-правової природи права на життя чи інших 

особистих немайнових прав в основному за допомогою заперечення їх 

приналежності до сфери правового регулювання, а тому на основі слушних 
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позицій вище цитованих авторів слід навести авторські засади права на життя 

як об’єкта цивільно-правового регулювання.  

Отже, право на життя як предмет конституційно-правового 

регулювання виступає у якості гарантії захисту життя людини державою 

Україною як найвищої соціальної цінності, зокрема встановленням 

зобов’язань держави захищати право на життя людини доступними їх 

засобами, у тому числі шляхом прийняття відповідного галузевого 

законодавства.  

Наближеним є право на життя у міжнародному публічному праві, у 

якому закріплюються міжнародно-правові механізми захисту права на життя 

людини, зокрема, у державах, які прийняли міжнародні стандарти у сфері 

захисту права на життя шляхом участі у міжнародних угодах. У деякій мірі 

міжнародно-правовому регулюванні права на життя притаманна регулятивна 

складова.  

Натомість, право на життя в кримінальному праві виступає як об’єкт 

кримінально-правової охорони. 

Право на життя як предмет регулювання адміністративного права 

виступає у тій мірі, в якій здійснюється забезпечення обов’язків держави з 

приводу захисту та/або сприяння у реалізації фізичною особою 

суб’єктивного права на життя. Зокрема предметом адміністративного права є 

управління діяльності державних органів з приводу регулювання реалізації 

права життя та його захисту. При цьому, одним з учасників цих 

правовідносин з приводу реалізації права на життя фізичною особою, є орган 

публічної адміністрації. Слід зазначити, що адміністративно-правове 

регулювання права на життя слід визнати похідним не лише від 

конституційного та кримінального права, але й від цивільного права, 

оскільки регулювання діяльності органів державної влади у рівній мірі може 

випливати із реалізації положень, що випливають з цивільного 

законодавства.  
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Натомість, у випадку порушення державою права на життя особи як в 

активному розумінні, так і в частині обов’язків з приводу його захисту, 

правовідносини з приводу захисту такого права у тому числі спадкоємцями 

шляхом притягнення держави до цивільно-правової відповідальності будуть 

цивільно-правовими за природою.  

Як предмет регулювання міжнародного приватного права право на 

життя виступає у якості вирішення колізійних питань з приводу застосування 

законодавства тієї чи іншої держави до регулювання права на життя як 

особистого немайнового права та його захисту. 

Окремі елементи права на життя можуть бути визнані предметами 

правового регулювання трудовим, екологічним, медичним та іншими 

комплексними галузями права у тій мірі, в яких окремі елементи права на 

життя на теоретичному рівні відносяться до предметів регулювання 

наведених галузей права. 

Натомість усі правовідносини, з приводу реалізації та захисту 

цивільного права на життя фізичної особи, що мають приватно-правовий 

характер у рівній мірі як у відносинах з приватними особами, так і органами 

публічної адміністрації за відсутності відносин підпорядкування, слід 

віднести до сфери регулювання цивільного права України. При цьому, слід 

визнати, що окремі правовідносини з приводу реалізації права на життя 

матимуть подвійний приватно-публічний характер, однак з огляду на це 

перевага у природі цих правовідносин дозволяє визначити цю природу як 

приватно-правову.  

Визначивши правову природу права на життя як суб’єктивного 

особистого немайнового цивільного права фізичної особи, регулювання та 

захист якого є прерогативою цивільного права, слід продовжити аналіз 

наукового визначення досліджуваного поняття з метою його подальшого 

окреслення.  

Будучи особистим немайновим правом, право на життя повинно 

підпадати під склад визначеного Р.О. Стефанчуком поняття особистих 
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немайнових прав, під якими науковець розуміє суб’єктивне цивільне право, 

яке, за своїм змістом, нерозривно пов’язане із особою-носієм, не має 

економічної природи походження та економічного змісту, а також 

спрямоване на задоволення фізичних (біологічних), духовних, моральних, 

культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб (інтересу) [
72

, c. 4]. 

Усі вищенаведені ознаки у рівній мірі притаманні досліджуваному нами 

праву на життя, яке є ключовим у системі особистих немайнових прав особи. 

Це вкотре підтверджує вірний висновок законодавця й позиції багатьох 

фахівців щодо віднесення права на життя до особистих немайнових 

цивільних прав, незважаючи на його особливу природу.  

Визначення більш вузького поняття – особистих немайнових прав, що 

забезпечують природне існування фізичної особи, також повинно включати 

сукупність загальних визначальних ознак права на життя та відповідати їм. 

Так, Н.О. Давидова особисті немайнові права, що забезпечують природне 

існування фізичної особи визначає як загальнорегулятивні, довічні права, що 

не мають майнового еквіваленту, об’єктом яких є нематеріальні (духовні) 

блага, що притаманні всім і кожному незалежно від інших прав, виникає з 

народження та не відчужується [
73

; c. 5]. Усе вищесказане є вірним, однак 

використані при визначенні ознаки не дозволяють встановити ті розбіжності, 

які дозволяють відрізнити наведену категорію особистих немайнових прав 

від інших – тих, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.  

У цьому контексті більш повним видається визначення Т.В. Ліснічої, 

яка особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної 

особи, визначає як природно належну фізичній особі сукупність 

правомочностей з належності, користування та розпорядження 

нематеріальними благами, що має абсолютний характер, обумовлює 

існування людини в світі (як біологічне, так і соціальне) та не вимагає для 
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їхнього здійснення усвідомлення особою причинного зв’язку між 

властивостями блага та можливістю використання його для задоволення 

своїх потреб [
74

, с. 7]. Аналогічний підхід може бути застосованим і до права 

на життя, оскільки його також можна розглядати як сукупність 

правомочностей. При цьому, слід розуміти, що право на життя, будучи 

категорією більш вузькою, повинно визначатися шляхом використання більш 

вузьких ознак даного поняття, що зумовлює доцільність його відображення 

крізь призму інших думок науковців щодо розуміння даної категорії. 

Л.А. Ольховик, зазначає, що в сучасному розумінні право на життя 

розглядається як особисте немайнове право фізичної особи, що виникає з 

приводу особистого немайнового блага, яким є життя людини [
75

, с. 164]. 

Саме визначення по суті є вірним, однак вжите формулювання «виникає з 

приводу» доцільніше застосовувати щодо правовідносин, а не суб'єктивних 

прав особи. Натомість, життя, як благо, більш влучно, на нашу думку, 

охарактеризувати як об’єкт суб’єктивного права.  

О.І. Мацегорін вважає, що право на життя – це особисте немайнове 

природне право кожної людини на власне життя, яке виникає з народженням. 

Вчений продовжує, що активне життя можливе лише між народженням і 

смертю шляхом реалізації людиною своїх прав та обов’язків. Натомість, 

заслуговує на увагу філософський погляд, що абсолютне особисте право на 

життя містить в собі майбутнє право на відтворення і безкінечне 

продовження життя нащадків [
76

, с. 102–103]. Саме ця позиція є філософсько-

правовою основою для включення репродуктивних прав особи до сукупності 

норм, що регулюють право на життя, та змісту досліджуваного права. Хоча з 
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приводу репродуктивних прав як елементу змісту права на життя у науці 

точиться дискусія, про що зазначимо далі, однак, слід погодитись з тим, що 

можливість мати нащадків нерозривно пов’язане з життям кожної особи як у 

природному так і соціальному розумінні, а тому репродуктивні права є тими 

правомочностями (правами), які нерозривно пов’язані із правом на життя.  

А.В. Соловйов вбачає у понятті права на життя, закріплену нормами 

міжнародно-правових актів та внутрішнього законодавства, можливість 

певної поведінки людини, спрямованої на забезпечення недоторканості свого 

життя з боку інших осіб та свободи розпорядження ним [
77

, c. 9]. Отже, право 

на життя розкривається як забезпечення недоторканості самого життя та 

свободи розпорядження ним. Щодо другої позиції – теза спірна, оскільки як 

наука, так і нормативно-правові документи у тій чи іншій мірі обмежують 

розпорядження життям. Так, забороненою законодавством є вчинення 

евтаназії, не допускається сприяння самогубству, забороняється ставити 

особу у небезпеку тощо. До цих проблемних питань слід повернутися згодом 

з метою пошуку шляхів їх вирішення, однак, при визначенні самого поняття 

слід враховувати обмеженість свободи розпорядження життям. Розгляд права 

на життя як «можливість певної поведінки» можна вважати синонімічним із 

поняттям «правомочності», який вважаємо більш доцільним до вживання.  

Т.М. Фоміченко вважає, що право на життя є комплексом активних дій 

усіх державних і громадських структур, кожної конкретної людини зі 

створення та підтримання безпечних соціального і природного середовищ 

існування та умов життя [
78

, с. 9]. На нашу думку, не зовсім вірно трактувати 

суб’єктивне право як комплекс активних дій інших суб’єктів. На нашу думку, 

сутність полягає у тому, що право - є можливість/правомочність вимагати  та 

здійснювати такий комплекс дій щодо підтримання безпечних соціального і 
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природного середовища умов існування. Натомість сам комплекс дій слід 

вважати, нічим іншим, як виконанням кореспондуючих обов’язків змісту 

досліджуваного права. 

О.В. Домбровська визначає право на життя як належну від народження, 

юридично закріплену, гарантовану державою сукупність певних 

можливостей, об’єктивно зумовлених досягнутим рівнем розвитку людства, 

загальних та рівних для всіх, необхідних для користування і розпорядження 

таким соціальним благом, як життя [
79

, с. 5]. Цілком погоджуємось із 

загальною суттю підходу науковця до визначення аналізованої категорії, 

однак, у частині, яка стосується визначення мети сукупності можливостей 

(також можливо охопити категорією правомочності), вважаємо це 

визначення не цілком повним. Так, «користування» і «розпорядження» як 

правомочності, якими окреслено визначальні ознаки поняття, по-перше, 

створюють проблеми з приводу визначення змісту досліджуваного 

цивільного права, по-друге, не у повній мірі відображають повноту 

юридичних можливостей з приводу права на життя. Подібну за змістом 

позицію висловлювала й О.Д. Моткова, зазначаючи, що право на життя — 

природне, невід’ємне, загальне особисте немайнове право, що є комплексом 

юридичних можливостей людини щодо розпорядження власним життям та 

його збереження [
80

, c. 58]. З огляду на наведене вважаємо за доцільне замість 

наведених правомочностей для визначення даного поняття використати 

більш широкий термін – «реалізацію», яка дозволить уникнути проблематики 

формально-логічного характеру з приводу визначення досліджуваних понять.  

Подібний, однак більш широкий підхід до розуміння досліджуваної 

категорії, відображений у праці Н.В. Кальченко. Право на життя, у цьому 

випадку, розкривається як природна, невід‘ємна від людини можливість 

захисту недоторканності життя і свободи, розпорядження нею, гарантована 
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нормами внутрішнього законодавства і міжнародно-правовими актами [
81

, с. 

75]. Доволі слушним вважаємо акцент на означення суб’єктивного права з 

використанням ознаки «природня», що вказує на природню концепцію 

походження права на життя. Тобто право на життя слід розглядати як таке, 

що існує незалежно від санкціонування державою. Суттєвою відмінністю у 

даному визначенні від попереднього є його вказівка з акцентом на 

можливість захисту, а не лише користування й розпорядження, оскільки саме 

в захисті відображаються завдання, суть та зміст права на життя як 

юридичної категорії.  

О.Г. Рогова, на відміну від переважної більшості інших фахівців, 

визначає право людини на життя не як можливість чи їх сукупність, а як 

свободу людини безпосередньо реалізовувати можливості, які вона має 

внаслідок своєї належності до виду Homo sapience, та задовольняти необхідні 

сутнісно-якісні біологічні, соціальні, духовні, економічні та інші потреби, 

неподільні із самою людиною, що об‘єктивно визначаються досягнутим 

рівнем розвитку людства і мають бути всезагальними [
82

, с. 13]. З приводу 

застосування більш широкого розуміння складу змісту суб’єктивного права 

особи на життя, то до цієї проблематики повернемось у подальшому, 

оскільки така тенденція дедалі частіше проявляється у наукових поглядах. 

Щодо свободи, то тут слід розуміти, що розмежування категорій «права» й 

«свободи» як категорій за єдиним підходом не здійснено. Особливо гостро ця 

проблематика стоїть у сфері абсолютних прав, непорушення яких повинно 

здійснюватися невизначеним колом суб'єктів. Не вдаючись у цьому 

дослідженні у розкриття проблем розмежування понять «права» і «свободи», 

оскільки ця проблема лежить поза межами предмету нашого дослідження, 

зазначимо, що, на нашу думку, свобода від суб’єктивного права відрізняється 

тим, що «право», на відміну від свободи, завжди передбачає наявність 
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кореспондуючого обов’язку навіть у найбільш гіпотетичному вигляді, як це 

є, наприклад, у випадку з абсолютними правами. Натомість, свобода є 

можливістю вчиняти дії у тих чи інших дозволених межах. Якщо ж вже 

йдеться про обов’язок не порушувати свободу, така свобода набуватиме 

ознак суб’єктивного права (права на свободу, права на свободу нараження 

життя на небезпеку, право на свободу розпорядження життям тощо).  

У контексті розробок у сфері визначення аналізованого поняття, 

зокрема, у частині проблеми «свободи», слід зазначити, що не усі науковці 

поділяють доцільність існування на доктринальному й законодавчому рівні 

аналізованої юридичної конструкції. Так, А. Арендар взагалі заперечує 

доцільність визначення «право на життя» та його використання у цивільному 

праві. Вчений зазначає, що право – це свобода індивіда творити свою волю, а 

життя індивіда існує незалежно від його волевиявлення, отже, використання 

«право на життя» як правової конструкції, на думку науковця, є недоцільним 

[
83

, с. 47]. Не можемо погодитись із даною позицією вченого, адже і 

законодавство, і доктрина трактує досліджуване право більш широко, ніж 

саме життя. По-друге, під правом на життя мають на увазі сукупність 

правомочностей вимагати його захисту та інших правомочностей 

безпосередньо пов’язаними із біологічним життям. Ті певні особливості, на 

які вищенаведений науковець посилається як на підставу заперечення 

доцільності впровадження та використання конструкції «права на життя», 

влучно можуть бути пояснені тезою С.Д. Прощука, що право на життя, 

будучи специфічним суб’єктивним правом, стоїть осторонь від інших 

суб’єктивних прав [
84

, с. 4]. Незважаючи на певні особливості, вважаємо, що 

є усі підстави, як суто правові, так і доктринальні для визнання права на 

життя як юридичної конструкції, а також захисної й регулятивної функції за 
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його правовим регулюванням. Це випливає з усього вищенаведеного та буде 

підтверджене у подальшому.  

Я.П. Кузьменко, характеризуючи право людини на життя як 

фундаментальне право, найважливішу цінність людської цивілізації, яка 

здобула визнання та закріплення у конституціях багатьох країн світу [
85

, с. 

25], визначав це поняття як сумарне суб’єктивне право, що припускає 

передбачену для індивіда нормами об’єктивного права міру можливої 

поведінки з користування життям, як соціальним благом в цілях підтримки 

свого біологічного існування і саморозвитку особистості, здійснювану 

індивідом за допомогою його власних фактичних і юридичних дій, 

включаючи вимоги до інших суб’єктів права, крім держави, а також 

забезпеченим з боку держави і суспільства абсолютним обов’язком щодо 

збереження, охорони і забезпечення гідного життя [
86

, с. 17]. «Міра можливої 

поведінки», крізь призму якої визначено аналізоване поняття, є відомою 

теорії права категорією, використання якої є, на нашу думку, доцільним та 

обґрунтованим. Однак, якщо за допомогою цього поняття відмежовується 

суб’єктивне цивільне право від юридичного обов’язку, то зі «свободою» 

проблематика залишиться відкритою. З огляду на важливість отримання 

юридичної визначеності, не заперечуючи використання пропонованих 

вченими формулювань, все таки схиляємось до використання категорії 

«правомочності» у нашому авторському визначенні. Тим паче, що 

«правомочності» та «юридичні можливості» є найбільш поширеними 

поняттями, за допомогою яких у науці розкривається поняття наведеного 

суб’єктивного права.  

Взагалі, визначення права на життя надане Я.П. Кузьменко, не 

применшуючи ваги думок інших авторів, вважаємо таким, що найменш 

позбавлене юридичних і формально-логічних неточностей. На нашу думку, 

                                           
85

 Кузьменко Я.П. Право людини на життя: історико-правові аспекти. / Я.П. Кузьменко // Юридичний 

науковий електронний журнал. – С. 23-25. 
86

 Кузьменко Я.П. Теоретико-правові засади права людини на життя : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.01 / Я.П. Кузьменко ; наук. кер. В.В. Ладиченко ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М.П. 

Драгоманова. - Київ, 2015. - 22 с. 



  

  70 

повній мірі розкрита сутність правомочностей, які випливають із 

досліджуваної конструкції, що дозволяє у тій частині брати відповідне 

розуміння за основу, з урахуванням наведених вище застережень та аспектів, 

на які ми б особисто бажали здійснити акцент. Однак, як і в більшості інших 

випадках визначення поняття «право на життя», слід звернути увагу на ті 

певні проблеми, які б ми вважали за доцільне замінити у наведеній категорії. 

Так, виключення держави із переліку суб’єктів, до яких можуть бути 

висунуті вимоги, що ґрунтуються на суб’єктивному праві фізичної особи на 

життя є невиправданим. На нашу думку, держава є особливим суб’єктом із 

притаманним лише їй особливим спектром повноважень, що можуть, або 

жнавіть, повинні бути застосовані з метою сприяння у реалізації фізичними 

особами їх права на життя, що також полягає у виконанні юридичного 

обов’язку щодо захисту прав фізичної особи. По-друге, формулювання 

«свого біологічного існування і саморозвитку особистості» вказує на більш 

широке трактування права на життя, ніж такого, що випливає із цивільно-

правового, конституційного і міжнародно-правового регулювання. У даному 

випадку слід вказати на існування різних концепцій щодо тлумачення 

розуміння й змісту права на життя, кожна з яких характеризуватиметься 

більш широким чи вузьким підходом до включення  тих чи інших елементів 

до змісту права на життя. 

З приводу останнього застереження, можемо вказати, що багато 

науковців, яких серед сучасних є більшість схиляються до широкого 

праворозуміння права на життя як правомочності фізичної особи. Так, В.В. 

Кожан розкриває право на життя як природну, невід’ємну від особистості 

можливість життєдіяльності людини в аспекті фізичному, моральному, 

духовному та соціальному, яка протікає в часі. При цьому, акцент науковця 

здійснюється саме на часові межі, яким у дисертаційній праці приділено 

значну увагу, а також на ознаку природності [
87

, с. 92]. Ще більш широко 
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визначає право на життя Г.Б. Романовский, як право на гідне людське 

існування, що включає в себе цілий ряд так званих суміжних прав (на освіту, 

на охорону здоров’я, на свободу від принизливого або нелюдського 

поводження, на повагу до приватного і сімейного життя тощо) [
88

, с. 51]. 

Серед прихильників широкого підходу до визначення права на життя можна 

назвати російських вчених О.В. Маліновського [
89

, с. 54], Ю.А. Дмитрієва [
90

, 

c. 55-56] та багатьох інших. Однак більшість з наведених науковців лише 

допускають широке тлумачення права на життя поряд із вузьким, проте не 

заперечують більш вузьке праворозуміння даної категорії. 

Доцільно навести позицію Н.О. Давидової, яка у своєму 

дисертаційному дослідженні спростовує широкий підхід до розуміння права 

на життя, з огляду на те, що включення матеріальної частини до його складу 

є недоцільним. Для цього, на думку вченого, є окремо визначене 

конституційне право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї [
91

; с. 

12]. Противники широкого підходу аргументують, що розширювати 

надмірно право на життя наділяючи його надлишковим змістом тільки з тих 

підстав, що інші права включають у своєму нормативному формулюванні 

слово «життя» (безпечне для життя довкілля, достатній життєвий рівень, 

приватне життя тощо), або ж з підстав того, що право на життя є 

передумовою для реалізації інших прав та свобод людини та вважають 

недоцільним.  

Також цікавою є позиція Е.Е. Мухамєдової, яка пропонує підхід, згідно 

з яким життя можна розглядати як синтезовану юридичну категорію, якій 

притаманні складові, що покликані охороняти біологічне існування людини 

та забезпечувати реалізацію духовної і соціальної сфер її буття. З цих підстав 
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науковець до права на життя як узагальненої правової категорії відносить: 1) 

зокрема, право на життя; 2) право на здоров'я; 3) право на безпечне для життя 

і здоров'я довкілля; 4) право на опіку або піклування; 5) право на 

інформацію; 6) право на місце проживання тощо [
92

, c. 12]. За такого підходу, 

коли попередньо зазначається, що право на життя розглядається як збірна 

синтезована категорія, що включає у себе право на життя у вузькому 

нормативно закріпленому його розумінні, вважаємо виділення широкого 

розуміння, у тій чи іншій мірі, обґрунтованим цілями того чи іншого 

доктринального дослідження. 

Таким чином, ми не відкидаємо широкого та вузького розуміння права 

на життя та його змісту, однак в таких випадках слід зазначати, у якому 

значенні розкривається зміст права на життя – як збірної комплексної 

категорії, чи у вузькому праворозумінні цього права, яке в основному 

ґрунтується на нормативному закріпленні права на життя як підінституту 

цивільного права. Питання широкого та вузького підходу до визначення 

права на життя у подальшому буде розглянуте при визначенні змісту даного 

права. 

Що ж стосується вказаних правомочностей, які науковці включають до 

категорії права на життя у широкому розумінні, і які одночасно визнаються 

окремими суб’єктивними правами, можна стверджувати, що останні є 

підпорядковані праву на життя як у фактичному, так і в ієрархічному 

розумінні. Як вже було доведено вище, право на життя та його забезпечення 

фактично є передумовою для реалізації інших суб’єктивних прав. І хоча 

цивільне законодавство не містить чіткої вказівки на ієрархію прав, можна 

стверджувати, що і практика ЄСПЛ і доктрина визнають превалювання 

життя як цінності над іншими охоронюваними правом суспільними 

цінностями. Наведене може бути підтверджене також практикою 

кримінальних судів про необхідну оборону у справах, в яких охороняючи 
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інші цінності особа позбавляла життя злочинця. Зазвичай необхідна оборона 

не вважається перевищеною, якщо існує ризик життю та здоров’я особи, яка 

здійснює самозахист. Тим не менше, коли захищаються інші цінності 

(власність, непорушність приватності, честь та гідність тощо), суди 

приходять до висновку, що позбавлення життя не було адекватним засобом 

захисту прав та встановлюють факт перевищення необхідної оборони, а то й 

злочин – умисне вбивство. 

З наведеного можна зробити висновок, що інші права пов’язані із 

життєдіяльністю людини підпорядковані праву на життя та можуть 

випливати з нього. Це можна продемонструвати на прикладі права на 

приватне життя, яке є характеристикою якості окремого аспекту життя самої 

фізичної особи. Без правової охорони біологічного життя, належна охорона 

приватного життя (як особливої характеристики життя) не виявляється 

можливою. Таким чином, можна стверджувати, що право на приватне життя 

як елемент права на життя у широкому розумінні є структурно та ієрархічно 

підпорядковане праву на життя у широкому розумінні. 

Також поширеною у доктрині є позиції щодо розгляду права на життя у 

двох значеннях: об‘єктивному та суб’єктивному. В об’єктивному значенні 

дане право складає сукупність правових норм, що регулюють відповідні 

суспільні відносини. У свою чергу, в суб‘єктивному розумінні право на 

життя повинно розглядатись як міра свободи індивіда, що випливає з 

природи людини, визначати у своїх інтересах власну поведінку зі збереження 

та розпорядження життям, яка складає зміст правовідношення, об‘єктом 

якого є життя, а також вимагати від третіх осіб визначеної поведінки або 

утримання від неї [
93

, с. 13].  

Більш широко об’єктивне значення права на життя визначала Л.О. 

Красавчікова, розкриваючи його як сукупність цивільно-правових норм, 

спрямованих на охорону життя людини, які встановлюють неможливість 
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самовільного позбавлення життя, заборону активної евтаназії, дозвіл на 

штучне запліднення та імплантацію ембріона, а також самостійне вирішення 

жінкою питання про материнство, зокрема, й щодо штучного переривання 

вагітності [
94

, с. 114]. У суб’єктивному ж сенсі сутність права на життя 

співпадає із загальноприйнятим визначенням як суб’єктивного особистого 

немайнового права. Наприклад, деякі з прихильників виділення 

суб’єктивного й об’єктивного сенсу права на життя розкривають його 

значення (в суб’єктивному розумінні) як природну, невід’ємну від 

особистості і гарантовану нормами внутрішнього законодавства та 

міжнародно-правовими актами можливість захисту недоторканності життя і 

свобода розпорядження нею [
95

, с. 12]. 

Вочевидь, наведене вище розуміння права на життя в об’єктивному та 

суб’єктивному сенсі випливає із загальноприйнятого теоретичного підходу 

до розуміння загальної категорії «права» в об’єктивному та суб’єктивному 

розумінні. Враховуючи наведене право на життя в об’єктивному розумінні 

можна розглядати як комплекс різногалузевих норм, серед яких регулятором 

є норми цивільного права та в яких закріплено правомочності суб’єктів права 

на життя. 

Узагальнюючи усе вищенаведене, з урахуванням проаналізованих 

позицій та застережень до них, надамо власне визначення досліджуваній 

категорії. «Право на життя» – суб’єктивне особисте немайнове право 

фізичної особи, об’єктом якого є життя та тісно пов’язані з ним аспекти 

біологічної життєдіяльності організму включаючи продовження роду, 

яке є сукупністю правомочностей з приводу його реалізації та захисту, 

які полягають у вимозі до усіх третіх осіб, та держави не порушувати 

його, а також до держави щодо вчинення активних дій з приводу 
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забезпечення захисту життя; крім цього, наведені правомочності 

полягають у можливій поведінці пов’язаній із розпорядженням та 

самозахистом життя.  

У широкому розумінні право на життя як комплексна категорія 

включатиме, крім права на життя у вузькому нормативному розумінні  також 

інші права нерозривно пов’язані не лише з біологічним, але й соціальним 

життям зокрема, право на освіту, на охорону здоров‘я, на свободу від 

принизливого або нелюдяного поводження, на повагу до приватного і 

сімейного життя тощо. 

За результатами дослідження, ми не відкидаємо широкого та вузького 

розуміння права на життя та його змісту, однак в таких випадкаї слід 

зазначати, у якому значенні розкривається зміст права на життя – як збірної 

комплексної категорії, чи у вузькому праворозумінні цього права, яке в 

основному ґрунтується на нормативному закріпленні права на життя як 

підінституту цивільного права. Підсумовуючи вищенаведене дослідження, 

також можна підкреслити цивільно-правову природу права на життя та 

обґрунтованість віднесення норм з приводу його правового регулювання до 

цивільного права. Тим не менше, право на життя також може бути визначене 

як суб’єктивне право конституційно-правового характеру, що не буде 

формально-логічною помилкою.  

Дослідивши поняття й правову природу права на життя як категорії 

цивільного права, у подальшому спрямуємо зусилля на дослідження основ 

правового регулювання й змісту даного права з урахуванням національного 

законодавства й відповідної практики ЄСПЛ. 
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2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ ТА ЙОГО 

ФУНКЦІЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ  

2.1 Правове регулювання права на життя як немайнового права  

Право на життя будучи, ключовим суб’єктивним правом особи та, 

водночас, об’єктом правового регулювання визначається сукупністю 

положень національного й міжнародного законодавства, а також іншими 

джерелами права. Саме ці положення визначають практично-прикладний 

регулятивний зміст права на життя як суб’єктивного особистого немайнового 

цивільного права особи та його реалізації. 

Тому доцільним й актуальним, з огляду на обраний предмет 

дослідження, буде звернутись до встановлення системи правового 

регулювання права на життя як суб’єктивного права особи, визначивши 

характерні особливості відповідних джерел та їх роль у системі відповідного 

правового регулювання. Якщо попередньо було досліджено питання природи 

права на життя в контексті особливостей його регулювання різними галузями 

національного права, то на даному етапі дослідження основним завданням є 

встановлення системи нормативно-правових актів як джерел, які 

врегульовують право на життя та становлять основу для визначення його 

змісту. При цьому, встановивши особливу роль міжнародних стандартів у 

регулюванні права на життя, які набули тієї чи іншої форми у міжнародному 

праві, особливу увагу слід приділити саме особливостям таких міжнародних 

актів, які складають відповідну регулятивну основу як на міжнародно-

правовому рівні, так і визначають зміст права на життя в національному 

законодавстві, про що зазначимо в подальшому. Хочемо акцентувати увагу, 

що ключовим у дослідженні права на життя є його розробка як підінституту 

цивільного права, який входить у систему правового регулювання особистих 

немайнових прав особи. 

Результат визначення основи правового регулювання має значення для 

подальшого розкриття змісту права на життя, пропозицій щодо виділення 
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окремих його елементів в самостійні підінститути особистих немайнових 

прав, а також буде мати значення для навчального процесу в тих 

дисциплінах, де право на життя є важливим об’єктом вивчення.  

Практично кожен з дослідників права на життя звертався до основ його 

правового регулювання та проблематики в цій сфері. Однак, на нашу думку, 

не достатньо приділено уваги таким джерелам правового регулювання як 

практика ЄСПЛ, рішення якого мають не лише індивідуальне значення у тій 

чи іншій справі, але й відзначаються регулятивною роллю. Тому вважаємо за 

доцільне здійснити комплексне системне дослідження правового 

регулювання права на життя як інституту суб’єктивних особистих 

немайнових прав особи. 

Розпочнемо з актів національного законодавства. У першу чергу 

ключове значення для регулювання даного права має Конституція України як 

основний Закон держави. Право на життя як суб’єктивне право особи та його 

конституційно-правова основа закріплені у ст. 27 Конституції України, 

відповідно до якої кожна людина має невід'ємне право на життя; ніхто не 

може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати 

життя людини; кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і 

здоров'я інших людей від протиправних посягань [
96

]. Саме ці конституційні 

положення стали основою для подальшого визначення й регулювання права 

на життя як підінституту цивільного права. З іншої сторони, це положення 

визначає правила забезпечення цього особистого права особи, його охорони, 

яка по суті співпадає із життям як охоронюваним благом, яке є центральним 

елементом змісту права на життя. Таке забезпечення становить основу для 

кримінально-правової та адміністративно-правової охорони права на життя 

та його елементів, що також нерозривно пов’язане із змістом цього 

суб’єктивного права у контексті цивільно-правового підінституту.  
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Однак на цьому регулятивна роль Конституції України у частині права 

на життя не обмежується. По-перше, положення Основного Закону 

встановлюють основи правопорядку та загальні засади взаємодії громадян, 

інших осіб та публічної влади. По-друге, у Конституції України встановлені 

основні засади реалізації прав та свобод громадян, основи їх захисту 

державою та іншими суб’єктами. Так, відповідно до ст. 8 Основного Закону в 

Україні визнається і діє принцип верховенства права, який прийнято 

розглядати у широкому розумінні цього терміну. Останній є основою для 

реалізації суб’єктивних прав особи у суспільних правовідносинах та їх 

захисту. Статтею 19 Конституції України встановлено основи правопорядку, 

де визначено міру свободи приватних осіб у реалізації своїх правомочностей 

за принципом – дозволено все, що прямо не заборонено законом. У ст. 21 

визначено рівність людей у реалізації своїх прав та невід’ємність їх від 

суб’єкта, а також неприпустимість порушення будь-яких прав. Відповідно до 

ст. 26, іноземці та особи без громадянства прирівняні у правах з громадянами 

України. Статтею 55 Конституції України містить основи юрисдикційного 

захисту прав та свобод людини, які закріплені в Основному Законі. Як 

зазначається у ст. 56, кожному гарантується право на відшкодування за 

рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та 

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, що є особливо 

важливим у частині зобов’язання держави вчиняти активні належні дії щодо 

захисту права на життя. Стаття 68 Основного Закону прямо зобов’язує 

кожного не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей [
97

]. Усі 

вищенаведені та інші конституційні норми врегульовують конституційні 

основи, у межах яких громадянин України та негромадяни реалізуватимуть 

право на життя на території нашої держави. 
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Також потрібно підкреслити, що право на життя, якщо його зміст 

розкривати за широким підходом, включаючи й суміжні правомочності, 

врегульовується також в інших положеннях Конституції України. Так, ст. 29 

встановлено право на свободу й особисту недоторканість; ст. 48 встановлює 

право на достатній життєвий рівень; ст. 49 – право на охорону здоров’я та 

медичну допомогу; ст. 50 – право на безпечне для життя і здоров'я довкілля 

та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди тощо [
98

]. 

Відповідні права, що виділяються у Конституції України, у тій чи іншій мірі 

взаємопов’язані із правом на життя на рівні цивільного законодавства. Їх 

також науковці відносять до змісту широкого комплексного поняття права на 

життя, що розглядатимемо більш детально у подальшому. Таким чином, 

визначаючи сукупність положень, якими врегульовано право на життя, 

можна відштовхуватися від його широкого та вузького праворозуміння. 

На основі Конституції України приймаються закони України, які після 

Основного Закону серед актів національного законодавства займають 

найвище місце в ієрархії нормативно-правових актів. В кодифікованому акті 

цивільного законодавства – ЦК України, право на життя було врегульовано у 

статті 281 Глави 21 Кодексу [
99

]. Однак, на цьому регулятивна дія положень 

ЦК України не вичерпується. 

Право на життя, будучи підінститутом інституту особистих 

немайнових прав, врегульовується загальними положеннями про відповідну 

категорію прав фізичної особи, що відображені у Главі 20, Книги другої ЦК 

України. Цією главою визначено основи для праворозуміння особистих 

немайнових прав як інституту цивільного права, а також основи його 

реалізації й захисту. Проте не у меншій мірі регулятивну роль у праві на 

життя відіграють загальні положення ЦК України щодо цивільних прав та 

інтересів фізичних осіб, підстав їх виникнення, меж реалізації, основ захисту 
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тощо [
100

]. Окремо слід виділити положення цивільного законодавства 

України, яким визначено засади відшкодування шкоди. Сама цивільно-

правова відповідальність інших осіб за порушення особистих немайнових 

прав забезпечує ефективну систему захисту, а також опосередковано 

становить зміст того чи іншого права. Засоби захисту й відшкодування 

шкоди слід розглянути у подальшому з урахуванням положень ЦК України, 

які узагальнено наведені у даному випадку.  

Повертаючись до положень самої ст. 281 ЦК, можемо зазначити, що 

право на життя як підінститут включає у себе не лише саме життя як благо та 

правомочності пов’язані із його захистом, але й ряд інших у тій чи іншій мірі 

пов’язаних з життям правомочностей, які складають його зміст. На 

нормативному рівні окремі елементи права на життя закріплені наведеною 

статтею 281 ЦК, відповідно до якої крім визнання за особою загального 

права на життя як блага, встановлено право на його непорушність іншими 

особами, яке включає, зокрема, право захищати своє життя та здоров'я (ч. 2); 

нерозривно пов’язане із реалізацією загального права на життя будь-якою 

особою, право на захист життя та здоров’я іншої фізичної особи від 

протиправних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом (ч. 

2); право на невтручання у життя шляхом проведення медичних та наукових 

дослідів без згоди особи (ч. 3); право на захист від незаконних клінічних 

випробувань (ч. 3); заборону евтаназії (ч. 4); право здійснювати стерилізацію, 

або ж не підлягати незаконній стерилізації проти волі особи (ч. 5); право на 

переривання вагітності до встановленого у законодавстві терміну (ч. 6); 

право на проведення лікувальних програм допоміжних репродуктивних 

технологій (ч. 7) [
101

]. Якщо керуватися відповідною законодавчою технікою, 

то можемо вказати, що положення складають основу для подальшого 
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правового регулювання права на життя, зокрема, його деталізації в інших 

нормативно-правових актах.  

Проте очевидно, що ні з практичної, ні з теоретичної точки зору склад 

цивільного законодавства, що врегульовує право на життя чи його реалізацію 

не обмежується. Як вже зазначалося вище, у науці існує багато концепцій, 

відповідно до яких право на життя та його зміст може розглядаються по-

різному у частині включення чи виключення певних правомочностей до 

складу поняття права на життя. Незважаючи на те, якої концепції 

притримуватися (вузької, широкої чи комплексної), реалізація фізичною 

особою особистого немайнового права на життя в будь-якому випадку буде 

зачіпати ті чи інші інститути права, у тому числі такі, які не лежать у межах 

цивільного законодавства. Таким чином, крім загального цивільно-правового 

регулювання особистих немайнових прав фізичної особи, та спеціального 

правового регулювання, ЦК містить також інші інститути, які, у тій чи іншій 

мірі, пов’язані із реалізацію фізичною особою її суб’єктивного особистого 

немайнового права на життя. Крім цього, за межами ЦК та інших актів, що 

традиційно відносяться до цивільного законодавства, існує багато 

міжнародно-правових положень, які, поряд із конституційними нормами, 

становлять правову основу для визначення й становлення права на життя як 

суб’єктивного права особи, які розглянемо у подальшому. 

Однак у будь-якому випадку ст. 281 ЦК є відображенням того, яким 

чином на момент прийняття Кодексу розглядалося право на життя. Тому, 

станом на сьогодні, виходячи із законодавчої техніки вищенаведені 

положення складають основу правового регулювання досліджуваного 

суб’єктивого права, однак цю статтю не потрібно трактувати як виключні 

положення, якими врегульовано основи права на життя. У подальшому 

багато з наведених положень підлягають деталізації у інших законодавчих та 

підзаконних правових актах, якими більш детально регулюються ті чи інші 

аспекти права, на життя. 
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Серед положень ЦК, якими врегульовано питання суміжних прав, чи 

які пов’язані з реалізацією права на життя, можна назвати, наприклад, ст. 282 

ЦК, якою врегульовано право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та 

здоров’ю; ст. 283 ЦК, якою визнано право на охорону здоров’я; ст. 284 ЦК, у 

якій закріплено право на медичну допомогу; ст. 285, у якій визначено право 

на інформацію про стан свого здоров’я та інші положення ЦК, що прямо чи 

опосередковано стосуються суб’єктивного права особи на життя та реалізації 

відповідних правомочностей. Таким чином, положення цивільного 

законодавства, які стосуються цивільно-правового захисту й визнання прав 

особи, що пов’язані з життям, продовженням роду, захистом відповідних 

цінностей та інших пов’язаних благ, складають систему положень, які 

визначають основу цивільного законодавчого регулювання права на життя.  

Серед спеціальних законодавчих актів, якими визнано право на життя 

як суб’єктивне право, яке гарантується обов’язком держави та третіх осіб не 

порушувати дане право, можна також назвати Закон України «Про охорону 

дитинства», у ст. 6 якого визнано право на життя та охорону здоров’я дітей, а 

також заходи, які для забезпечення відповідних прав вживає держава [
102

]. 

Хоча наведений законодавчий акт у повній мірі не можна назвати основою 

загального регулювання права на життя, однак останній демонструє 

взаємозв’язок реалізації права на життя з правом на охорону здоров’я, а 

також встановлює перелік магістральних напрямів реалізації політики 

держави у сфері охорони права на життя, які у тій чи іншій мірі можуть бути 

екстрапольовані не лише щодо права на життя дитини, але й будь-якої 

людини, що знаходиться на території Україні. Усе це вкотре підтверджує, що 

до дослідження права на життя та системи його цивільно-правового 

регулювання доцільно підходити більш комплексно, розглядаючи його 

реалізацію крізь призму різних приватно-правових, а також публічно-

правових інститутів. Тому підхід Закону України «Про охорону дитинства» 
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до правового регулювання права на життя у взаємозв’язку з правом на 

охорону здоров’я, зокрема, й в контексті визначення конкретних обов’язків 

держави у наведеній сфері, може бути взятий за основу для подальших 

теоретичних розробок у наведеній сфері, які у подальшому можуть бути 

використаними у загальній правозастосовній практиці. 

Право на життя та пов’язані з ним «традиційні» правомочності, основа 

яких закладена у ст. 281 ЦК підлягають деталізації у інших актах 

законодавства. Серед них можна навести Закон України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я»; Закон України «Про лікарські 

засоби» [
103

] й прийняті на їх основі Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України (надалі – «МОЗ») «Про затвердження Порядку проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 

випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» [
104

], якими 

врегульовано порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів; 

Постанова КМУ «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України», 

якою врегульовано питання штучного переривання вагітності [
105

]; Наказ 

МОЗ «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних 

технологій в Україні» [
106

] та інші законодавчі акти, які у тій чи іншій мірі 

стосуються сфер реалізації немайнового права на життя та правомочностей, 

що з ним безпосередньо пов’язані. Наведені акти утворюють систему 

правового регулювання немайнового права особи на життя та доповнюють 

відповідні положення ЦК.  

Не менш важливими у системі правового регулювання права на життя є 

положення кримінального законодавства, яке шляхом відповідних заборон 
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здійснює свій регулятивний вплив на суспільні відносини. Саме 

кримінально-правовий механізм захисту життя людини забезпечує безпеку 

кожній особі та встановлює обов’язок держави здійснювати захист 

відповідних суб’єктивних прав. Варто підкреслити, що інститут необхідної 

оборони, регулювання якого випливає із положень кримінально-правового 

законодавства й доктрини, має неабияке значення для регулювання реалізації 

права на життя. Адже право захищати своє життя та життя інших осіб - 

незамінний практичний елемент суб’єктивного особистого права особи, який 

також закріплюється у ЦК. Однак, для розрізнення, чи був захист свого 

життя, чи життя іншої особи реалізацією цивільного права особи на життя, 

тобто необхідною обороною, чи у таких діях особи може вбачатися злочин, 

необхідно звертатися до положень кримінально-правового законодавства. 

Таким чином, цивільно-правове регулювання права на життя є тісно 

пов’язаним із положеннями кримінального законодавства. Це ж стосується і 

адміністративного законодавства, яким визначені повноваження держави 

щодо захисту життя громадян та інших осіб на її території, у тому числі й 

форми такого захисту. 

Поряд з положеннями законодавства України не менш важливе 

значення має міжнародно-правове регулювання права на життя людини. 

Останнє відображає ставлення світової спільноти до життя кожної окремої 

людини як цінності, яка повинна охоронятися не лише національними, але й 

міжнародно-правовими засобами захисту. 

Найбільший регулятивний вплив на право на життя у національній 

правовій доктрині відіграє Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод та відповідні Протоколи до неї.  

У першу чергу, статтею 2 Конвенції визначено право на життя, яке, 

згідно з даним положенням, повинно охоронятися законом. Така охорона 

відповідно до положень Конвенції повинна полягати у тому, що нікого не 

може бути умисно позбавлено життя інакше, ніж на виконання смертного 

вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за 



  

  85 

який закон передбачає таке покарання. При цьому, ч. 2 ст. 2 встановлює, що 

позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї 

статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили: a) 

для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; b) для здійснення 

законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під 

вартою; c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або 

повстання [
107

]. Відповідні положення, у міру ратифікації, вважаються 

частиною положень національного законодавства України, що надає підстави 

визнавати відповідний міжнародно-правовий акт важливим елементом 

системи національного правового регулювання суб’єктивного права на 

життя.  

У частині наведеного вище застереження, яке дозволяє позбавляти 

життя за вироком суду, потрібно зазначити, що Протоколом 6 до Конвенції 

було скасовано смертну кару, за винятком випадків покарань за злочини 

вчинені під час війни, або безпосередньої загрози війни [
108

; 
109

], а 

Протоколом 13 до Конвенції, який був ратифікований Україною 11.03.2003 р. 

[
110

; 
111

], яким безумовно скасовано смертну кару за будь-яких обставин [
112

]. 

Таким чином,право на життя, відповідно до чинного законодавства України 

та ратифікованих міжнародно-правових актів, не може бути 

відібранедержавою, у тому числі шляхом виконання відповідних рішень 

суду. Це характеризує відповідне цивільне право особи як абсолютне й 

                                           
107

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950 р. // 

Офіційний вісник України. - 1998 р., № 13. - / № 32 від 23.08.2006 /. - стор. 27.  
108

 Протокол N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується 

скасування смертної кари: Міжнародний документ від 28.04.1983 №6// [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_802 
109

Про ратифікацію Протоколу N 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який 

стосується скасування смертної кари: Закон України від 22.02.2000 р. №1484-III // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). – 2000. - N 13. - ст.111. 
110

Про ратифікацію Протоколу N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який 

стосується скасування смертної кари за будь-яких обставин: Закон України від 28.11.2002 р. №318-IV // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. - N 4. - ст.36. 
111

 Список підписань та ратифікацій Протоколу N 13 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за будь-яких обставин (ETS N 187): 

Міжнародний документ від 10.05.2007 р. // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_797 
112

 Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується 

скасування смертної кари за всіх обставин: Міжнародний документ від 03.05.2002 р. №13 // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_180 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_802
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_797
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_180


  

  86 

непорушне. Щодо інших застережень Конвенції, які розглядають 

позбавлення життя як законне, то останні відомі національному 

кримінальному праву та вважаються необхідною обороною, або ж діями 

спрямованими на затримання злочинця. Однак, законність таких дій доволі 

часто залишається спірною, що зумовлює необхідність тлумачення поняття 

законності, яке вжите у відповідних застереженнях Конвенції. 

Особливістю аналізованої Конвенції є те, що для забезпечення 

дотримання державами їхніх зобов'язань за Конвенцією та протоколами до 

неї створюється Європейський суд з прав людини (далі – «ЄСПЛ»), що 

функціонує на постійній основі. Згідно з ст. 33, 34 Конвенції ЄСПЛ розглядає 

міждержавні й індивідуальні спори з приводу порушень прав людини, які 

встановлені Конвенцією, або протоколами до неї, однією з держав. Крім 

цього, відповідно до ст. 47 Конвенції, суд може, на запит Комітету Міністрів, 

надавати консультативні висновки з правових питань, які стосуються 

тлумачення Конвенції та протоколів до неї [
113

]. Таким чином, по-перше, 

Конвенцією утворено орган, який може здійснювати правозастосування 

положень Конвенції, по-друге, такий орган може здійснювати тлумачення 

розуміння тих чи інших положень Конвенції. Наведене суттєво розширює 

регулятивну роль Конвенції у регулюванні прав людини, яка не лише 

залишає розгляд питання щодо забезпечення прав передбачених у даному 

акті на розсуд національного законодавця, але й виробляє власну практику її 

тлумачення й застосування, з якою національне законодавство держав-

учасниць повинно бути органічно поєднано. Тому у сфері забезпечення права 

на життя, Конвенція встановлює ті базові вимоги, які не можуть бути 

порушені у національному законодавстві будь-якої держави-учасниці, 

зокрема України. Це не спростовує можливості розширити зміст права на 

життя, його захист, а також врегулювати певні його аспекти у національному 
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законодавстві, якщо базові міжнародні стандарти й відповідні зобов’язання 

держави не будуть при цьому порушеними. 

До інших ратифікованих міжнародно-правових актів, які регулюють 

право на життя та його забезпечення, також можна віднести Конвенцію про 

права дитини, якою визнано невід’ємне право дитини на життя та обов’язок 

держави щодо його забезпечення. Так, ч. 2 ст. 6 даної Конвенції визначає, що 

Держави-учасниці повинні забезпечувати у максимально можливій мірі 

виживання і здоровий розвиток дитини [
114

]. Таким чином, необхідно 

вживати усі організаційно-технологічні й правові заходи, які б забезпечили 

дотримання наведених положень у державі відповідно до рівня соціально-

економічного й технологічного розвитку та фактичної можливості 

реалізувати відповідне положення на практиці. Безумовно реалізація права на 

життя дитини забезпечується правом на медичне забезпечення, заходів щодо 

лікування й захисту дітей, а, отже. у цьому плані право на життя потрібно 

розглядати як більш комплексний інститут, регулювання якого лежить у 

площинах різних законодавчих актів. 

Нерозривно пов’язаною із правом на життя та його змістом, який 

визначений у цивільному законодавстві України, є Конвенція про захист прав 

і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про 

права людини та біомедицину. Наведений акт стосується захисту прав, які 

безпосередньо входять до змісту права на життя. Так, у Конвенції 

врегульовано питання захисту осіб при клінічних дослідженнях, основи 

здійснення трансплантації органів людини, експерименти над ембріонами, 

інші питання пов’язані із життям та здоров’ям людини та її репродуктивними 

правами. У цьому контексті потрібно також звернути увагу на ст. 29 даної 

Конвенції, відповідно до якої Європейський суд з прав людини, не 

посилаючись безпосередньо на жодну конкретну справу, що розглядається 

тим чи іншим судом, може надавати консультативні висновки з правових 
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питань, які стосуються тлумачення цієї Конвенції, на прохання: Уряду однієї 

зі Держав-учасниць після надання інформації про це іншим Сторонам; 

Комітету, створеного згідно зі статтею 32, у складі представників Сторін цієї 

Конвенції, рішенням, яке ухвалюється більшістю у дві третини поданих 

голосів [
115

]. Таким чином продемонстровано довіру до ЄСПЛ як 

респектабельної інституції з захисту права на життя людини та інших прав. 

Тим не менше, положення наведеної Конвенції не є частиною національного 

законоадвства, так як остання не ратифікована Україною. 

Особливістю актів тлумачення ЄСПЛ та його судової практики у 

правовій системі України є те, що остання визнається джерелом права. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують при 

розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних 

свобод [
116

] та практику Суду як джерело права. Як зазначається у ч. 2 ст. 18 

наведеного Закону, для цілей посилання на Рішення та ухвали ЄСПЛ та на 

ухвали Європейської Комісії з прав людини, суди використовують переклади 

текстів рішень ЄСПЛ та ухвал. Комісії, надруковані у виданні, 

передбаченому чинним законодавством. Натомість, у разі відсутності такого 

перекладу рішення ЄСПЛ та Комісії, суд, відповідно до ч. 3 наведеної статті, 

користується оригінальним текстом. При цьому, відповідно до ч. 4 наведеної 

статті, у разі виявлення мовної розбіжності між перекладом та оригінальним 

текстом суд користується оригінальним текстом. У ч. 5 зазначено, що у разі 

виявлення мовної розбіжності між оригінальними текстами та/або в разі 

потреби мовного тлумачення оригінального тексту використовується 

відповідна практика Суду [
117

]. Це зумовлює особливу роль практики ЄСПЛ у 
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регулюванні права на життя та взаємопов’язаних з ними суб’єктивними 

правами людини. 

Визнання регулятивної ролі практики ЄСПЛ, а, по суті, прецеденту у 

правовій системі України, для якої визнання та застосування прецедентів не є 

притаманним зіткнулося з різними оцінками за сторони науковців. Хоча тезу 

про прецедентний характер практики ЄСПЛ оспорюють багато науковців, ми 

ж вважаємо, що рішення ЄСПЛ прийняті в конкретній індивідуальній справі, 

повинні враховуватися і застосовуватися національними судами. Тим не 

менше, багато з дослідників підтримують позицію щодо правової природи 

прецеденту, думки окремих з яких наведенемо нижче. 

Досліджуючи відповідну проблематику С.В. Шевчук зазначав, що 

підписання Конвенції та протоколів до неї стало результатом негативної 

загальноєвропейської реакції на правовий позитивізм, яка отримала назву 

«правової революції» [
118

, с. 16]. Таким чином Конвенція та подальше її 

тлумачення у практиці ЄСПЛ спрямована на утвердження поряд із 

принципом законності ще й принцип верховенства права у суспільних 

правовідносинах, який повинен стати домінуючим. Тому у регулюванні 

права на життя, його захисту та непорушення, за відсутності правового 

регулювання у національному цивільному чи іншому законодавстві, 

необхідно застосовувати принцип верховенства права. Аналогічно 

відповідний принцип повинен бути застосованим і у випадку, коли чинне 

законодавство не належно захищає право на життя людини, чи його 

положення прямо суперечать загальноприйнятим у суспільстві уявленням 

про право та справедливість. 

Н.І. Севостьянова, розглядаючи проблематику застосування рішень 

ЄСПЛ зазначає, що якщо під час вжиття заходів індивідуального характеру у 

держав-учасниць Конвенції, зазвичай, не виникає труднощів, то вжиття 

заходів загального характеру, спрямованих на усунення системної проблеми 

та її першопричини, встановленої рішенням Європейського суду, що 
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спонукають держави до заповнення прогалин у національному законодавстві 

або усунення негативної адміністративної практики його застосування, – 

іноді вимагають глибинних змін у правовій систем [
119

, с. 5]. Вирішенням цієї 

проблеми є надання рішенням ЄСПЛ статусу джерела права, яке може бути 

застосованим як регулятор суспільних правовідносин судами чи в 

адміністративній практиці. Таким чином йде й розвиток законодавства 

України.  

Слушно зазначає О.О. Сидоренко, що рішення ЄСПЛ можна вважати 

офіційною формою роз’яснення основних (невідчужуваних) прав кожної 

людини, закріплених і гарантованих Конвенцією, яка є частиною 

національного законодавства, й у зв’язку з цим – джерелом законодавчого 

правового регулювання і правозастосування в Україні [
120

, с. 244]. В.П. 

Кононенко зазначає, що рішення ЄСПЛ створюють прецедент тлумачення 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. [
121

, с. 13]. У рішеннях ЄСПЛ вбачається також інноваційне джерело 

(форма) внутрішнього права [
122

, с. 15]. Однак, не усі думки науковців у 

повній мірі співпадають з беззаперечним визнанням практики ЄСПЛ 

джерелом права в Україні. 

Так, на думку К.В. Андріанова, рішення Суду, у тому числі у справах, у 

яких держава виступає відповідачем, однозначно, не є обов’язковими для 

національних правозастосовних органів – безпосередньо в силу норм 

Конвенції як норм міжнародного права [
123

, с. 11]. Ця теза справедлива, адже 
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Конвенція не вимагає застосування практики ЄСПЛ від Держав-учасниць у 

якості джерела права. Однак, в Україні відповідні судові акти визнаються 

таким джерелом права у міру Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [
124

]. Таким 

чином йде мова про виконання під час здійснення судочинства положень 

внутрішнього національного законодавства, яке зобов’язує Суди 

застосовувати у разі необхідності практику ЄСПЛ як джерело права. Крім 

цього, ухилення від уніфікації судової практики України із практикою ЄСПЛ 

вело б до можливого порушення прав людини, яке б зумовлювало постійне 

прийняття рішень проти України. А це суперечить змісту та духу Конвенції, 

яка зобов’язує, зокрема, вживати загальні заходи щодо усунення порушень 

прав людини, особливо, коли такі порушення констатовані у рішеннях 

ЄСПЛ.  

У наведеному вище контексті цікавою є позиція С.В. Шевчука, який 

зазначає, що застосування Конвенції вважається застосуванням не лише її 

норм, а й усього комплексного правового механізму без спеціальної згоди на 

це Верховної Ради України [
125

, с. 16]. З наведеною позицією у повній мірі 

погоджуємось, а тому практику ЄСПЛ можна вважати частиною правового 

регулювання права на життя в Україні, а також особливим дієвим механізмом 

захисту такого права та системи його перманентної міжнародно-правової 

охорони. 

О.В. Константий зазначає, що практику Європейського суду можна 

вважати офіційною формою інтерпретації основних (невідчужуваних) прав 

кожної людини, закріплених і гарантованих Конвенцією, яка є частиною 

національного законодавства, та у зв’язку з цим – джерелом законодавчого 
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правового регулювання і правозастосування в Україні [
126

, с. 34]. По суті, 

відмова визнавати інтерпретацію положень ЄСПЛ щодо прав людини, 

визначених у відповідній Конвенції у переважній більшості випадків буде 

тлумачитися як неналежний захист таких прав у конкретній Державі-

учасниці. Це зумовлює необхідність звертати увагу на сутність і зміст права 

на життя не лише керуючись положеннями національного законодавства 

України, але й враховуючи відповідну практику ЄСПЛ. 

У п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. 

№ 14 «Про судове рішення у цивільній справі» зазначено, що в 

мотивувальній частині кожного рішення, у разі необхідності, мають бути 

посилання на Конвенцію та рішення Європейського суду, які згідно із 

Законом № 3477- ІV є джерелом права і підлягають застосуванню в такій 

справі» [
127

]. Таким чином, Верховний Суд України, як найвища судова 

інстанція у системі судів загальної юрисдикції, визнав регулятивний й 

відповідно прецедентний характер рішень ЄСПЛ в Україні.  

В.Д. Юрчишин та В.В. Король зазначають, що рішення ЄСПЛ як 

джерело права, за юридичною силою слід розмістити одразу після 

міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України. Утілення практики ЄСПЛ дасть змогу посилити вже 

сформований механізм захисту прав та охоронюваних законом інтересів 

європейськими стандартами [
128

, c. 76-77]. Не вступаючи у дискусію про 

юридичну силу практики ЄСПЛ, потрібно зазначити, що її застосування 

поряд із законодавством залежить від конкретних обставин справи. Остання 

може бути застосована і як інтерпретаційний акт у контексті розуміння права 

на життя та реалізації відповідних правомочностей, і як акт, що спрямований 
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на усунення прогалин у національному законодавстві, і як джерело права, яке 

може бути застосоване у випадку, коли національне законодавство не надає 

належного захисту й охорони праву на життя таким чином, як це вимагається 

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод відповідно 

до принципу верховенства права.  

Однак слід також констатувати наявність позицій науковців, які у тій 

чи іншій мірі наполягають на обмеженні у застосуванні рішень ЄСПЛ. Так, 

В.П. Паліюк зазначає, що при здійсненні правосуддя як Конвенція так і 

рішення ЄСПЛ мають застосовуватися лише за наявності певних умов, а 

саме: за наявності в національному законодавстві правових «прогалин» щодо 

прав людини та основних свобод, які водночас визначені в Конвенції та 

протоколах до неї; для кращого розуміння тих положень українського 

законодавства, до яких були внесені зміни або доповнення на підставі 

відповідних рішень ЄСПЛ; для реалізації на практиці таких основних 

принципів Конвенції, як «верховенство права», «справедливість», 

«справедливий баланс», «справедлива сатисфакція», оскільки в чинному 

вітчизняному законодавстві вони є новими категоріями та повністю не 

досліджені. Тоді як рішення Суду, певним чином, допомагають їх зрозуміти 

[
129

, с. 29]. Вважаємо, що застосування рішень ЄСПЛ як джерела права 

очевидно повинно здійснюватися за певними правилами, зокрема, з 

урахуванням особливостей національної правової системи і законодавства. 

Однак, самими лише заповненням «прогалин» регулятивна роль практики 

ЄСПЛ щодо права на життя не обмежується. Вочевидь, практика ЄСПЛ 

застосовується і у багатьох інших випадках, які попередньо вже були 

зазначені нами та іншими вченими. 

В.С. Петренко зазначав, що рішення ЄСПЛ, які ухвалені щодо України, 

наділяються таким самим юридичним статусом, як і сама Конвенція [
130

, с. 
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20]. Ми ж вважаємо, що практика ЄСПЛ застосовується не лише така, що 

прийнята щодо України, але й рішення прийняті Судом щодо будь-якої іншої 

Держави-учасниці. В останньому випадку лише слід звертати увагу на 

контекст рішення та його взаємозв’язок із національним законодавством 

відповідних іноземних держав. 

В.С. Петренко також зазначає, що судову практику ЄСПЛ, у вигляді 

його правових позицій, можна визнати, із певними зауваженнями, особливим 

джерелом права, яке може застосовуватися судом як додаткове джерело 

права. За своєю юридичною силою та ступеню значущості, при 

правозастосуванні правові позиції ЄСПЛ схожі із правовими позиціями 

Конституційного суду України та Постановами Пленуму Верховного суду 

України [
131

, c. 23-24]. У цьому контексті не можемо погодитись із 

ототожненням регулятивної ролі ЄСПЛ із позиціями Конституційного Суду 

України, чи Верховного Суду. Не вдаючись у дискусію щодо юридичної 

ієрархії відповдіних джерел, все ж законодавчо визначений підхід та порядок 

їх застосування відрізняється. Практика ЄСПЛ застосовується судами 

України у міру положень законодавства, тоді ж як Верховний суд та 

Конституційний суд України як вищі органи судової гілки влади в України 

самі наділені повноваженнями розглядати індивідуальні справи. 

Л.А. Музика зазначає, що акти ЄСПЛ цивільно-правового змісту мають 

де-факто прецедентний характер для національної правової системи України, 

адже є обов’язковими для виконання та належної імплементації у судовій 

практиці. З наведеного вчена констатує факт обмеженого функціонування 

прецедентного права у державах континентальної правової сім’ї [
132

, c. 106]. З 
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наведеною думкою у повній мірі погоджуємось та зазначимо, що 

регулятивний виплив відповідного джерела права є доволі широким.  

Розглядаючи практику ЄСПЛ як джерело права й елемент системи 

правового регулювання права на життя як особистого немайнового права 

особи, варто підкреслити його регулятивну й захисну функції у національній 

системі цивільно-правового регулювання, адже практика ЄСПЛ в Україні 

визнається джерелом права.  

Можна вказати, що до досліджуваної системи входять також позиції 

КСУ та ВСУ, які також мають регулятивну роль у правовій системі України. 

Враховуючи все вищенаведене, правове регулювання права на життя 

характеризується поєднанням конституційного й цивільно-правового 

регулювання. Положення Конституції України й ЦК деталізуються в інших 

законодавчих актах. Не менш важливим є кримінально-правове регулювання, 

яке відіграє свою роль у встановленні основ реалізації та захисту права на 

життя.  

Основи правового регулювання досліджуваного права 

характеризуються особливою роллю міжнародного правового регулювання, 

зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод.  

Одним з найбільш важливих та деталізованих елементів системи 

правового регулювання права на життя в Україні є практика ЄСПЛ, яка 

враховує найбільш загальні тенденції у наведеній сфері. Остання визнана 

джерелом права в нашій держави та підлягає застосуванню судами України й 

у адміністративній практиці. 

З огляду на те, що практика ЄСПЛ та її застосування є найбільш 

проблемною з теоретичної та практичної точки зору, однак, варто зазначити, 

що саме вона може внести значну оптимізацію у регулювання й захист права 

на життя, тому у подальшому доцільно продовжити дослідження ролі 

практики ЄСПЛ у поєднанні з національним законодавством у сучасному 

регулюванні суб’єктивного права особи на життя. 
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Таким чином, регулювання права на життя має ознаки багаторівневості 

та комплексності, оскільки забезпечується національним законодавом різних 

галузей та міжнародно-правовими актами є практикою національних та 

міжнародних судів. 
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2.2 Функції мета та завдання правового регулювання права на 

життя за цивільним законодавством України та практикою 

ЄСПЛ 

Право на життя, яке врегульоване положеннями цивільного 

законодавства, а також визначено на рівні міжнародних нормативно-

правових актів й, зокрема, деталізовано у практиці міжнародно-правових 

інституцій, є вкрай важливим для регулювання системи особистих 

немайнових прав у суспільстві. Останнє складає особливу цінність та 

демонструє підхід держави не лише до захисту даного суб’єктивного права, 

але й до усієї сукупності суб’єктивних прав і свобод, самої людини, 

демонструючи її цінність для держави. Така цінність, зокрема, буде 

проявлятися у якості й ефективності регулювання суспільних відносин щодо 

реалізації особою суб’єктивного права на життя та кореспондуючого 

обов’язку забезпечення захисту життя як охоронюваної нормами права 

суспільної цінності. 

Правове регулювання права на життя не є самоціллю, а повинно мати 

реальний прояв у суспільних відносинах, роблячи вплив на збереження життя 

особи як основної цінності. Відповідно, як і будь-який правовий інститут, 

будучи сукупністю відповідних правових положень, можна дослідити крізь 

призму таких категорій як функції, мета й завдання правового регулювання, 

що дозволить на теоретичному рівні осмислити сутність цивільно-правового 

регулювання ключового, на нашу думку, права у системі прав і свобод, які 

визнаються, гарантуються й захищаються у нашій державі.  

Практичне значення цього дослідження полягає у розвитку розуміння 

функцій, завдань та мети, яку повинні виконувати положення, якими 

врегульовується цивільно-правовий інститут права на життя, що у 

подальшому може стати орієнтиром для певного удосконалення 

законодавства, окреслення права на життя з методологічної точки зору як 

об’єкта наукових розробок та об’єкта вивчення у навчальних закладах, 
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вироблення орієнтирів для правозастосовної практики, зокрема, державними 

органами (перш за все, правоохоронними) й судами. Узагальнено, основне 

завдання цього етапу дослідження – визначити, який конкретний практичний 

прояв повинні мати досліджувані правоположення у суспільних відносинах 

та описати їх крізь призму категорій функцій, мети та завдання. 

Термін «функція» може вживатися у різних значеннях, особливо, у 

контексті юридичної науки. «Функція» походить від латинського терміну 

"function" і означає: виконання, здійснення; обов'язок, коло діяльності; 

призначення, роль; діяльність, роль об'єкта в рамках системи, до якої він 

належить; вид зв'язку між об'єктами, коли зміна одного з них призводить до 

зміни другого [
133

, с. 556; 
134

, с. 1152]. Подібний підхід відображено і в іншій 

тлумачній літературі, де функція визначається як явище, яке залежить від 

іншого явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його 

змін, або ж як робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, 

чогось, повинність, місія), величина, яка змінюється зі зміною незалежної 

змінної величини (аргументу)[
135

, с. 628; 
136

, с. 707]. Таким чином, у найбільш 

загальному розумінні, визначаючи функції певного явища, мають на увазі 

основну динамічну діяльність кого-небуть чи чого-небуть, внаслідок чого 

здійснюється вплив на ті чи інші об’єкти – чи-то природні, чи-то суспільні, 

чи-то суто правові. Право на життя, як елемент правової системи та 

цивільного права України, не встановлене виключно з декларативною метою 

(хоча це також елемент функцій цього права), а повинно здійснювати 

реальний вплив на суспільні відносини у правовій системі нашої Держави. 

Саме тому слід розглядати його функції, завдання й мету з філософсько-

правової точки зору, маючи на увазі передусім цей вплив, який здійснюють 
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норми, що визначають та забезпечують право на життя у цивільному праві 

України. 

У теоретичній юриспруденції вживання терміну «функція» пов'язане, 

як правило, з характеристикою сутнісної сторони державно-правових явищ і 

означає напрям, предмет діяльності того чи іншого політико-правового 

інституту, зміст цієї діяльності та її забезпечення [
137

, с. 152]. Ми вважаємо, 

що кожне явище (інститут чи то державний, чи то суто правовий), має 

притаманну йому наявність спеціальних та загальних функцій. Однак, якщо 

розглядати право у розумінні об’єктивного права як сукупності правових 

норм, в цьому разі визначення функцій права чи його елементів дещо 

звужується та зводиться до поєднання загально-правових функцій, які 

виконує узагальнено уся сукупність правових норм, та функцій конкретного 

інституту чи навіть норми, яка відіграє свою особливу роль у суспільних 

відносинах. Крізь призму спеціальних більш індивідуалізованих функцій 

можна прийти до певного визначення завдань та мети конкретного інституту, 

їх особливостей. Це дозволяє зрозуміти, яка мета у цивільно-правовому 

регулюванні права на життя.  

Відома теоретик у сфері теорії права О.Ф. Скакун зазначає, що 

здатність права бути регулятором суспільних відносин – головна його 

корисна властивість. Саме через наявність цієї властивості право має 

величезну інструментальну цінність – воно є необхідним і корисним для 

суспільства феноменом, важливою складовою нормативної основи його 

життя [
138

, с. 647]. З цим складно не погодитись, адже без впливу на суспільні 

відносини, будь-яке встановлення правових норм та положень втрачає сенс. 

Це ж стосується і цивільно-правового регулювання права на життя, якому, як 

зазначалося, зазвичай, відводили певну другорядну функцію у порівнянні з 

конституційно-правовим регулюванням. Тому слід, у першу чергу, 

встановити, яку роль відіграє саме цивільно-правове регулювання права на 
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життя. Це не обмежує нас дослідженням лише впливу відповідних положень 

ЦК на суспільні відносини, а й включає аналіз того, як норми цивільного 

права, кримінального, конституційного та міжнародного права, зокрема, 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, впливають на 

відносини між приватними суб’єктами у суспільстві з приводу визначення 

прав та обов’язків, механізмів їх захисту у взаємовідносинах між приватними 

особами з приводу такої цінності як життя. Такі відносини, зокрема, також 

можна віднести до цивільних за своєю суттю. 

Однак продовжуючи думку О.Ф. Скакун, слід згадати, що здатність 

регулювання суспільних відносин, зазвичай, визначається як одна з функцій 

права і виділяється окремо поряд із захисною та іншими ключовими 

функціями. Таку ж позицію висловлюють Л.І. Заморська [
139

, с. 6-8] та В.С. 

Ковальський [
140

, с. 4-9]. Слід зазначити, що під регулюванням, зазвичай, 

мають на увазі один з напрямів впливу на суспільні відносини. Хоча за суттю 

інше функціональне призначення правових норм таке як захист, поновлення, 

інформування тощо безумовно можна визначити як інші окремі напрями 

впливу на суспільні відносини норм права, однак ці функції за суттю також в 

кінцевому результаті є напрямами впливу правоположень на суспільні 

відносини, що за суттю є регулюванням у широкому розумінні цього 

терміну. Тому регулятивний вплив норм права є основним та не виключає 

доцільність виділення інших окремих функцій у правових інститутах та праві 

загалом. Тим більше, що у кожному з конкретних норм чи-то регулювання, 

чи-то захист будуть мати превалювання. Саме ж правове регулювання як 

процес реалізації норм права та регулювання як його основна – тісно 

пов’язаний процес з іншими функціями. Таким чином, функції норм та 

інститутів у праві – взаємопов’язані одне з одним, проте кожна з окремо 

виділених функцій може мати особливу роль. 
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В.В. Ісаєва зазначає, що під функцією права розуміють або соціальне 

призначення права, або напрями правового впливу на суспільні відносини, 

або і те й інше разом узяте. Аналізуючи природу функцій права, дослідниця 

резюмує, що напрям впливу – найбільш істотний компонент функції права, 

воно є свого роду відповіддю права на потреби суспільного розвитку, 

результатом законодавчої політики, яка концентрує ці потреби і трансформує 

їх у позитивне право. На основі цього, науковець вважає, що функція права – 

це прояв його іманентних, специфічних властивостей. У функції 

акумулюються такі властивості права, що випливають з її якісної 

самостійності як соціального феномену [
141

, c. 45-46]. Ми погоджуємось, що 

функція норми права, чи то інституту, яким є, зокрема, і право на життя, як 

категорія, окреслює вплив такої норми, інституту на суспільні відносини. 

При цьому, поряд з категорією «напрям впливу», яка може наводити на 

думку про те, що йдеться про конкретну сферу суспільних відносин, на яку 

та чи інша норма впливає, ми б ще також використовували таке поняття як 

«спосіб впливу» на суспільні відносини. Адже при превалюючій захисній 

функції, в основному, норми спрямовані на встановлення заборон та 

покарання за їх порушення, а коли переважає регулятивна функція, йде мова 

про встановлення норм поведінки, порушення яких може підлягати вже 

захисту за допомогою того чи іншого засобу. В будь-якому випадку, такий 

функціональний механізм потрібно розглядати комплексно та всесторонньо. 

Цікавою є думка П.М. Рабіновича, що функція права – це такий напрям 

його впливу на суспільні відносини, потреба в здійсненні якого породжує 

необхідність існування права як соціального явища. У цьому сенсі, 

зазначається: функція характеризує напрям необхідної дії права, тобто 

такого, без якого суспільство на даному етапі розвитку обійтися не може 

(регулювання, охорона, закріплення певного виду суспільних відносин) [
142

, 
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с. 127]. Тобто функція визначає напрям та спосіб впливу на суспільні 

відносини права загалом та окремого інституту в його межах з врахуванням 

усього механізму правового регулювання, за допомогою якого ця норма 

підлягає реалізації у тих чи інших суспільних відносинах, зокрема. 

Досліджуючи характерні особливості цивільного права як галузі права, 

О.Є. Харитонов виділяв притаманні цивільному права загальноправові та 

спеціальні функції. До загальноправових науковець відносив 1) 

інформаційно-орієнтаційну функцію, яка виконує завдання ознайомлення 

суб’єктів цивільних відносин із концепцією прав людини (приватної особи), 

засадами визначення становища приватної особи, загальними тенденціями 

правового регулювання у цій галузі тощо; 2) виховну функцію 

(попереджувально-виховна, превентивна), котра полягає у вихованні поваги 

до права взагалі, цивільних прав інших осіб, правопорядку тощо; 3) 

регулятивну функцію, що полягає у позитивному регулюванні цивільних 

відносин, наданні прав та обов’язків учасникам цих відносин, встановленні 

правил поведінки суб’єктів цивільного права; 4) захисну функцію, яка 

виконує завдання захисту цивільних прав та інтересів від порушень. 

Натомість, спеціальними функціями було визначено 1) уповноважувальну 

функцію (полягає у тому, що створюється нормативна база – передумови – 

для саморегулювання у сфері приватного права. Це, вказує Є.О. Харитонов, 

специфічна цивілістична функція, бо тільки у цій галузі учасники відносин 

можуть самі визначати для себе правила поведінки, створювати фактично 

нормативні акти локальної дії. Її концептуальною основою є відома ще 

римському приватному праву сентенція «дозволено усе, що не заборонено 

законом»; 2) компенсаційну функцію (полягає у забезпеченні можливості 

відновлення порушеного цивільного права та інтересу на еквівалентній 

основі. Ця функція також властива лише цивільному праву, оскільки в інших 

галузях така мета, як правило, не ставиться) [
143

, с. 162-163].  
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Щодо загальноправових функцій, то варто зазначити, що в науці існує 

відносний плюралізм у підходах щодо їх виділення. Можна навести багато 

позицій, у яких з незначною різницею виділяються основні функції права 

різними науковцями, серед яких П.М. Рабінович [
144

, с. 98-99], М.С. Кельман, 

О.Г. Мурашин [
145

, с. 290-291], К.Г. Волинка [
146

, с. 101-102] чи галузей права 

В.І. Борисова[
147

, с. 19-23], І.І. Килимник [
148

, с. 21-22], В.І. Токарєва [
149

, с. 

14-15], Ю.Л. Бошицький, Р.Б. Шишка [
150

, с. 14-15] та багато інших. Ми 

підтримаємо найбільш поширений варіант, що праву притаманні 

регулятивна, охоронна, захисна, компенсаційна, соціальна та інші функції. 

Безумовно, на виконання останніх спрямовані і різні інститути права, кожен з 

яких має свою специфіку, у якій проявляється особливість завдань та мети 

кожного конкретного цивільно-правового інституту щодо його впливу на 

суспільні відносини. 

Що ж до виділених Є.О. Харитоновим спеціальних функцій цивільного 

права, то тут з його позицією можемо погодитись лише частково [
151

, с. 163]. 

Безумовно, основою цивільного права як у контексті захисту цивільних прав, 

так і щодо базового регулювання та принципу цивільних відносин, є 

компенсація завданих особі збитків, майнової та немайнової шкоди, 

втраченої вигоди іншою особою, яка порушила своє цивільно-правове 

зобов’язання чи цивільне право іншої особи. Цей принцип проявляється і в 
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субінституті права на життя, коли мова йде про компенсацію особі чи її 

близьким родичам шкоди, завданої порушенням права на життя. Від цього 

будемо відштовхуватися у подальшому дослідженні.  

Однак, не у повній мірі можемо погодитись із тим, що основна функція 

цивільного права – уповноважувальна у розумінні того, що цивільне право є 

базою для саморегулювання цивільних відносин. Ми вважаємо навпаки, що 

цивільні правовідносини є саморегулівними за своєю суттю та відповідають 

принципу ч. 1 ст. 19 Конституції України, відповідно до якого дозволеним є 

усе, що прямо не заборонено законодавством [
152

]. Таким чином, цивільне 

право радше врегульовує ті цивільні відносини, які за природою є 

саморегулівними, у тій мірі, де це необхідно для захисту учасників цивільних 

правовідносин. Особливо це стосується особистих немайнових прав, які 

потребують особливого захисту зі сторони держави. Безумовно, суспільство 

в умовах відсутності об’єктивного права чи правових норм намагалося б 

врегулювати різні цивільно-правові аспекти захисту права на життя іншими 

засобами суспільного регулювання, однак саме право може зробити такий 

захист більш ефективним. Тому у контексті досліджуваного субінституту – 

права на життя, цивільне право, на наше переконання, створює систему 

цивільно-правового захисту права на життя, а не умови для того, щоб люди 

врегулювали ці питання самостійно. Принагідно хочеться доповнити, що з 

нашої точки зору це не обумовлюється особливістю підінституту особистих 

немайнових прав, а стосується цивільного права загалом в усіх без 

виключеннях його інститутах. 

Досліджуючи особливості функцій особистих немайнових прав 

фізичної особи, що забезпечують її природне існування, Н.О. Давидова 

зазначає, що негативна концепція особистих немайнових прав, яка полягає у 

позиції, що законодавство лише охороняє особисті цивільні немайнові права, 

проте не регулює їх, виникла внаслідок перебільшення значення охоронної 
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функції та нехтування регулятивною [
153

, c. 9]. Таким чином, науковець 

приходить до висновку про не менш важливу роль регулятивної складової у 

нормах, якими визначаються, захищаються та регулюються особисті 

немайнові права, зокрема право на життя. З цим у повній мірі погоджуємось. 

Мало з того, вважаємо, що відповідне регулювання у взаємозв’язку з іншими 

інститутами цивільного права, такими як відшкодування шкоди, та 

інститутами інших галузей становлять основу для подальшого захисту 

цивільних прав фізичної особи. 

Розглядаючи право на життя крізь призму функцій, можемо 

підтвердити, що досліджуваному субінституту притаманний увесь спектр 

функцій, що й цивільному праву загалом. Адже право на життя не лише 

декларує наявність такого права загалом, але й регулює суспільні відносини 

щодо реалізації правомочностей, які випливають із змісту цього права, 

встановлює захисні й охоронні механізми, які реалізуються за допомогою 

інших інститутів цивільного права, забезпечує компенсацію особам чи їхнім 

близьким родичам, якщо було порушено відповідне право. 

З урахуванням усього наведеного, можемо зазначити, що праву на 

життя як інституту цивільного права, притаманний увесь спектр функцій, що 

й будь-яким іншим інститутам цивільного права, на основі чого виділимо 

такі функції субінституту права на життя з їх особливостями. 

Регулятивна функція полягає у регулюванні суспільних відносин за 

допомогою засобів цивільного чи іншого права, упорядкуванні цивільних 

правовідносин шляхом встановлення норм поведінки у сфері реалізації 

правомочностей пов’язаних із правом на життя, які обов’язкові для усіх 

учасників цивільних правовідносин. В будь-якому разі регулювання 

суспільних відносин відбувається і з використанням інших способів впливу 

на них, які забезпечують право на життя, та можуть бути визначені як окремі 

самостійні функції досліджуваного права. 
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Охоронна функція полягає у встановленні норм, за допомогою яких 

здійснюють перманентну охорону права на життя шляхом застосування 

інститутів цивільного права у поєднанні з іншими засобами захисту. Будучи 

одним із найважливіших благ, зазвичай, охорона права на життя 

здійснюється засобами кримінального права. Тому особливістю цивільно-

правової охорони права на життя є те, що в основному така функція 

зводиться до поєднання з іншою самостійною функцією – компенсаційною. 

Натомість, основний спектр охоронюваних положень реалізується у сфері 

кримінального права, без якого охорона життя виключно цивільно-

правовими засобами була б вкрай неефективною.  

Захисна функція полягає у забезпеченні захисту права на життя особи 

чи її близького родича у разі порушення. У цьому випадку зазвичай йдеться 

про такий захист, який стосується відвернення можливої реальної небезпеки 

створеної для життя іншими особами чи підприємствами. Хоча у даному 

випадку захист права на життя суто цивільно-правовими засобами є 

можливий, як от подання позову до осіб про припинення дій, які становлять 

загрозу життю особи, проте в переважній більшості випадків на практиці 

підлягатимуть використанню саме кримінально-правові засоби захисту 

вказаного цивільного права особи. 

Компенсаційна функція, яка, як зазначається вище, нерозривно 

пов’язана із захисною та охоронною функцією, по суті є ключовою функцією 

права на життя, у якій мають свій вираз згадані функції. Адже, крім захисту й 

охорони, сторона (особа чи її близький родич), чиє право на життя було 

порушене, виключно за допомогою засобів цивільного права може 

компенсувати відповідну моральну та матеріальну шкоду. Тому у 

взаємозв’язку із іншими положеннями про компенсацію шкоди, однією з 

ключових функцій є забезпечення законодавчого підґрунтя для 

відшкодування. 

Декларативна функція як особлива функція цивільно-правового 

регулювання права на життя, полягає у проголошенні життя однією з 
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особливих об’єктів захисту цивільним законодавством та ключовим 

особистим немайновим правом фізичної особи. Зокрема, й саме розміщення 

положення про право на життя першим у структурі немайнових прав 

визначених ЦК вказує на найвищий пріоритет цього права фізичної особи. 

Таки чином вказується, що таке право в Україні підлягає комплексному 

захисту не лише зі сторони кримінально-правових норм, але й системи 

цивільного законодавства.  

Доповнюючи цю функцію, слід виділити також інформаційну та 

виховну функцію, як особливі способи впливу норм права на суспільство та 

суспільні відносини загалом.  

Саме задля виконання окреслених вище функцій, законодавець 

врегулював право на життя у цивільному законодавстві, визначивши 

відповідне положення ЦК. Вказані функції спрямовані на досягнення мети 

правового регулювання права на життя цивільним законодавством України. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає мету 

як те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти, ціль [
154

, с. 661]. У 

філософському енциклопедичному словнику «мета» тлумачиться як 

усвідомлене передбачення бажаного результату діяльності, яке зумовлює 

пошук засобів і шляхів його досягнення [
155

, с. 371]. Отже, метою є певний 

узагальнений результат, який повинна принести та чи інша діяльність. 

Врегулювання інститутів у межах цивільного права – суспільно-політична 

діяльність, яка має суспільно-правову мету, яка бажана для досягнення.  

О.Ф. Скакун зазначає, що метою правового регулювання різноманітних 

прав і законних інтересів людини є забезпечення її основоположних потреб у 

безпеці та справедливості, що і є, на думку теоретика права, метою правового 

регулювання [
156

, с. 688-689]. Такий підхід показує, який суспільний 

результат фактично намагається досягнути суспільство в особі законодавця 
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через право. Однак, у теорії є більш формальний підхід, який полягає у тому, 

що основною метою права є упорядкування суспільних відносин. При цьому, 

доволі часто саме такий більш формальний підхід застосовують не до права в 

об’єктивному його розумінні загалом, а до правового регулювання як 

перманентного процесу вияву об’єктивного права [
157

, c. 18-21]. Д.В. Андреєв 

лаконічно зазначив, що мета права – охорона і відтворення (припинення) 

певних суспільних відносин, тобто створення і підтримання правового 

порядку за допомогою відповідних норм права [
158

, c. 69]. В даному випадку 

розкривається формальний підхід до визначення мети, в якому ключовим є 

упорядкованість суспільних відносин, а певний суспільно корисний 

результат, видається другорядним.  

Ми вважаємо, що обидва погляди на мету права загалом мають право 

на існування розкриваючи формальну й матеріально-ідеологічну сторону 

одного й того ж досліджуваного явища. 

Що ж стосується мети встановлення конкретного інституту чи норми, 

то тут доцільно навести позицію В.І. Нагнибіди, згідно з якою правова мета 

сформульована у нормі права є істинним відображенням існуючої реальної 

потреби. Осмислення такої потреби дозволяє правотворцеві адекватно 

визначити правові засоби досягнення цієї мети. Наскільки правильно 

усвідомлена мета і обрано правові засоби її досягнення, продовжує 

науковець, можна буде сказати згодом, коли право у своєму бутті перейде від 

статичного етапу до динамічного, де виявить регулятивну здатність. Таким 

чином, для того, щоб встановити ефективність окремих правових норм чи 

інститутів, слід виявити їхню мету, проаналізувати адекватність обраних 

правових засобів її досягнення та результативність їх застосування в 

правореалізаційній діяльності. Резюмуючи, дослідник зазначає, що виявлене 

співвідношення між метою права та його результатом дозволяє вести мову 
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про результативність права [
159

, с. 96]. Таким чином, аналізуючи мету кожної 

конкретної норми, потрібно визначити те, по-перше, яким чином повинні 

бути приведені у відповідність суспільні відносини із тією нормою, по-друге, 

чи приведення у відповідність з нормою суспільних відносин дало бажаний 

результат у вигляді тих соціальних та інших благ, які суспільство в особі 

законодавця встановлювало тією чи іншою нормою права.  

У нашому випадку, основна мета регулювання права на життя -  

очевидна. Незважаючи на те, що досліджувана ст. 281 ЦК містить доволі 

широко визначений спектр суспільних відносин, тісно пов’язаних з життям, 

як благом та біологічним процесом, що підлягає регулюванню, основна мета 

встановлення даної статті, на нашу думку, не полягає у тому, щоб привести 

суспільні відносини у відповідність із цією сукупністю норм (хоча це також 

не менш важливе завдання досліджуваного інституту). Основною ж метою 

цивільно-правового регулювання права на життя – є комплексна 

охорона життя як суспільного блага за допомогою засобів цивільного 

права. Фактично, результативність будь-якої охорони визначається 

мінімізацією випадків порушення охоронюваного об’єкту. Тому в нашому 

випадку засоби цивільно-правової охорони права на життя, доповнюючи 

кримінально-правові засоби, повинні встановлювати відповідний належний 

захист особи від порушення її права. Усе інше регулювання, що пов’язане з 

репродуктивними функціями, чи іншим регулюванням визначеним в 

законодавстві має більш другорядну роль. Проте цим судженням ми ніяким 

чином не применшуємо роль цивільно-правового регулювання права на 

життя в інших аспектах, які прямо не стосуються його захисту.  

Мета цивільно-правового регулювання права на життя як субінституту 

особистих немайнових прав деталізується у завданнях такого правового 

регулювання. На досягнення цих завдань спрямовані також визначені 

функції. 
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Одразу варто зазначити, що поняття завдання доволі часто 

ототожнюється з метою (ціллю) [
160

, с. 42; 
161

, с. 190; 
162

, с. 378; 
163

, с. 686]. 

Однак таке розуміння не в повній мірі, на нашу думку, є коректним. У 

тлумачній літературі зазвичай визначають завдання як наперед визначений, 

запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін.; настанова, 

розпорядження виконати певне доручення; те, що хочуть здійснити [
164

, с. 

378; 
165

, c. 46]. Завдання також часто розкривається як певний обсяг 

діяльності, що потребує виконання [
166

, с. 16], завдання виступають як план 

дій, вироблений процес руху до мети [
167

; 
168

, с. 108] тощо. Таким чином, 

можемо стверджувати, що завдання є поняттям вужчим і тими напрямами, у 

яких конкретизується мета діяльності, чи функціонування суспільно-

правових явищ. Тому охарактеризувати завданнями можна не лише найбільш 

загальне спрямування правового субінституту права на життя, але й 

визначити другорядні цілі, які досягаються при врегулюванні різних 

напрямів суспільних правовідносин даним субінститутом. 

Н.В. Устименко слушно зазначає, що особисті немайнові права у будь-

якому суспільстві потребують охорони та регулювання, виходячи із 

соціальної охорони людини, необхідності відмежування її від будь-яких 

протиправних посягань. Науковець підкреслює, що завдання норм 

цивільного права полягає не тільки в охороні та захисті немайнових 
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відносин, але і в позитивному їх регулюванні [
169

, c. 26-27]. Керуючись 

думкою науковця, можемо слушно зазначити, що завдання правового 

регулювання права на життя корелюються із його функціями. Такий 

висновок випливає також із вищенаведених позицій науковців, які вказували 

на важливу як регулятивну, так і охоронну роль інституту особистих 

немайнових прав у частині впливу на суспільні відносини [
170

, с. 5]. 

Проте, виділяючи завдання будь-якого інституту чи субінституту у 

праві, ми повинні враховувати також особливості досліджуваного об’єкта. 

Так, О.М. Куракін зазначає, що завдання правового регулювання, відповідно 

до мети, визначаються особливостями його предмету [
171

, с. 29]. З цим у 

повній мірі можемо погодитись. Таким чином, виходячи із вищенаведених 

функцій та мети права на життя, можемо виділити ключові завдання даного 

субінституту у контексті відповідного цивільно-правового регулювання. 

На нашу думку, основними завданнями цивільно-правового 

регулювання права на життя є: 

1) визнання права на життя однією з найбільш пріоритетних 

цінностей у системі цивільно-правової охорони та захисту; 

2) упорядкування суспільних відносин, що прямо пов’язані з 

охороною життя як суспільною цінністю, його цивільно-правовим захистом; 

3) визначення змісту права на життя; 

4) упорядкування суспільних відносин пов’язаних із життям та його 

захистом; 

5) створення правової бази для ефективного захисту права на життя; 

6) створення чітких та зрозумілих правил отримання належної 

компенсації у разі порушення права на життя; 
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7) забезпечення виконання обов’язків, зокрема, але не виключно, 

державою в особі її уповноважених органів щодо гарантування дотримання 

права на життя; 

8) створення правових механізмів, використовуючи які особа зможе 

вимагати усунення загроз її життю. 

Безумовно, цей перелік не є вичерпним, адже досліджуваний 

субінститут можна розділити на різні напрями правового регулювання, 

кожен з яких буде виконувати більш вузькі завдання. Тим не менше, 

визначення цих основних завдань дозволяє зрозуміти, для чого 

врегульовувати право на життя у межах інституту особистих немайнових 

прав. 

Цивільно-правове регулювання права на життя, як субінституту, 

випливає не лише із положень цивільного права, але й з Конституції України, 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших 

нормативно-правових актів. Згадана Конвенція та її тлумачення ЄСПЛ має 

особливе значення для регулювання суспільних відносин з приводу права на 

життя у міру дії Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини». Тому доцільно окремо 

розглянути питання функцій, завдань та мети практики ЄСПЛ у правовій 

системі України та її впливу на регулювання права на життя. 

На думку В.А. Завгороднього, під функціями рішень Європейського 

суду з прав людини слід розуміти основні напрямки впливу актів Суду на 

правові системи держав-учасниць Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також на правозастосовчу, правотворчу, 

правоінтерпритаційну, освітню та наукову діяльність відповідних органів та 

установ публічної влади [
172

, с. 108]. Ми вважаємо, що під такими функціями 

слід розуміти саме ту особливу роль, яку виконує практики ЄСПЛ у певній 

правовій системі, доповнюючи національне законодавство.  

                                           
172

 Завгородній В.А.Функції рішень Європейського суду з прав людини / В.А. Завгородній // Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 4. - С. 105-116. 



  

  113 

Цитований вище науковець виділяв загальні та спеціальні функції 

ЄСПЛ. До загальних функцій вченим віднесено захисну, орієнтуючу, 

каталізаторську, превентивну, інформаційну, виховну, функцію впливу на 

правосвідомість, функцію розвитку правової доктрини, функцію формування 

досвіду застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод. 

Серед спеціальних функцій практики ЄСПЛ, науковцем виділяються 

функція тлумачення положень Конвенції та протоколів до неї 

(правоінтерпретаційна), правозастосовча та правовідновлювальна функції, 

функція вдосконалення правосуддя, законодавства, функція вдосконалення 

правозастосовчої та адміністративної практики органів публічної влади [
173

, 

с. 108]. Цілком погоджуємось із відповідними виділеними напрямами впливу 

практики ЄСПЛ, однак, ми б розділили саме ті функції рішень ЄСПЛ, які в 

певній частині доповнюють національне законодавство. Адже безумовно такі 

функції як інформаційна, правозастосовча чи інші є важливими напрямами 

впливу рішень ЄСПЛ на суспільні відносини, однак такі ж функції 

притаманні положенням національного законодавства.  

Подібний до вищенаведеного підхід відображений у дослідженнях І.С. 

Мєтлової, яка виділяє такі основні функції рішень ЄСПЛ: 1) функцію 

тлумачення положень ЄКПЛ і протоколів до неї; 2) функцію формування 

досвіду застосування Конвенції і протоколів до неї; 3) функцію 

вдосконалення законодавства і правозастосовної практики; 4) функцію 

вдосконалення правосуддя; 5) інформаційну функцію; 6) функцію впливу на 

функції специфічного характеру, серед яких, на думку науковця, ключовими 

є: 

1) функція тлумачення, яка полягає в тому, що ЄСПЛ є єдиним 

органом, який уповноважений давати офіційне тлумачення положень 
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Конвенції про захист прав людини та протоколів до неї і формуючи таким 

чином «стандарти Ради Європи» (зокрема в контексті права на життя); 

2) функція формування досвіду застосування Конвенції та Протоколів 

до неї, яка полягає у вирішення конкретних спорів із застосуванням 

Конвенції з подальшим наслідуванням підходу до застосування положень 

Конвенції (по суті є прецедентом); 

3) функція удосконалення законодавства та застосування 

правозастосовної практики, серед яких науковець, зокрема, виділяє такі 

підфункції: а) каталізуючу, яка полягає у стимулюванні держав-учасниць 

Ради Європи, що не є відповідачами по справі, яка розглядалася ЄСПЛ, 

прийняти необхідні заходи, якщо у національній правовій системі наявні 

аналогічні проблеми, що призвели до прийняття рішення щодо порушень 

іншою державою-учасницею своїх зобов’язань за Конвенцією, б) 

превентивну, яка полягає у прийнятті належних заходів до прийняття ЄСПЛ 

рішення по справі проти такої держави; 

4) функція удосконалення правосуддя – полягає у позитивному впливі 

на судову систему, внаслідок якого удосконалюється дотримання 

охоронюваних Конвенцією прав, зокрема, у зміні судової практики, 

створення можливостей для перегляду справи, якою порушено зобов’язання 

за Конвенцією, формування загальних підходів судів до тлумачення права, 

так і вплив на інших суб’єктів щодо вироблення власних правових позицій, 

які б відповідали міжнародним зобов’язанням держави за Конвенцією; 

5) інформаційна функція, яка полягає в формуванні інформаційної бази 

для цілей правозастосування як положень Конвенції, так і інших актів 

цивільного законодавства; 

6) функція впливу на правосвідомість, яка полягає у здійсненні впливу 

рішень ЄСПЛ на уявлення людей про право загалом, правах людини та їх 

захист, зокрема; 

7) функція розвитку правової доктрини – вироблення ЄСПЛ у процесі 

діяльності нових правових ідей, які дозволяють по-новому поглянути на те 
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чи інше суспільне явище, змінити усталені погляди на права людини, судову 

систему і т.д., а також розвивати національну правову доктрину у контексті 

загальноєвропейської [
174

, с. 16]. 

Дж. Хецуріані серед цілей застосування Конвенції та практики ЄСПЛ, 

виділив наступні: а) використання як засобу роз’яснення національного 

нормативно-правового акту чи норм права, які передбачені цим актом (крізь 

призму дотримання стандартів практики ЄСПЛ); б) у випадку 

невідповідності норми акту національного законодавства; в) коли положення 

Конвенції та ЄСПЛ є єдиною правовою основою вирішення справи у суді [
175

, 

с. 77]. У даному випадку відповідні цілі доцільно розглядати крізь призму 

відповідних функцій правового регулювання права на життя.  

Із усіма такими поглядами безумовно слід погодитись, адже виділення 

функцій – питання, яке завжди передбачає певний плюралізм думок у цій 

сфері. Беручи за основу наведені думки вчених та керуючись попередньо 

визначеним завданням дослідження, ми вважаємо за доцільне зосередити 

увагу саме на тих спеціальних функціях, які означають основні напрями 

впливу практики ЄСПЛ на цивільно-правове регулювання права на життя в 

Україні, що випливають із особливостей функцій практики ЄСПЛ у 

національній правовій системі загалом.  

Тому до основних спеціальних функцій правового регулювання права 

на життя в Україні за практикою ЄСПЛ відносяться: 

1) усунення прогалин чи неефективного застосування національного 

законодавства, яким порушення право на життя; 

2) визначення напрямів удосконалення національного законодавства 

щодо захисту та регулювання права на життя; 

3) відновлення незахищених чи порушених державою прав, які 

випливають із права на життя; 
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4) доповнення національної правової системи цивільно-правового 

захисту нормами тлумачення Конвенції; 

5) визначення стандартів, які ставлять вимоги до цивільно-правового 

регулювання та захисту права на життя.  

Усі наведені функції полягають у розгляді практики ЄСПЛ як 

особливого регулятора суспільних відносин у сфері права на життя та його 

особливого впливу на відповідні цивільно-правові відносини поряд із 

законодавством України.  

В.А. Завгородній зазначав, що основна мета рішень ЄСПЛ, в контексті 

впливу на правову систему України – формування єдиних у Європі правових 

засобів забезпечення й захисту прав людини та їх імплементацію у внутрішнє 

законодавство держави [
176

, с. 3]. У повній мірі не можемо погодитись із 

даною тезою. ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що до його 

компетенції не входить тлумачення національного законодавства чи 

встановлення певних засобів захисту в ньому, а лише визначення того, чи у 

кожній конкретній справі за скаргою того чи іншого суб’єкта держава 

дотрималася своїх зобов’язань за Конвенцією. Тому тут мова йде не про 

уніфікацію правових засобів захисту, які залишаються на дискретний розсуд 

національного законодавця, а приведення практики застосування 

законодавства у відповідність із стандартами дотримання прав людини, які 

визначені у практиці ЄСПЛ. Окремо ці стандарти потрібно проаналізувати в 

подальшому.  

Резюмуючи, основною метою правового регулювання права на життя 

практикою ЄСПЛ є приведення національного законодавства та практики 

його застосування у сфері захисту та регулювання права на життя у 

відповідність із зобов’язаннями взятими Україною за Конвенцією про захист 

прав людини та основоположних свобод, які деталізовано розтлумачені у 
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практиці ЄСПЛ, що можна окреслити як міжнародний стандарт дотримання 

та захисту права на життя.  

Що ж стосується основних завдань правового регулювання права на 

життя за практикою ЄСПЛ, то у даному випадку вони в повній мірі 

корелюються із виділеними нами спеціальними функціям правового 

регулювання права на життя в Україні та практикою ЄСПЛ. Тому у цій 

частині окремо виділяти спеціальні завдання правового регулювання права 

на життя згідно з практикою ЄСПЛ не має дослідницького сенсу.  

Підсумовуючи усе вищенаведене, можемо прийти до висновку, що 

функції, мета й завдання надають розуміння того, чому саме потрібно 

належним чином врегулювати право на життя за допомогою положень 

цивільного законодавства та враховувати відповідну практику ЄСПЛ з цього 

приводу. За результатами дослідження можна підтвердити тезу про те, що 

саме лише визнання права на життя у Конституції України не є достатнім, а 

належне упорядкування суспільних відносин з приводу цього суспільного 

блага та його відповідний захист потребує поширення усієї системи 

цивільно-правових норм та засобів цивільно-правового захисту на відповідні 

суспільні відносини. Це й визначає особливу потребу саме у цивільно-

правовому регулюванні права на життя.  

Натомість практика ЄСПЛ, яка визнається у правовій системі України 

джерелом права, є належним доповненням системи національного 

законодавства України щодо захисту та правового регулювання права на 

життя з дотриманням міжнародно-правових стандартів. Особливо це важливо 

у контексті досліджуваного субінституту тому, що часто цивільно-правову 

відповідальність за неналежний захист права на життя може нести держава, 

що створює певний умовний конфлікт інтересів у процесі законотворчості та 

судової практики з приводу відшкодування шкоди завданої порушенням 

державою права. Саме тому рішення ЄСПЛ, що прийнятті у процесі 

перевірки дотримання державою своїх зобов’язань, є надзвичайно важливим 

джерелом у контексті правового регулювання права на життя. 
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Розділ ІІІ. ЗМІСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ 

3.1 Зміст права на життя за цивільним законодавством України   

Право на життя, як субінститут особистих немайнових прав, включає у 

себе ряд правомочностей, кожна з яких визначається на рівні Конституції 

України, цивільного законодавства, міжнародно-правових актів та практикою 

міжнародних судових установ, серед яких, у даному випадку, йде мова про 

ЄСПЛ. Враховуючи цю сукупність правового регулювання, а також феномен 

самого життя, від якого похідним є відповідне суб’єктивне право особи, на 

рівні визначення правомочностей, що включаються у право на життя, 

виникає ряд проблем теоретичного й практичного характеру.  

У першу чергу, йдеться про обсяг відповідного цивільно-правового 

регулювання права на життя, його співвідношення з визначенням змісту 

цього права іншими джерелами. У другу чергу, проблеми виникають на етапі 

визначення теоретичного змісту права на життя, його бажаного складу, 

розгляд пропозицій щодо виключення тих чи інших правомочностей із 

даного субінституту, чи навпаки – включення таких. Крім цього, у розрізі 

відповідного регулювання іншими правовими актами, які визначають право 

на життя, теоретичних напрацювань щодо визначення його змісту виникає 

питання щодо належності юридичної техніки при визначенні положення ст. 

281 ЦК під назвою «право на життя». І нарешті прямо постає питання щодо 

відповідності між змістом права на життя встановленого у цивільно-

правовому законодавстві України та у практиці ЄСПЛ.  

По-перше, окреслені вище теоретичні й практичні проблеми станом на 

сьогодні не були вирішені і ряд питань щодо них залишається дискусійними. 

По-друге, напрацьована практика ЄСПЛ щодо визначення змісту права на 

життя є джерелом права в Україні. Тим не менше, цивільне законодавство 

повинно належно виконувати свою захисну, регулятивну й інформаційну 

функції відповідно до міжнародних правових зобов’язань України, а в 
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частині права на життя, такі зобов’язання випливають із положень Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод із подальшим 

тлумаченням й застосовуванням у практиці ЄСПЛ. Вирішення цього питання 

є одним із завдань цього дослідження. По-третє, розвиток біотехнологій, 

зміна суспільної моралі й наукової думки, впровадження нових досягнень 

медицини зумовлює необхідність переглянути до тепер існуючі теоретичні 

погляди й практичні рекомендації щодо права на життя та удосконалення 

його цивільно-правового регулювання.  

Таким чином, варто встановити зміст досліджуваного права на життя 

базуючись у першу чергу на джерелах права, а саме цивільного 

законодавства, міжнародно-правових актах та практиці ЄСПЛ. 

Відповідно до Академічного тлумачного словника поняття «зміст» 

можна розглядати у двох площинах: 1) суть, внутрішня особливість чого-

небудь; 2) перелік розділів, частин, елементів [
177

, с. 624]. Аналогічний підхід 

відображений і в науковій літературі. Так, К.М. Москальчук зазначав, що є 

два підходи до визначення суб’єктивного права: описовий, який полягає в 

простому перерахуванні можливостей, які надає те чи інше суб’єктивне 

право; та інтегрований підхід, який полягає в системному і послідовному 

узагальненні можливостей, які надає людині чи громадянину (розкриває 

основну суть права) [
178

, с. 75]. У одній праці можна використовувати обидва 

підходи поєднуючи їх відповідно до поставлених перед дослідником завдань. 

З точки зору методології та наявних у доктрині проблем, нам необхідно 

використати обидва підходи, зробивши акцент на описовому підході, так як 

щодо конкретних правомочностей, які випливають із права на життя 

проводиться наукова полеміка.  

Якщо керуватися виключно конструкцією ст. 281 ЦК, то можна 

виділити такі складові елементи права на життя, які складають його зміст: 1) 

права не бути позбавленим життя; 2) права на захист свого життя і здоров’я 
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та інших осіб від протиправних посягань не забороненими законом засобами; 

3) права не бути залученим до проведення медичних, наукових та інших 

дослідів без вільно наданої згоди, що стосується також заборони на 

залучення до таких дослідів осіб, які не можуть надати таку згоду особисто 

(неповнолітніх та недієздатних); 4) права на проведення клінічних 

випробувань виключно у встановленому законом порядку; 5) права не бути 

підданим стерилізації без згоди, а щодо недієздатних осіб права не бути 

підданим стерилізації без згоди опікуна за виключно встановленими у 

законодавстві показаннями; 6) права жінки на штучне переривання вагітності 

у встановлений законодавством строк вагітності, а також цивільно-правовий 

інтерес ненародженої дитини щодо забезпечення його збереження до 

народження; 7) права на лікування допоміжними репродуктивними 

технологіями [
179

]. Саме такі правомочності випливають із формального 

аналізу положень відповідної статті ЦК в частині забезпечення права на 

життя. Тим не менше, в науці існує багато інших поглядів щодо змісту права 

на життя, який розкривається крізь призму правомочностей самого 

правоволодільця та кореспондуючих обов’язків інших осіб щодо 

забезпечення відповідних правомочностей особи в наведеній сфері. З огляду 

на те, що зміст права на життя визначається не лише актами цивільного 

законодавства, але й підлягає конституційно-правовому й міжнародно-

правовому регулюванню, основні позиції щодо змісту права на життя 

доцільно проаналізувати.  

Цікавою, на нашу думку, є ґрунтовне дослідження А.В. Соловйова, 

який у межах своєї дисертації розглядав право на життя крізь призму 

правомочностей останнього. Науковець виходив з того, що структура 

суб’єктивного права включає у себе три варіанти поведінки, а, отже, зміст 

права на життя включає наступні можливості:  
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1) крізь призму права на вчинення власних дій правоволодільцем до 

права на життя відноситься право розпорядитись своїм життям; право 

піддати своє життя ризику; право людини на самозахист свого життя тощо; 

2) крізь призму права вимагати від інших суб’єктів вчинення певних 

дій, спрямованих на забезпечення чи захист права на життя, або утримання 

від їх вчинення, вчений наводить право вимагати від інших осіб 

утримуватись від протиправного позбавлення життя людини, усунути 

небезпеку життю, створену внаслідок підприємницької або іншої діяльності, 

створити умови для зниження ризику для життя; право очікувати захисту 

свого життя з боку інших осіб; право на проведення (не проведення) активної 

евтаназії; 

3) крізь призму права звертатись за захистом права на життя до 

відповідних органів: право на захист життя з боку держави в особі її 

уповноважених органів, а також міжнародних установ чи їх органів; 

можливість одержати належну юридичну охорону права на життя, його 

відповідного правового регулювання [
180

, с. 7]. 

Наведений в цьому випадку підхід науковця до класифікації елементів 

змісту права на життя вважаємо комплексним. При цьому, звернімо увагу, 

що науковець в окремих випадках розширив та деталізував правомочності, 

що вже визначені у цивільному законодавстві, в інших ж випадках, окремі 

правомочності були виключеними. Зокрема, вченим не включається у зміст 

права на життя так звані репродуктивні права, право на переривання 

вагітності тощо. Тому це питання залишаться відкритим. 

Подібний підхід виділяє О.В. Домбровська, доводячи, що 

конституційне право на життя включає в себе «чотири можливості 

уповноваженого суб’єкта: право-поведінку, право-вимогу, право-претензію 

та право користування. По-перше, продовжує науковець, можливість певної 

поведінки носія права на життя, тобто уповноважена особа, існуючи у часі і 
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просторі, може самостійно обирати законні засоби, шляхи та способи 

задоволення своїх потреб, якщо при цьому не порушується право на життя 

інших осіб; по-друге, можливість вимагати належної поведінки від 

зобов’язаної сторони, тобто від всіх інших суб’єктів, які оточують носія 

даного права (гарантії від свавільного позбавлення життя людини, 

забезпечення максимально безпечних та сприятливих умов, що виключають 

ризик позбавлення життя тощо); по-третє, можливість звернення до 

авторитету та сили держави за необхідності захисту порушеного права чи 

відшкодування збитків при посяганні на життя, а також можливість людини 

захищати своє життя і здоров'я, життя та здоров'я інших людей від 

протиправних посягань; по-четверте, можливість користування таким 

соціальним благом як життя та вільне розпорядження ним, яке можна 

охарактеризувати як можливість добровільного прийняття особою рішення 

про поставлення свого життя в небезпечне становище, вільний вибір форм 

ризику, а також можливість вирішувати питання про припинення життя» [
181

, 

с. 6]. Більш спрощений підхід до визначення змісту права на життя обрала 

О.Д. Моткова, зазначаючи, що до змісту права на життя необхідно включати 

право на збереження життя та право на розпорядження життям. Право на 

збереження життя, на думку дослідниці, це гарантовані державою юридичні 

можливості щодо створення умов для природного існування людини як 

живої істоти. До обсягу права на збереження життя включаємо такі елементи: 

право на народження, на захист життя, на достатній життєвий рівень, на 

охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Право на 

розпорядження життям – можливість самостійно та на власний розсуд 

вирішувати питання щодо можливості піддати себе ризику, а також 

прискорення біологічної смерті. Таким чином, до права на розпорядження 
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життям науковцем включено такі елементи як право на відмову від лікування 

та право на смерть [
182

, c. 58]. 

Також варто звернути увагу, що наведені вище класифікації науковців 

зумовлюють певне співпадіння щодо правомочностей особи, яка 

реалізуватиме право на життя. Так, звернення до державних органів за 

захистом свого права на життя та правомірне очікування захисту права на 

життя іншими особами можна розглядати як одну із правомочностей. 

Очевидно, держава в особі уповноважених органів має більше механізмів для 

правового й фактичного захисту права людини на життя у розумінні самого 

життя та суміжних правомочностей. Тим не менше, не можна забувати, що за 

суттю право на життя передбачає поєднання активного й пасивного 

обов’язку як держави в особі її представників, так і будь-якої іншої особи, 

по-перше, не порушувати життя, по-друге, здійснювати захист життя інших 

осіб у міру можливостей законними методами.  

При цьому, нездійснення активних дій щодо захисту життя може не 

лише мати цивільно-правові наслідки для держави, але й призводити до 

юридичної відповідальності інших осіб. Прикладом положень, які прямо 

забезпечують обов’язок щодо захисту життя інших людей, є положення ст. 

135 та 136 Кримінального кодексу України, які встановлюють кримінальну 

відповідальність за завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до 

самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого 

безпорадного стану, або ж за ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або 

неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам [
183

]. 

Отже, одним з ключових елементів змісту права людини на життя є не 

лише право на те, щоб правовласник права на життя не був свавільно 
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позбавлений життя активними діями держави чи третіх осіб, але й право на 

обґрунтоване очікування, що держава, або будь-яка інша особа на території 

України надасть належну допомогу особі, життя якої знаходиться під 

загрозою. Саме така основа надає змогу розглядати інші правомочності 

особи, які полягають у можливості вимагати від осіб відповідного ставлення.  

Слід також підкреслити цікавий факт, що «залишення в небезпеці» як 

склад злочину, якщо таке залишення спричинило смерть особи, вважається 

тяжким злочином. Відповідно, якщо такий злочин здійснено щодо 

громадянина України на території будь-якої іншої держави, у тому числі 

іноземцем, останнього може бути піддано кримінальному переслідуванню в 

Україні за законодавством України. Таким чином, держава гарантує окремі 

елементи захисту права на життя не лише на території України, але й своїм 

громадянам екстериторіально. 

Продовжуючи розглядати погляди щодо змісту права на життя, можна 

навести цікаву позицію Я.М. Шевченко, відповідно до якої запропоновано 

розглядати право на життя таким особистим немайновим правом, яке 

об’єднує два основні аспекти: право на власне життя та право давати життя 

іншим. У подальшому автор визначає більш деталізовану структуру права на 

життя крізь призму двох основних напрямів щодо його реалізації. До змісту 

права на власне життя вчений відносить право на фізичне існування, під яким 

розуміє природне право фізичної особи на існування як біологічного, 

психічного та соціального організму; право на фізичну (природну) смерть, 

яке охоплює абсолютну заборону задоволення прохання фізичної особи про 

припинення її життя; право на медичні, наукові та інші досліди та право на 

усунення небезпеки, що загрожує життю. В свою чергу, до змісту права 

давати життя іншим дослідник відносить можливість виконання 

репродуктивної функції природним шляхом, а також право на стерилізацію, 

право на штучне переривання вагітності, право на штучне запліднення та 
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перенесення зародка в організм жінки [
184

, с. 148–149]. Такий підхід, на нашу 

думку, є доволі вдалим та дозволяє розподілити правомочності й правове 

регулювання ст. 281 ЦК на дві комплексні групи. Адже й справді, права, які 

надаються у зв’язку з виконанням репродуктивної функції, не зовсім 

стосуються безпосереднього володільця права на життя. 

Якщо брати до уваги думку з приводу «права надавати життя іншим», 

попередньо наведеного дослідника А.В. Соловйова, то вчений є більш 

категоричним щодо визначення складу права особи на життя. Науковець 

приходить до висновку, що право людини на життя не охоплює право на 

сурогатне материнство, проведення операції штучного переривання 

вагітності, стерилізацію та зміну (корекцію) статевої належності, штучне 

запліднення, перенесення зародка в організм жінки, надання своїх клітин для 

клонування, трансплантацію органів і тканин та пов’язані інші 

правомочності, оскільки ці можливості безпосередньо не впливають на 

фізичне життя самого носія права, хоча й можуть вплинути на якість його 

життя. Перелічені можливості, на думку вченого, доцільно віднести до змісту 

права на охорону здоров’я й медичну допомогу [
185

, c. 9]. Щодо стерилізації 

побідну думку висловлює М.Н. Малеїна, яка вказує, що правомочності 

стерилізації, штучного переривання вагітності та штучного запліднення 

торкаються інтересів ненароджених дітей та їх батьків та, безумовно, 

підлягають правовому регулюванню. Однак, вони можуть належати тільки 

майбутнім батькам, але не як складові частини права на життя, а як 

правомочності права на здоров'я [
186

, с. 20-24]. Що ж стосується штучного 

запліднення та імплантації ембріона, то О.М. Калітенко вважає, що людина 

погоджується на зазначені дії не для того, щоб просто дати комусь життя, а 

саме для того, щоб стати батьком або матір'ю, і що метою реалізації 
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означених правомочностей є вирішення питання про батьківство та 

материнство, а не про життя взагалі [
187

, с. 37].  

Як контраргумент, який стосується групи репродуктивних прав, 

можемо навести позицію О.І. Мацегоріна, який вважає, що право на життя 

включає майбутнє право на відтворення і безкінечне продовження життя 

нащадків [
188

, с. 102–103].  

Щодо всього наведеного вище констатуємо, що така позиція А.В. 

Соловйова та інших прихильників  цього підходу  має право на існування та 

відповідає формальній логіці визначення самого поняття права на життя. 

Однак, розглядаючи право на життя як комплексне суб’єктивне право, яке не 

лише обмежене самим фізичним існуванням людини та правом вимагати 

збереження такого життя, включення репродуктивних прав особи до змісту 

права на життя є цілком виправданим як з точки зору законодавчої техніки, 

так і на рівні теоретичного осмислення даного суб’єктивного права як 

цивільно-правового інституту. Тому тут повторимо попередньо висловлену 

думку, що феномен життя нерозривно пов'язаний із продовженням роду 

людини, що зумовлює можливість розглядати таке право у межах 

законодавчо встановленого субінституту особистого немайнового права на 

життя. При цьому, спірним залишається питання щодо віднесення права на 

зміну (корекції) статі до правомочностей, які випливають із права на життя 

згідно з українським цивільним законодавством, на що звернемо увагу в 

подальшому. 

Інший перелік складових права на життя надає М.М. Мікуліна, 

керуючись у першу чергу положеннями цивільного й сімейного 

законодавства. Науковець зазначає, що складовими права на життя доцільно 

вважати такі елементи як: 1) право фізичної особи на невід’ємність її життя 

(заборона свавільного та безпідставного позбавлення життя); 2) заборона 
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задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя (евтаназії); 3) 

право на самопожертву; 4) право фізичної особи захищати своє життя та 

здоров’я, а також життя та здоров’я іншої фізичної особи від протиправних 

посягань будь-якими засобами, не забороненими законом; 5) право на участь 

у медичних, наукових та інших дослідах; 6) право на стерилізацію; 7) право 

на штучне переривання вагітності – ст. 281 ЦК України; 8) право на штучне 

запліднення та перенесення зародка в організм жінки – ст. 281 ЦК України; 

ст. 123 Сімейного кодексу України; 9) право на голодування; 10) право на 

материнство – ст. 49 Сімейного кодексу України; 11) право на батьківство – 

ст. 50 Сімейного кодексу України; 12) право на застосування методів 

генетичної інженерії; 13) право на зміну (корекцію) статі [
189

; 
190

; 
191

, с. 5]. 

Такий підхід до визначення змісту права на життя загалом є доволі 

обґрунтованим, однак спірними залишається віднесення деяких з 

правомочностей до категорії «права на життя». Як зазначалося вище, право 

на життя, як поняття, може розглядатися у широкому й вузькому значеннях. 

В свою чергу, серед прихильників вузького та широкого підходів немає 

єдиного погляду на відповідну категорію. 

Наприклад, проблемним виглядає включення права на материнство 

(батьківство) у наведений перелік правомочностей, які відносяться до 

категорії права на життя. Хоча материнство (батьківство) як право особи у 

більшості випадків пов’язане із репродуктивними правами, однак за суттю 

право на материнство (батьківство) - самостійне право особи, яке може 

існувати і поза межами реалізації репродуктивних прав, які прийнято 

вважати складовими права на життя особи. Так, особа може здійснити 

процедуру усиновлення та реалізувати право на батьківство з відповідними 

обов’язками окремо від репродуктивних прав. Мабуть, керуючись саме цими 
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аргументами у попередньо наведеному переліку запропонованому Я.М. 

Шевченко [
192

, с. 148–149] право на материнство (батьківство) не включене 

до змісту права людини на життя. З іншої сторони, реалізація особою 

репродуктивних прав щодо народження дитини не завжди означає у 

подальшому реалізація права на батьківство, адже така особа може у 

встановлених законодавством випадках бути позбавленою батьківських прав, 

або ж за власною ініціативою відмовитись від реалізації батьківських прав 

щодо дитини. Саме ж материнство (батьківство) є комплексним процесом із 

виховання й догляду за дитиною, що у кінцевому результаті дозволяє 

резюмувати, що право на материнство (батьківство) є самостійним 

комплексним правом особи. Сама ж репродуктивна функція є правомочністю 

і права на життя і права на материнство (батьківство). З огляду на наведене, 

можемо зробити висновок, що право на життя й право на материнство 

(батьківство) співпадають лише  окремими функціями. 

Також у певній мірі проблемним залишається визначення права на 

корекцію статі частиною змісту права на життя, як висловлено науковцем. 

Слід підкреслити, що згідно з чинним законодавством право на корекцію 

статі виникає в особи, яка має у сукупності медико-біологічні та соціально-

психологічні показання для зміни (корекції) статевої належності. При цьому, 

медико-біологічними показаннями визнається психічний і поведінковий 

розлад «транссексуалізм» відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 

десятого перегляду [
193

]. Це вказує на те, що право на корекцію статі у 

більшій мірі відноситься до права на охорону здоров’я, так як корекція статі 

може бути в окремих випадках визнана доцільним медичним засобом. При 

цьому, сукупність правових проблем, які виникають у процесі корекції статі, 

а також ряд інших соціальних, сімейних чи адміністративних 
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правомочностей особи дозволяють виокремити відповідне суб’єктивне право 

як окреме комплексне право особи, яка стикнулася з визначеною хворобою. 

С.М. Бреус взагалі розглядав право на корекцію статі як елемент права на 

приватне й сімейне життя [
194

, с. 2-3]. З таким підходом не в повній мірі 

можемо погодитись, адже право на приватне життя хоч частково стосується 

правомочностей особи щодо зміни статі, однак в даному випадку йдеться, 

передусім, про стан здоров’я та наявність певного захворювання, внаслідок 

якого особа може потребувати операції зі зміни (корекції) статі, або ж 

навпаки – психіатричної, гормональної та іншої медичної допомоги для того, 

щоб усунути захворювання. Саме ж право на приватне життя, у межах якого 

С.М. Бреус намагається розглядати право на зміну (корекцію) статі, у певній 

мірі стосується соціального та/або сексуального аспекту зміни статі, з чим не 

зовсім вірно у повній мірі ототожнювати відповідні правомочності. Тим паче, 

що інколи корекцію статі застосовують не лише шляхом зміни статі через 

захворювання транссексуалізму, але й у випадку таких природжених 

фізичних вад як гермафродитизм різних типів.  

О.О. Пунда висловлює іншу думку з цього приводу та резюмує, що 

право на зміну (корекцію) статі належить до групи репродуктивно-

генетичних прав особи, що є внутрішньою складовою особистого 

немайнового права на життя [
195

, c. 256]. У певній мірі логіка у такому 

висловлюванні є, тим паче, що науковець слушно підкреслює, що по суті 

право на корекцію статі є, нічим іншим, як правом на стерилізацію, яке 

українським законодавцем розглядається у межах субінституту особистих 

немайнових прав – права на життя і належить до групи репродуктивних 

правомочностей. Однак, з нашої точки зору, здійснюючи корекцію статі 
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особа-пацієнт, у першу чергу, реалізує своє право на отримання медичної 

допомоги/послуги від держави чи медичної приватної установи, а 

стерилізація у даному випадку має супровідний характер. З урахуванням 

розвитку технологій, можемо допустити, що в ближчому майбутньому може 

бути забезпечено можливість народжувати особам, які у повній мірі пройшли 

операції зі зміни (корекції) статі. Однак, знову-таки, у цьому випадку йде 

мова про репродуктивні технології, які законодавцем віднесено до змісту 

права на життя. Тому вимушені констатувати, що виключно з формальної 

точки зору вказана проблематика залишається двозначною.  

Варто зазначити, що сам термін «корекція статі» не завжди передбачає 

операцію, яка спричинює стерилізацію. Інколи корекція статі може 

передбачати виключно гормональну терапію особи. Таким чином у повній 

мірі можна погодитись й підтримати аргументи А.С. Шалиганової щодо того, 

що зміну (корекцію) статі, у першу чергу, слід розглядати як право особи на 

здоров’я, а стерилізація в цьому випадку може бути «побічним ефектом» [
196

, 

c. 277]. Потрібно доповнити наведену тезу тим, що право на зміну (корекцію) 

статі й відповідний процес не завжди передбачає стерилізацію, а у випадку 

гермафродитизму, є доцільною та необхідною процедурою, що не завдає 

каліцтва. Отже, варто віднести право на зміну (корекцію) статі до змісту 

права на охорону здоров’я. 

Повертаючись до проблематики співвідношення доктринального 

визначення права на життя та основ його цивільно-правового регулювання у 

ст. 281 ЦК, варто звернути увагу, що право на усунення небезпеки, життю та 

здоров'ю встановлене вже у ст. 282 ЦК України, тобто винесене за межі 

досліджуваної правової норми. Хоча багато науковців відносить таке право 

до складу права на життя, як-от: Я.М Шевченко, П.М. Рабінович, М.І. 

Хавронюк, А.В. Соловйов та інші. Останній науковець до складу права на 

життя відносив ті правомочності, які безпосередньо загрожують життю (а не 
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здоров’ю) [
197

, с. 7]. З цього випливає, що ті правомочності, які випливають із 

ст. 282 ЦК і стосуються усунення небезпеки життю потрібно віднести до 

змісту права на життя, натомість усунення тієї небезпеки, яка стосується 

здоров’я – складає зміст іншого цивільного права, яке не відноситься до 

права на життя. Такий формальний підхід є виправданим, однак варто 

погодитись, що проблемним залишається питання, яка ж саме небезпека 

стосується життя безпосередньо, а яка стосується виключно здоров’я і для 

самого життя як блага охоронюваного ст. 281 ЦК не створює реальної 

загрози.  

Також проблемним залишається питання, як при такому підході ризик 

для життя співвідноситься із тими правомочностями, які стосуються ризиків 

бути підданими медичному, науковому чи іншому досліду, які безпосередньо 

регулюються ст. 281 ЦК. Адже такі правомочності також можуть у окремих 

випадках стосуватися життя, в інших – здоров’я фізичної особи і реальної 

загрози самому життю особи не становити. У цьому контексті А.В. Соловйов 

зазначає, що право на життя з точки зору цивільно-правового аспекту його 

реалізації становить право піддати себе ризику медичного, наукового та 

іншого досліду; виконувати роботу, пов’язану з ризиком для життя людини 

на підставі цивільно-правових угод у рівній мірі як і вчинити комплекс дій 

щодо самозахисту життя [
198

, c. 10]. При цьому, окреслюючи ризик науковець 

виключно використовує формулювання «ризик для життя», підкреслюючи, 

що це стосується виключно такого блага як життя, а не здоров’я загалом. 

Беручи до уваги, що обидві з цих правомочностей є взаємопов’язаними, 

ми можемо підкреслити, що для розмежування усунення небезпеки як 

елементу права на життя, чи, навпаки, виділеної науковцями правомочності, 

піддати себе небезпеці як елементу права на здоров’я, основним є критерій 
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істотності ризику. Якщо ризик дозволяє стверджувати, що ставиться під 

загрозу і здоров’я і життя, тобто є усі підстави вважати, що об’єктивація 

ризику може призвести до смерті, таку правомочність можемо віднести до 

права на життя, якщо ж такої загрози не існує, йдеться передусім про право 

на здоров’я та усунення небезпеки, яка стосується виключно здоров’я. 

Розглядаючи наведену проблематику комплексно, слід підкреслити, що 

критерій ризику для життя має не лише суто теоретичний зміст, але й 

прикладне значення, зокрема, для сфери кримінально-правового захисту 

права на життя. Як приклад, можемо привести положення ст. 272-275 

Кримінального кодексу України, де диспозиція статей передбачає 

притягнення до кримінальної відповідальності, зокрема, за порушення 

різного роду правил виробництва, які створили небезпеку для життя та 

здоров’я людей [
199

]. У доповнення до наведених положень, Пленум 

Верховного Суду України у Постанові №7 від 12.06.2009 р. «Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про злочини проти 

безпеки виробництва» роз’яснив, що для кримінально-правової кваліфікації 

таких діянь, необхідно щоб така загроза загибелі людей була реальною [
200

]. 

Тому визначення реальності існуючої загрози (ризику) дозволяє з 

теоретичної та практичної точки зору визначити, чи ведеться мова про захист 

права на життя, чи йдеться у першу чергу про захист права на здоров’я 

особи.  

Резюмуючи, до змісту права на життя відносяться лише ті 

правомочності щодо самозахисту, вимоги про захист, вимоги про 

припинення дій, що пов’язані з тими обставинами, які становлять реальну 

загрозу життю людини.  

В тому числі потрібно звернути увагу, що самозахист є одним із засобів 

захисту цивільних прав, який у контексті права на життя відіграє одну із 
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найбільш важливих ролей. При цьому, межі застосування самозихсту права 

на життя встановлюються не лише положеннями цивільного законодавства, 

але й випливають із кримінально-правових норм та їх тлумачення. Це 

стосується зокрема положень кримінального кодексу щодо необхідної 

оборони.  

Серед проблем визначення змісту права також проблема визначення 

права на штучне переривання вагітності та його співвіднесення із 

правомочностями пов’язаними з життям. У науці елементи права на життя, 

який пов’язаний з перериванням вагітності розглядається крізь подвійну 

призму: як суб’єктивне право жінки та як суб’єктивне право зародка.  

Як суб’єктивне право жінки право на штучне переривання вагітності 

можна визначити як таке, що безпосередньо пов’язане з вагітністю лише 

частково з огляду на наступне.  

По-перше, штучне переривання вагітності може розглядатися як 

медична послуга за наявності відповідних медичних показань, коли 

вагітність загрожує життю чи здоров’ю матері. У такому разі відповідне 

суб’єктивне право, виходячи із теоретичного підґрунтя, більш обґрунтовано 

можна віднести до права на охорону здоров’я. І лише в тій частині, наскільки 

це стосується збереження життя матері, правомочність щодо штучного 

переривання вагітності можна розглядати як елемент змісту права на життя.  

По-друге, штучне переривання вагітності, згідно із правової концепції, 

яка обґрунтовує правомочність матері обирати, чи народжувати дитину, коли 

організм дитини знаходиться ще на стадії зародку. Така концепція не 

передбачає розгляд зародку як повноцінного суб’єкта, життя якого 

захищається згідно з законодавством держави та Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод [
201

, c. 585]. У випадку розгляду 

правомочностей з переривання вагітності як вибір жінки, чи ставати їй 

матір’ю, також більш доцільно розглядати у межах права на материнство у 
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його негативному аспекті. Крім цього, таке право також стосується права на 

особисте життя та репродуктивну свободу. 

По-третє, штучне переривання вагітності можна розглядати як елемент 

репродуктивних прав щодо народження дитини та продовження роду. Лише 

у такому значенні можна віднести правомочність із штучного переривання 

вагітності як елемент права на життя щодо продовження роду та народження 

потомства.  

Таким чином, з точки зору права жінки, віднесення права на аборти у 

чистому вигляді до інституту права на життя виглядає спірно. У повній мірі 

не висловлюємось за спростування тези про те, що такий елемент 

відноситься до змісту права на життя, тим не менше, право на штучне 

переривання вагітності можна також розглядати у контексті права на 

здоров’я чи права на материнство. Це робить таку правомочність, яка 

законодавцем врегульована у межах положень про право на життя, у певній 

мірі відособленим об’єктом правового регулювання та наукового й етичного 

осмислення. 

Однак право на життя можна розглядати також із точки зору прав чи 

інтересів зародка. Крізь таку призму здійснювали дослідження багато 

науковців, серед яких О.Ю. Кашинцева [
202

], Т.В. Водоп’ян [
203

], А.П. 

Головащук [
204

], О.О. Пунда [
205

], К.М. Левандовскі [
206

], К.О. Самокиш [
207

] 

та інші. Над цією проблематикою працювало багато осіб і розглядали 

зародок як суб’єкт права з точки зору релігії, філософії, моралі та права. 

Внаслідок цього у науці розроблено багато теоретичних підходів до розгляду 
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зародка як суб’єкта права на життя, серед яких дві основні концепції: 

натусіальна, яка пов’язує появу права людини та життя з моменту 

народження та ембріональна, відповідно до якої право на життя виникає ще в 

ембріона в утробі матері [
208

, c. 45; 
209

, с. 78, 79; 
210

, с. 274-278]. При цьому, 

друга концепція може ділитися на підконцепції, адже не усі визнають за 

ембріоном право на життя з моменту зачаття. Такий підхід більше 

притаманний релігійним спільнотам, серед яких християнство, юдаїзм та 

мусульманство. Проте у правовій дискусії також пропонують визначати 

момент набуття права на життя у інший термін, ніж зачаття, наприклад, у 

термін набуття ембріоном життєздатності тощо. Аргументи різних концепцій 

мають право на існування, тим не менше доцільно здійснити суто 

формальний аналіз законодавства з точки зору визнання зародка як суб’єкта 

права на життя.  

Людину, як носія цивільних прав та обов’язків, можна розглядати крізь 

призму її правоздатності. Так, згідно з ч. 1 ст. 25 ЦК, здатність мати цивільні 

права та обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. При 

цьому, ч. 2 даного акту визначає, що цивільна правоздатність фізичної особи 

виникає у момент її народження [
211

]. Наведене свідчить про те, що до 

народження дитина, згідно з чинним цивільним законодавством України, не є 

правоздатною, відповідно не розглядається як носій цивільних прав та 

обов’язків, серед яких визначено право на життя. 

Деякі з науковців, серед яких й К.М. Левандовскі, обґрунтовують 

правоздатність плоду у частині права на життя тим, що плід людини є 

людською особистістю, а право на життя йому притаманне з народження, 

доповнюючи це тим, що кримінальне законодавство України захищає право 

                                           
208

Вінгловська О.І. Право дитини на життя як одне з фундаментальних прав людини / О.І. Вінгловська, К. 

Демиденко // Медичне право. – 2009. – січень–лютий. – № 1 (57). – С. 46–48. 
209

 Слома В.М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи / В.М. Слома // Юридичний 

вісник. Повітряне і космічне право. - 2012. - № 1. - С. 77-81. 
210

 Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення 

та захисту): Монографія / Р.О. Стефанчук: / Відп. ред. Я.М. Шевченко. – К.: КНТ, 2008. – 626 с. 
211

 Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР). – 2003. - №№ 40-44. - ст.356. 



  

  138 

плоду на життя, встановлюючи кримінальну відповідальність за незаконне 

проведення аборту [
212

, с. 75]. Однак, з такою аргументацією не можемо 

погодитись.  

Так, проаналізувавши об’єкт злочину, який випливає зі ст. 134, можемо 

констатувати те, що відповідна кримінально-правова норма у першу чергу 

захищає здоров’я матері, а не право на життя зародка. Кримінальна 

відповідальність за цей злочин стосується осіб, які вчиняють його без 

відповідної кваліфікації [
213

]. Та й законодавче обмеження здійснення 

абортів, яке пов’язане із строком вагітності [
214

; 
215

], у першу чергу 

спрямоване на захист здоров’я, у тому числі репродуктивного, жінки, а не 

права на життя зародка. При цьому, ми не заперечуємо необхідності захисту 

життя зародка та певного більш ґрунтовного правового регулювання питання 

абортів, однак мова йде про те, що законодавство України йде шляхом 

використання натусіальної концепції права дитини на життя. 

Тим не менше, цитоване вище положення ч. 2 ст. 25 ЦК містить 

застереження, що у випадках, встановлених законом, охороняються інтереси 

зачатої, але ще не народженої дитини [
216

]. Отже, цивільне законодавство 

України не визнає ненароджену дитину носієм суб’єктивних прав, однак 

закріплює за нею охоронювані законом інтереси.  

Найбільш вдалим прикладом правового захисту цивільного інтересу 

зачатої, проте ненародженої дитини, є положення ст. 1222 та 1261, де 

спадкоємцями визнаються діти спадкодавця, які зачаті за життя спадкодавця 

та народжені живими після відкриття спадщини [
217

]. З формального аналізу 
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випливає, що такі особи мають право на спадщину, однак таке право виникає 

з моменту народження такої особи живою. Тобто, законодавством 

захищається інтерес зародка до прийняття спадщини (як це випливає із 

концептуальних положень ст. 25 ЦК), а вже лише з моменту народження 

живою, у фізичної особи виникає відповідне право. Такі ж інтереси 

ненароджених дітей можуть захищатися судом при вирішення судом справ, 

зокрема майнових, які випливають із сімейних правовідносин.  

За аналогією, можна визнати цивільно-правовий інтерес зачатої, проте 

ненародженої дитини на збереження до народження. Такий інтерес 

принагідно забезпечується забороною здійснювати аборти після 12 

тижневого строку вагітності без наявності для цього законодавчих підстав. 

По-друге, система медичної допомоги, яка гарантується державою, у тому 

числі забезпечує заходи щодо надання медичних послуг вагітним жінкам, є 

засобом забезпечення цивільно-правового інтересу зачатої, проте 

ненародженої дитини, на збереження її життєздатності. 

Наприкінці можна зазначити, що ми розуміємо, що інтерес зачатої, 

проте ненародженої дитини, щодо збереження життя та конкретні заходи із 

захисту цього інтересу, які були б автономними від прав на охорону здоров’я 

чи репродуктивних прав матері, прямо не визначені у законодавстві, однак це 

випливає із духу закону та фактичного стану речей. Для підтримки наведеної 

позиції можна навести той факт, що у випадку такого ушкодження здоров’я 

вагітної жінки, що рятувати її життя не вважається доцільним з медичної 

точки зору, лікарі та медична система будуть вживати усі можливі заходи для 

того, щоб врятувати ще ненароджену життєздатну дитину. Це підтверджує 

тезу про наявність цивільно-правового інтересу щодо життя ненародженої 

дитини, який, у разі зміни натусіальної концепції, яка використовується 

цивільним правом України, на ембріональну, трансформується у відповідне 

цивільне право зачатої, проте ненародженої дитини, на життя.  

Доволі поширеним та цікавим є те, що право на життя розглядається у 

його негативному значенні, тобто до змісту досліджуваного суб’єктивного 
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права різні науковці включають «право на смерть» у формі самогубства, 

евтаназії чи будь-якій іншій формі, стверджуючи при цьому, що такі дії є 

нічим іншим, як розпорядженням життям. Так, А.В. Соловйов серед 

правомочностей щодо розпорядження життям виділяє можливість вчинити 

самопожертву в загальносуспільних інтересах чи інтересах інших людей, 

розпорядитись своїм життям шляхом надання інструкцій на випадок хвороби 

або перебування людини у такому стані, за яких вона буде неспроможною 

висловити свою волю; припинити своє життя шляхом пасивної поведінки, 

зокрема, відмови від лікування чи прийняття їжі тощо [
218

, c. 10]. Деякі 

дослідники торкалися проблематики самогубства, здійснюючи аналіз цього 

явища як способу негативної реалізації права на життя. 

В наукових виданнях обговорюється питання про можливість визнання 

права на самогубство, права на смерть, вважаючи, що таке право повинно 

бути проголошено у законі. Н.Т. Савченко вважає, що ці два людські права 

так тісно пов’язані між собою, що є двома сторонами однієї медалі. Більш 

того «право на життя» вже містить у собі право розпоряджатися своїм 

життям, у тому числі і щодо заподіяння собі смерті. Прикладами 

розпорядження своїм життям свідомо і добровільно (та, звісно, ризиково) 

можна вважати роботу каскадерів, альпіністів, здійснення небезпечних 

наукових експериментів тощо [
219

, с. 19]. На нашу думку, слід чітко 

розмежовувати правомочність із поставлення життя в небезпеку та можливу 

чи потенційну правомочність конкретно вчинити дії на позбавлення себе 

життя шляхом самогубства, евтаназії чи відмови від лікування, або їжі. 

Саме ж правове регулювання права на життя в Україні у ст. 281 ЦК не 

встановлює права на смерть, а лише чітко забороняє задоволення прохання 
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фізичної особи про позбавлення її життя [
220

]. Частина 2 ст. 52 Основ охорони 

здоров’я встановлює, що активні заходи щодо підтримання життя хворого 

припиняються в тому випадку, коли стан людини визначається як незворотня 

смерть. Порядок припинення таких заходів, поняття та критерії смерті 

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я відповідно до 

сучасних міжнародних вимог. Згідно з ч. 3 Основ, медичним працівникам 

забороняється здійснення еутаназії - навмисного прискорення смерті або 

умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань [
221

]. 

При цьому, слід звернути увагу, що припинення життя з огляду на 

незворотну смерть, не є евтаназією у її класичному розумінні, а є лише 

припиненням надання медичної допомоги, яка безумовно не вважатиметься 

ефективною. 

Слід також підкреслити, що проблематики евтаназії та її легалізації у 

тій чи іншій формі торкалися багато науковців, серед яких Н.А. Мяловицька 

[
222

], Г.В. Анікіна [
223

], О.А. Мірошниченко [
224

] Л.І. Шеховцова [
225

], В.А. 

Воронава [
226

], та багато інших. Однак саме питання щодо перспективи 

легалізації евтаназії в Україні лежить в більшій мірі у морально-етичній 

площині. 

Крім цього, будь-яке інше сприяння особі у позбавлення її життя є 

кримінально-карним. До того, ненадання фізичній особі допомоги, яка 
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знаходиться у небезпечному для життя та здоров’я становищі вважатиметься 

злочином у разі настання смерті такої особи, або ж шкоди її здоров’ю. 

Усе вищенаведене, дозволяє зробити наступні висновки. За 

законодавством України, право на життя не включає у себе право на 

евтаназію, а навпаки забороняє її вчинення. Інші форми самостійного 

позбавлення особою себе свого життя хоч і прямо не заборонені законом, 

однак не можуть випливати із права людини на життя. Останні можуть 

розкриватися виключно на теоретичному рівні та у контексті свободи 

вчиняти будь-які дії не заборонені законодавством.  

Натомість, щодо відповідних свобод, які стосуються позбавлення себе 

життя у інший відмінний від евтаназії спосіб, необхідно резюмувати, що 

держава, в особі уповноважених органів, повинна забезпечувати збереження 

життя такої особи. Як приклад, можемо навести обставини, за яких особа 

знаходиться в місцях обмеження волі в порядку виконання покарань, де 

держава може здійснювати контроль та обмеження прав та свобод такої 

особи.  

Так, відповідно до ст. 116 та ст. 117 Кримінально-виконавчого кодексу 

України передбачається примусове годування осіб, які відмовляються від їжі, 

та примусове лікування осіб, які відмовляються від лікування, відповідно. 

Такі заходи повинні здійснюватися відповідно до санкції суду [
227

]. При 

цьому, у випадку з лікуванням така санкція надається, коли є загроза життю 

та здоров’ю. Варто зазначити, що раніше законодавство дозволяло примусове 

годування без санкції суду виключно на підставі рішення начальника 

установи виконання покарань як крайній захід з метою збереження життя 

засудженого [
228

] Відповідні зміни щодо заборони примусового голодування 
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серед фахівців зустріли як позитивну [
229

, c. 19], так і негативну реакцію [
230

, 

с. 149-150]. Згідно з практикою ЄСПЛ, зокрема у справі «Невмержицький 

проти України» примусове годування може бути здійснено виключно як 

терапевтичний засіб для підтримання життя чи усунення шкоди для здоров’я 

та у строгій відповідності із встановленим порядком. Порушення порядку та 

цілей примусового годування, зокрема використання його як засобу 

покарання, може тлумачитись як катування і порушення ст. 3 Конвенції. Тим 

не менше, у вказаній справі ЄСПЛ зазначив, що примусове годування, що 

вчинене із терапевтичною метою для відвернення смерті ув’язненого є 

реалізацією державою своїх зобов’язань за ст. 3 Конвенції [
231

]. Хоча 

особливості правового статусу засуджених до обмеження чи позбавлення 

волі осіб не дозволяє провести належну паралель із правомочностями 

громадян України у частині реалізації права на життя, однак даний приклад 

підтверджує тезу про те, що законодавство не гарантує та не забезпечує 

людині право на смерть, мало з того, система медичної допомоги 

врегульована таким чином, що життя особи буде підлягати збереженню 

навіть проти волі такої особи, крім випадків, коли особа добровільно та 

свідомо відмовляється від лікування та/або вживання їжі, може 

усвідомлювати наслідки своїх дій. При цьому, медичні заклади повинні 

будуть вжити усіх заходів, у тому числі психологічної допомоги, щоб 

усунути небезпеку того, що людина самостійно себе позбавить життя 

шляхом самогубства чи через відмову від їжі. 

Не менш важливим, з нашої точки зору, елементом змісту права на 

життя є право на відшкодування моральної та майнової шкоди, яка 

                                           
229

 Лисодєд О.В. Новели кримінально-виконавчого законодавства щодо адаптації правового статусу 

засуджених до позбавлення волі до європейських стандартів / О.В. Лисодєд // Забезпечення прав людини 

при виконанні кримінальних покарань : матеріали «круглого столу», 12 груд. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 15–

19. 
230

 Джужа О.М. Примусове годування засуджених як засіб забезпечення їх особистої безпеки / О.М. Джужа, 

І.О. Колб // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - № 3. - С. 146-155. 
231

 Рішення Європейського суду з прав людини у справі у справі «Невмержицький проти України» // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-

156624&filename=CASE%20OF%20NEVMERZHITSKY%20v.%20UKRAINE%20-

%20[Ukrainian%20Translation]%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf  

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-156624&filename=CASE%20OF%20NEVMERZHITSKY%20v.%20UKRAINE%20-%20%5bUkrainian%20Translation%5d%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-156624&filename=CASE%20OF%20NEVMERZHITSKY%20v.%20UKRAINE%20-%20%5bUkrainian%20Translation%5d%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-156624&filename=CASE%20OF%20NEVMERZHITSKY%20v.%20UKRAINE%20-%20%5bUkrainian%20Translation%5d%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf


  

  144 

завдається внаслідок порушення права на життя. Більшість дослідників не 

беруть до уваги цю правомочність, розглядаючи право на життя, однак 

остання є вкрай важливою з точки зору цивільно-правового аспекту 

реалізації досліджуваного права. 

Відшкодування шкоди як майнової, так і моральної – один із способів 

захисту цивільних прав, передбачений зокрема у ст. 16, 22, 23 ЦК та 

деталізований в інших положеннях Кодексу та цивільного законодавства 

України. Тому правову природу правомочності з відшкодування шкоди варто 

розглядати у межах різних концепцій щодо співвідношення права на захист з 

іншими суб’єктивними правами особи. 

Ґрунтовно досліджував проблематику правової природи права 

(правомочності) на захист цивільних прав А.О. Штанько, наводячи чотири 

концепції, які наявні в науці цивільного права [
232

, c. 24-34]. Перша 

концепція, серед прихильників якої М.М. Агарков [
233

, с. 25-26], С.С. 

Алексєєв [
234

, с. 308], С.М. Братусь [
235

, с. 123], В.П. Грибанов [
236

, с. 106-107], 

М.А. Гурвич [
237

, с. 142–146; 
238

, с. 7–9], В.С. Єм [
239

, с. 556], М.С. Малеїн [
240

, 

с. 55], М.Г. Олександров [
241

, с. 108-109], Л.А. Пустобаєва [
242

, с. 49], Л.О. 
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Чеговадзе [
243

, с. 138–140], полягає в тому, що право на захист розглядається 

як правомочність у змісті суб’єктивного цивільного права. Згідно з другої 

концепції, яку підтримують О.С. Іоффе, Д.М. Чечот [
244

, с. 225], М.Д. 

Шаргородський [
245

, с. 26], право на захист розглядається як властивість 

суб’єктивного цивільного права. Третя концепція полягає у тому, що право 

на захист, як правомочність суб’єктивного цивільного права, яке внаслідок 

його порушення або оспорювання стає самостійним суб’єктивним правом і 

реалізується в межах охоронювального цивільного правовідношення, що при 

цьому виникає. Серед прихильників такої концепції можна виділити М.К. 

Сулейменова [
246

, с. 12], Д.М. Кархалева [
247

, с. 118 – 122] та багатьох інших. 

Прихильники ж четвертої концепції стверджують, що право на захист 

повинно розглядатися як самостійне суб’єктивне цивільне право особи. 

Такий підхід підтримують В.В. Бутнєв [
248

, с. 14], О.П. Вершинін [
249

, с. 31], 

А.В. Власова [
250

23, с. 120–123], П.Ф. Єлисейкін [
251

, с. 28], А.А. Павлов [
252

, 

с. 16], З.В. Ромовська [
253

, с. 11], С.В. Курильов [
254

, 191–193], Є.О. 
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Крашенінніков [
255

], О.С. Шевченко [
256

], а також сам автор релевантної 

статті А.О. Штанько, який, здійснивши ґрунтовний аналіз позицій і поглядів 

у наведеній сфері, підтримав саме концепцію права на захист як самостійного 

суб’єктивного права [
257

, c. 24-34].  

Ми ж вважаємо, що кожна з позицій має право на існування, однак з 

нашої точки зору, право на відшкодування, як елемент та спосіб права на 

захист цивільних прав та обов’язків, справді з’являється після сукупності 

певних обставин. На підтвердження нашої позиції можна навести положення 

ст. 11 Цивільного кодексу, відповідно до п. 3 ч. 2 якої, цивільні права та 

обов’язки виникають, зокрема, з підстав завдання майнової (матеріальної) та 

моральної шкоди іншій особі [
258

]. Таким чином, право на відшкодування 

шкоди, як відповідний спосіб захисту цивільних прав та правомочність, 

виникає з моменту, коли така шкода завдана порушенням конкретного права 

особи. При цьому, таке право, на наше переконання, складає сукупність 

правомочностей носія певного суб’єктивного права, адже відшкодування 

шкоди у різних правовідношеннях може мати спеціальне правове 

регулювання, як це є, наприклад, у випадку права на життя. З огляду на це, 

право на відшкодування шкоди складає зміст правомочностей, які входять до 

складу права на життя.  

Особливості реалізації такого права є у тому, що можуть бути два види 

порушення права на життя за наслідками такого порушення.  

Перший полягає у тому, що суб’єкт права залишається живим після 

порушення його права на життя. Така ситуація виникає у випадках, коли 

порушення права на життя полягає у неправомірному поставленні особи у 

ризик втрати життя, проведення незаконних медичних дослідів, завдання 
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шкоди репродуктивним функціям особи помилковим чи недбалим медичним 

втручанням тощо. У такому разі відшкодування шкоди та відповідне право 

виникає у самого правовласника права на життя.  

За другої ситуації, коли особа позбавляється життя, право вимоги щодо 

відшкодування шкоди завданої такими діями переходить до близьких 

родичів, які також можуть вимагати компенсації як моральної, так і 

матеріальної шкоди у зв’язку з втратою годувальника. Такі положення 

містяться зокрема у ст. 1200 ЦК та інших положеннях. Відповідно, ми 

вважаємо, що таке відшкодування повинно розглядатися у межах права на 

життя.  

Ми припускаємо, що у випадку смерті особи, як контраргумент може 

бути сказано, що правоздатність такої особи припиняється і право на життя 

як і елементи його змісту не можуть продовжувати існувати після смерті 

фізичної особи. Крім цього, матимуть право на існування такі 

контраргументи, що в такому випадку захищаються права особи на опіку чи 

піклування (відшкодування у зв’язку з втратою годувальника), чи абстрактне 

право особи отримати захист не лише себе, але й членів своєї сім’ї зі сторони 

держави чи інших осіб. Однак, ми вважаємо, що хоч і право на життя не 

допускає правонаступництва, однак у момент протиправного заподіяння 

смерті особі, право на відшкодування об’єктивується та набирає рис 

самостійного права, переходячи до близьких родичів першого порядку, проте 

має нерозривний зв’язок з правом на життя вбитої (невбереженої) особи та 

випливає з нього і факту його порушення. 

Наведене, на нашу думку, свідчить на користь наявності правомочності 

щодо відшкодування шкоди у складі змісту права на життя.  

Також не варто забувати про наявність широкої та вузької концепцій 

права на життя. У такому разі зміст правомочностей необхідно розширити. 

Визначення місця права людини на життя серед інших прав людини 

А.В. Соловйов проводить шляхом його співвідношення з близькими за рядом 

ознак правами людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, на охорону 
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здоров’я й медичну допомогу, на повагу до гідності людини. Право людини 

на життя є одним з цілого ряду прав людини, якому притаманний свій 

специфічний зміст та яке посідає важливе місце у системі правової 

регламентації прав людини. В той же час, право людини на життя тісно 

пов’язане з іншими правами людини та є невід’ємним елементом системи 

прав людини [
259

; с. 9].  

Так, Т.М. Фоміченко вважає, що право на життя може включати ще й 

право на вимогу щодо дотримання умов життя, не всі з яких безпосереденьо 

пов'язані з безпекою [
260

, с. 9]. Із визначення Я.П. Кузьменко випливають ще 

такі додаткові правомочності як право на саморозвиток особистості, 

здійснювану індивідом за допомогою його власних фактичних і юридичних 

дій, включаючи вимоги до інших суб’єктів права, а також забезпеченим з 

боку держави і суспільства абсолютним обов’язком щодо збереження, 

охорони і забезпечення гідного життя [
261

, с. 17]. При цьому, поняття «гідного 

життя» передбачає безпосередньо сукупність правомочностей пов’язаних із 

економічними, соціальними та культурними правами. Саме такий широкий 

зміст також випливає із тез О.Г. Рогової яка визначає у змісті поняття права 

на життя правомочності, що пов’язані із задоволенням сутнісно-якісних 

біологічних, соціальних, духовних, економічних та інших потреб, які 

науковець вважає неподільними із самою людиною, що об‘єктивно 

визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути 

всезагальними [
262

, с. 13]. Г.Б. Романовский зазначає, що право на гідне 

людське існування, що включає в себе цілий ряд так званих суміжних прав 

(на освіту, на охорону здоров’я, на свободу від принизливого або 
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нелюдського поводження, на повагу до приватного і сімейного життя тощо) 

[
263

, с. 51]. Е.Е. Мухамєдова, як наводилось вище, виділяючи право на життя 

у розумінні узагальненої комплексної категорії відносить до нього такі 

правомочності як: 1) саме право на життя; 2) право на здоров'я; 3) право на 

безпечне для життя і здоров'я довкілля; 4) право на опіку або піклування; 5) 

право на інформацію; 6) право на місце проживання тощо [
264

, c. 12]. 

Узагальнюючи, широкий підхід до визначення змісту права на життя 

передбачає включення туди додаткових правомочностей у сфері 

культурних, освітніх, економічних, соціальних та інших прав, які 

забезпечують не лише життя людини як сучасного індивідуума, але й 

визначають якість такого життя у суспільстві.  

Хоча є багато прихильників широкої концепції змісту права на життя 

та відповідних правомочностей, серед яких Н.О. Давидова [
265

; с. 12], однак 

ми послідовно стверджуємо, що і широке і вузьке розуміння права на життя 

може існувати у правовій доктрині.  

Підсумовуючи усе вищенаведене, за цивільно-правовим 

законодавством, зміст права на життя складають наступні правомочності: 

1) можливість здійснювати самозахист життя, вимагати захисту від 

інших осіб та держави щодо себе та інших осіб, вимагати припинити дії чи 

усунути небезпеку, яка безпосередньо загрожує життю правоволодільця чи 

інших людей; 

2) наявність захисту від неправомірних медичних дослідів, 

клінічних випробувань, якщо такі становлять істотну загрозу для життя; 

3) можливість отримувати медичну допомогу у випадках загрози 

життю та отримвувати допомогу зі сторони будь-якої особи, яка має 

можливість вберегти життя правоволодільцю у небезпечній ситуації; 
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4) можливість вимагати створення умов, які мінімізують ризики для 

життя; 

5) можливість народжувати (здійснювати зачаття) дітей, у тому 

числі за допомогою сучасних репродуктивних технологій; 

6) можливість вимагати відшкодування майнової та моральної 

шкоди, яка випливає із завдання смерті чи поставлення особи у ризик для 

життя. 

Визначаючи зміст права на життя за цивільним законодавством 

України, слід чітко пам’ятати, що це особливе суб’єктивне право особи є не 

лише предметом правового регулювання цивільним законодавством України, 

але й підлягає правовому регулюванню Конституцією України та 

міжнародно-правовими актами, про що нами було зазначено попередньо. 

Тому, якщо Конституційні положення щодо регулювання й захисту права на 

життя знаходять своє відображення у положеннях цивільного законодавства 

України, то міжнародно-правові акти створюють певний міжнародний 

стандарт у цій сфері. Такий стандарт можна визначити як уявлення більшості 

світової спільноти про право на життя та необхідність його захисту, які 

знайшли своє відображення у прийнятих міжнародно-правових актах волею 

суверенних держав. Таким чином, право на життя у міжнародно-правових 

актах відображає зміст даного права, який є та повинен прямувати до 

однозначного його універсального розуміння у Державах-підписантах, 

незважаючи на особливості національних правових систем. 
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3.2 Зміст права на життя згідно з практикою ЄСПЛ  

На Європейському континенті основним правовим актом є Конвенція 

про захист прав людини та основоположних свобод, яка не тільки закріплює 

нормативне визначення права на життя, захист якого повинен бути 

забезпечений на належному рівні Державами-учасницями, але й створює 

спеціальний наддержавний юрисдикційний орган, метою якого є тлумачення 

положень Конвенції та розгляд індивідуальних спорів, що виникають з 

підстав порушення положень Конвенції Державами-учасницями, – 

Європейський суд з прав людини. В Україні, рішення Суду визнаються 

джерелом права, отже, практика ЄСПЛ є в нашій правовій системі та на 

міжнародному рівні визначає зміст права на життя, яке визнається та 

безумовно захищається цивілізованими державами. 

Розглянемо найбільш проблемні питання у частині визначення змісту 

права на життя, яке випливає з практики ЄСПЛ, які виникали у законодавстві 

України, а також у процесі застосування відповідного положення ст. 2 

Конвенції у національних правових системах Держав-учасниць. 

Одним з елементів змісту права на життя, є право особи не бути 

позбавленою життя зі сторони держави чи за мовчазної згоди або ж 

сприяння держави іншими особами. Виключення встановлені у ч. 1 

стосується виконання законного смертного вироку суду винесеного після 

визнання особи винною у вчиненні злочину, за який передбачене таке 

покарання; крім цього, не розглядається як незаконне порушення права на 

життя виключно необхідне застосування сили для захисту будь-якої особи 

від незаконного насильства; для здійснення законного арешту або для 

запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; при вчиненні 

правомірних дій для придушення заворушення або повстання [
266

]. При 

цьому, виняток щодо умисного позбавлення життя встановлений у ч. 1 ст. 2 

Конвенції фактично був виключений відповідними Протоколами до 
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Конвенції, які скасували безумовно застосування смертної кари. Кожен з цих 

протоколів ратифікований Україною. Тому у міру того, що смертна кара 

безумовно заборонена в Україні, звернімо увагу на інші аспекти положень 

практики ЄСПЛ, з яких випливає зміст права на життя. 

З огляду на наведені вище виключення з правила щодо незаконного 

позбавлення життя, можна зробити висновок, що основним із суб`єктів, що 

має утриматися від застосування насильства, яке може спричинити смерть, в 

розумінні Конвенції є Держава. Відповідно, змістом права на життя можна 

ще визначити право особи вимагати від Держави дотримання такого 

обов’язку. Адже саме держава зберігає умовну монополію на застосування 

насильства з метою захисту інших осіб, виконання покарань та встановлення 

правопорядку загалом. Відповідно йдеться, передусім, про силові 

(правоохоронні) органи держави, функції яких тісно пов’язані з можливістю 

та необхідністю застосовувати насильство. 

Найбільш показовим у цьому контексті є справа «Мак-Канн та інші 

проти Сполученого Королівства», де розглядалося питання правомірності 

застосування зброї владою Великої Британії на Гібралтарі стосовно трьох 

комбатантів Ірландської Республіканської Армії, які готували теракт. Як 

зазначив ЄСПЛ, положення статті 2 забезпечує пряме нормативно-правове 

регулювання щодо умисного чи свідомого застосування представниками 

держави сили, що може спричинити смерть. Однак, зазначає ЄСПЛ у п. 148 

наведеної справи, це положення вже тлумачилося як таке, що застосовується 

не лише до випадків умисного вбивства, а й у ситуаціях, коли дозвіл на 

«застосування сили» може у підсумку призвести до ненавмисного 

позбавлення життя [
267

]. Малоймовірно, що в сучасних європейських 

державах, можна зустріти випадки прямої вказівки на позбавлення життя 

людини (а не затримання коли це можливо). Тим не менше, найбільш 

частими залишаються випадки, коли особа позбавляється життя з огляду на 
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застосування сили зі сторони державних силових органів у тих чи інших 

випадках. Відповідно, основним змістом права на життя в розумінні 

Конвенції є не бути підданим незаконному небезпечному для життя 

застосування сили зі сторони державних органів, чи за їх мовчазною згодою. 

При цьому, навіть із застосуванням сили, яка, на перший погляд, має 

легітимний характер, держава в особі силових органів повинна діяти з 

найбільшою обережністю та за наявності можливості мінімізувати ризик 

заподіяння смерті під час застосування такої сили. Це у повній мірі 

демонструється у справі «Мак-Канн та інші проти Сполученого 

Королівства», у якій застосування сили було продиктоване обґрунтованими 

побоюваннями вчинення теракту на території Гібралтару. Тим не менше, 

ЄСПЛ зазначив, що таких осіб можна було затримати завчасно, не 

допускаючи їх на територію Гібралтару, і мета затримання підозрюваних на 

етапі замаху на злочин не виправдовувала ціль та не зовсім обґрунтовано 

було допустити такі умови, за яких застосування сили було необхідне, навіть 

якщо цьому служила мета збирання доказів щодо скоєння теракту [
268

].  

Тому у кожному разі, аналізуючи зміст права на життя, особа має право 

не бути підданою застосуванню сили, яка має нелегітимний характер у 

розумінні ч. 2 ст. 2 Конвенції, відповідно до якої, позбавлення життя не 

розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є 

наслідком виключно необхідного застосування сили:  

1) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 

2) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, 

яку законно тримають під вартою; 

3) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або 

повстання [
269

]. 
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При цьому, «виключно необхідне» тлумачиться як таке застосування 

сили, яке не має іншої розумної альтернативи за відповідних фактичних 

обставин, що склалися. Тому в аналізованій у цій частині дослідження справі, 

яка демонструє і основний зміст позитивного аспекту права на життя та 

вказує на критерій легітимності застосування сили, було зроблено висновок, 

що ЄСПЛ не переконаний у тому, що вбивство трьох терористів являло 

собою виключно необхідне застосування сили для захисту людей від 

неправомірного насильства в розумінні пункту 2(а) статті 2 (ст. 2-2-а) 

Конвенції. З огляду на це, було зроблено висновок про те, що статтю 2 

Конвенції було порушено [
270

]. Тому сам лише сумнів у легітимності 

застосування сили та неможливість держави довести протилежне, може 

свідчити про порушення права на життя у цивільно-правовому сенсі з усіма 

негативними наслідками, як це зазначається в подальшому. Позицію щодо 

обов’язку доведення щодо наявності таких виключних обставин зі сторони 

держави, висловлено у справі «Михалкова та інші проти України» [
271

]. Це 

робить зміст права на життя не лише абстрактним правом, яким наділена 

особа, а реальним дієвим цивільно-правовим механізмом, який у разі 

порушення права людини на життя, може бути предметом дієвого судового 

захисту як у межах національних судів, так і в межах міжнародних судових 

інституцій, серед яких у Європі ЄСПЛ має провідне місце.  

Саме про такий підхід до тлумачення положень ст. 2, що стосується 

позбавлення особи прав нелегітимним насильством зі сторони держави 

неодноразово зазначав ЄСПЛ ще на початку діяльності з оновленим 

правовим регулюванням згідно з Протоколом 11 до Конвенції [
272

]. Так, у 

справах «Сурінг проти Сполученого Королівства» від 7 липня 1989 року чи 

«Лозіду проти Туреччини» від 23 березня 1995 року Суд зазначив, що у 
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підході до тлумачення статті 2 потрібно керуватися у першу чергу предметом 

та метою Конвенції як документу, спрямованого на захист конкретних 

людей, що вимагає тлумачення та застосування її положень у спосіб, що 

забезпечує практичність та ефективність установлених нею запобіжних 

заходів) [
273

; 
274

]. Саме тому положення Конвенції, що визначають зміст 

даного права та механізм його захисту повинні трактуватися у якнайбільш 

сприятливий спосіб, який гарантує захист відповідного права на життя. Тому 

будь-який виняток, що пов’язаний зі дозволом застосування виключно 

необхідної сили, що спричинить в кінцевому результаті смерть особи, 

повинен бути предметом детального розслідування у державі, під 

юрисдикцією якої знаходилась особа. Це стосується не лише розгляду 

конкретних справ ЄСПЛ, але й необхідності забезпечити аналогічний підхід 

до захисту права на життя на рівні визначеному в Конвенції усіма 

державами, що її ратифікували. 

Варто підкреслити, що розглядаючи зміст права на життя у контексті 

позитивного обов’язку держави не позбавляти життя будь-яку особу, 

зокрема, у контексті застосування сили представниками відповідних силових 

відомств з порушенням легітимної мети, яка встановлена у Конвенції, 

необхідно, щоб такі представники силових відомств діяли у цей момент як 

службовці держави. В іншому випадку, держава може нести відповідальність 

виключно із точки зору того, що остання не забезпечила належний 

законодавчий та/або фактичний захист особі, яка стала жертвою вбивства. 

Таку позицію зазначив ЄСПЛ у справах «Горовенки та Бугара проти 

України» [
275

], «Енукідзе та Гіргвліані проти Грузії» [
276

] та у багатьох інших 
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рішеннях. На думку Суду, дії суб’єкта злочину як приватної особи не можуть 

в принципі стосуватися відповідальності держави за матеріально-правовим 

аспектом статті 2 Конвенції лише через те, що такий суб’єкт злочину був 

державним службовцем (службовцем силових органів держави). Цікаво, що у 

наведеному рішенні по справі «Горовенки та Бугара проти України» Суд 

визначив такі поняття як «матеріально-правовий» та «процесуальний» аспект 

права на життя зі статті 2 Конвенції [
277

]. Перший полягає у порушенні 

безпосередньо права на життя зі сторони Держави шляхом нелегітимного 

застосування сили. Інший – встановлює вимогу забезпечити належні 

процесуальні засоби захисту родичів потерпілої особи, яку позбавили життя. 

Останній аспект слід розглядати як окремий елемент змісту права на життя. 

У контексті наведеного можемо резюмувати, що позбавлення особи 

життя іншою особою, не означає автоматичного порушення державою своїх 

зобов’язань щодо захисту права на життя, якщо було здійснено усі необхідні 

дії щодо захисту життя особи при наявності інформації щодо існування 

реальної загрози, а в подальшому було забезпечено належне розслідування та 

механізм компенсації завданої шкоди родичам загиблого. Отже, потрібно в 

подальшому розглянути відповідні інші елементи змісту права на життя, які 

випливають із Конвенції та доповнюють в цьому плані цивільно-правове 

регулювання права на життя у правовій системі України. 

Доповненням зобов’язань держави активними діями не заподіювати 

смерті особі та наріжним елементом змісту права на життя є право на 

ефективний захист життя зі сторони держави та інших осіб, яке можна 

розділити на інші піделементи. Так, найбільш широке трактування змісту 

права на життя випливає саме із поєднання положень ст. 2 Конвенції, а саме: 

«право на життя охороняється законом» та «нікого не може бути умисно 
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позбавлено життя …» [
278

]. При цьому, саме перша частина положення дає 

підстави для широкого трактування змісту права на життя, яке кореспондує з 

обов’язком держави забезпечити на законодавчому рівні юридичне та 

фактичне збереження життя кожному, хто знаходиться у межах її юрисдикції. 

Таке забезпечення повинно бути реалізовано на практиці, насамперед, у 

діяльності правоохоронної системи та інших інституцій, які пов’язані із 

забезпеченням життя кожної людини. 

Першим таким елементом змісту права на життя у практиці ЄСПЛ є 

право на ефективний захист зі сторони правоохоронної системи. При цьому, 

даний аспект положення права на життя відповідно до Конвенції, на нашу 

думку, відіграє більшу регулятивну роль, ніж заборона для держави чи інших 

осіб позбавляти особу життя, оскільки це положення трактується ЄСПЛ 

доволі широко та передбачає сукупність інституційних та правових заходів, 

які повинна вживати держава для активного захисту життя людини.  

Так, наприклад, у справі «Осман проти Сполученого Королівства» [
279

], 

Суд зазначив, що держава мала обов’язок запобігти та не допустити скоєння 

кримінального правопорушення, що загалом передбачає вчинення усіх 

необхідних дій для зниження ризику позбавлення життя особи чи навіть 

посягання на життя особи, якщо наявна інформація про реальну загрозу 

вчинення правопорушення, що посягає на життя особи, а особливо в умовах, 

коли можна передбачити час скоєння правопорушення. У справі «Осман 

проти Сполученого Королівства» ЄСПЛ встановив, що державні органи не 

застосували всі можливі засоби та способи для реалізації обов’язку, 

зазначеного у п.1 ст. 2 Конвенції, не усунувши ризик позбавлення життя [
280

]. 

Тому розгляд питання про належне виконання зобов’язань держави із 

гарантування права на життя та встановлення, чи були достатніми вжиті 
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державою відповідні заходи, лежить у площині практичної організації та 

функціювання правоохоронної системи, яка має гарантувати належний 

фізичний захист особи у кожній з відповідних ситуацій від протиправних 

посягань зі сторони будь-яких інших осіб. При цьому, це стосується як 

криміногенних проявів, так і інших аспектів суспільного життя, які 

полягають в усуненні небезпеки техногенного характеру, забезпечення 

медичного обслуговування, належного захисту цивільного населення у 

процесі військових конфліктів тощо. 

Таких прикладів у практиці ЄСПЛ щодо неналежного захисту 

державою осіб у межах її юрисдикції є безліч. Показовим є висновок у справі 

«Дінк проти Туреччини», за якою скаржники наполягали, що держава не 

захистила права на життя журналіста, хоча у міру його професійної 

діяльності та висловлювань щодо турецько-вірменського конфлікту 

небезпеки для життя та здоров’я журналіста була прогнозована. В даній 

справі Суд прийшов до висновку, що органи державної влади не передбачили 

належних шляхів захисту права на життя особи, висловивши позицію, що 

такий захист повинен надаватися незалежно від факту звернення особи до 

державної влади із заявою про такий захист [
281

]. Наведене вказує на ту 

обставину, що в одному й тому ж випадку порушником права на життя може 

бути як суб’єкт злочину, який протиправно позбавляє життя людину своїми 

діями, так і органи державної влади, які своєю бездіяльністю не забезпечили 

належного захисту такій особі.  

Система захисту особи зі сторони правоохоронної системи, яка 

повинна забезпечувати недоторканість права на життя повинна включати в 

себе не лише фактичну діяльність правоохоронних органів, але й належне 

кримінально-правове законодавство та засоби цивільно-правового захисту, 

які забезпечуватимуть загальну правову превенцію правопорушень, що 

посягають на життя.  
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На відповідному поєднанні юридичного та фактичного аспекту захисту 

права на життя зі сторони правоохоронної системи держави, наголошував 

Суд у справі «Гонгадзе проти України» зазначаючи, що основне завдання 

держави щодо забезпечення права на життя включає прийняття ефективних 

норм кримінальних законів для попередження злочинів проти особи, що 

забезпечуються правоохоронним механізмом для попередження, усунення та 

покарання за порушення таких норм. За відповідних обставин такий 

обов’язок також поширюється на позитивний обов’язок органів державної 

влади вживати заходів попередження для захисту особи або осіб, чиє життя 

знаходиться під загрозою здійснення кримінальних дій іншими особами [
282

]. 

Тому зміст права особи на життя, який передбачає, зокрема, право на захист 

зі сторони правоохоронної системи, повинен включати як суто юридичний, 

так і організаційний кореспондуючий обов’язок захисту людини державою.  

При цьому, сам факт наявності якісного кримінально-правового чи 

іншого законодавства та функціонування правоохоронної системи ще не 

означає належного забезпечення державою права на життя, оскільки така 

система й законодавство, без сумніву, повинні відповідати критеріям 

ефективності. Так, у справі «Калвеллі та Чільйо проти Італії», ЄСПЛ 

зазначав, що статтю 2 Конвенції в частині гарантування державою права на 

життя не буде дотримано, якщо захист, що забезпечується національним 

законодавством, існуватиме тільки в теорії: насамперед такий захист повинен 

також ефективно працювати на практиці [
283

]. Отже, чи було належним 

чином дотримано право особи на життя, зокрема, в частині функціонування 

правоохоронної системи – питання, яке повинно бути встановлено у кожній 

конкретній справі з урахуванням наявності сукупності обставин. 

На критерії «належного» й всестороннього захисту права на життя в 

межах юрисдикції держави зазначає Суд у багатьох своїх рішеннях. Про 
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необхідність саме критерію належного захисту неодноразово зазначалося у 

рішенні від 09.06.1998 р. у справі «L.C.B. проти Сполученого Королівства» 

[
284

], рішенні від 09.06.1998 р. у справі «Мастроматтео проти Італії» [
285

], 

рішенні від 24.10.2002 р. у справі «Пол та Одрі Едвардс проти Сполученого 

Королівства» [
286

] та інших. Водночас, застосування положень ст. 2 Конвенції 

у частині захисту права особи на життя застосовується як у випадках, 

пов’язаних з вимогою персонального захисту однієї або кількох осіб, яких 

можна заздалегідь визначити як потенційних жертв діянь, що можуть 

призвести до смерті, так і у справах, що стосуються обов’язку надавати 

загальний захист суспільству, про що Суд зазначив у справі «Майорано та 

інші проти Італії» [
287

]. Згадана справа стосувалася обставин, відповідно до 

яких внаслідок неналежного виконання прокурором своїх обов’язків та 

ненадання суду інформації про поведінку особливо небезпечного 

засудженого за вбивство злочинця на волю було випущено особу, яка була 

суспільно небезпечною і в подальшому здійснила подвійне вбивство. Усе це 

вказує, що регулювання права на життя повинно мати не лише теоретичне 

абстрактне значення, але вимагає належного забезпечення його 

непорушення, яке передбачає прийняття сукупності законодавчих та 

практичних заходів зі сторони держави, які забезпечували б ефективний 

захист усіх осіб, що знаходяться у межах її юрисдикції.  

У контексті правоохоронної системи та законодавчого забезпечення 

захисту права на життя зі сторони останньої показовим є висновок ЄСПЛ, 

здійснений у рішенні від 09.04.2009 року по справі «Шиліх проти Словенії», 

де зазначається, що негайна реакція органів влади є необхідною для 

підтримки громадської впевненості у їхній відданості принципу верховенства 

                                           
284

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «L.C.B. проти Сполученого Королівства» // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int 
285

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Mastromatteo v. Italy // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://hudoc.echr.coe.int 
286

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int 
287

 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Майорано та інші проти Італії» // [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int 

http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/


  

  161 

права та попередженню будь-яких ознак незаконних дій або їх безкарності 

[
288

]. На тому, що кримінально-правові положення й заходи прийняті на їх 

основі повинні забезпечувати загальносуспільну превенцію вчинення 

кримінальних правопорушень, що посягають на життя згадано також у справі 

«Гонгадзе проти України» [
289

]. З вищенаведеного можна зробити 

однозначний висновок, що право на життя передбачає як право на 

індивідуальний захист правоохоронною системою особи, щодо якої наявна 

загроза життю, так і право очікувати загальносуспільного захисту та 

превенції криміногенних факторів, які повинна здійснювати держава для 

належного захисту права на життя. В іншому разі невжиття таких заходів 

захисту як індивідуального так і загальносуспільного характеру, якщо між 

таким невжиттям і негативними наслідками наявний причинно-наслідковий 

зв’язок, є підставою для встановлення порушення зі сторони держави 

положень ст. 2 Конвенції.  

Виходячи з вищенаведеної судової практики, згідно з якої 

наголошується на комплексності змісту права на життя, досліджуване 

суб’єктивне право повинно не лише включати право на захист зі сторони 

правоохоронних органів, але й передбачає право особи на захист зі сторони 

інших державних інституцій та осіб, яке забезпечується ефективним 

правовим регулюванням. Йдеться про ці установи, які покликані 

безпосередньо забезпечити збереження життя громадян (в основному, це 

медичні чи рятувальні установи, які повинні у різних ситуаціях зберегти 

найвищу цінність – життя людини). До цієї категорії, крім медичних та 

рятувальних установ, можна також віднести органи, завданням яких є 

забезпечення екологічної безпеки, цивільного захисту, безпеки харчових 

продуктів та предметів побуту – інших органів, які не можна віднести до 

категорії правоохоронних у класичному розумінні даного терміну.  
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У практиці ЄСПЛ одним з найбільш показових рішень в даній сфері є 

рішення від 23.05.2014 р. у справі «Арская проти України». У відповідній 

справі було поставлене питання щодо неналежного надання медичної 

допомоги особі, яка відмовилась від певного виду процедур лікування. 

Однак, така особа мала психічне захворювання і фактична можливість 

усвідомлювати наслідки відмови від операційного втручання та ін’єкцій 

пеніциліну ставилася під сумнів. Крім цього, підставою скарги матері 

загиблого було й те, що не вчасно було допущено особу до відділення 

інтенсивної терапії. За результатами розгляду даної справи Суд встановив, 

що законодавство України не належно регулювало питання доступу осіб до 

відділень інтенсивної терапії, а також неналежно встановлювало вимоги та 

процедуру встановлення правочинності відмови від лікування особи, 

зокрема, в умовах наявності психічного розладу, відповідно, на 

законодавчому рівні неналежно було захищено право на життя особи, 

внаслідок чого загиблий не отримав медичної допомоги, яка була вкрай 

необхідною для збереження його життя [
290

]. Таким чином, держава повинна 

на належному рівні врегулювати діяльність щодо надання тих послуг 

населенню, які безпосередньо пов’язані зі збереженням життя, зокрема, але 

не виключно, медичних, рятувальних, послуг із забезпечення безпечного для 

життя довкілля, продуктів харчування чи предметів побуту тощо. 

У вже згадуваній справі «Калвеллі і Чільйо проти Італії» Суд зазначав, 

що вищезазначені позитивні зобов'язання, вимагають від держав створення 

відповідного законодавства, яке би змушувало лікарні, як державні, так і 

приватні, вживати відповідних заходів для захисту життя своїх пацієнтів. 

Вони також вимагають створення ефективної незалежної судової системи з 

метою забезпечення встановлення причини смерті пацієнтів, які знаходились 

на лікуванні як в державному, так і в приватному секторі, та притягнення до 
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відповідальності винних [
291

]. Таким чином, навіть якщо заклади охорони 

здоров’я чи інші установи, діяльність яких пов’язана із захистом життя 

громадян чи інших осіб, є приватними чи діють на підставі саморегулювання, 

право на життя встановлене у ст. 2 вимагає на законодавчому рівні наявності 

ефективної правової системи, яка б на практиці забезпечувала діяльність 

таких установ спрямованих на вчинення усіх необхідних дій для збереження 

життя пацієнтів (інших осіб, за безпеку та життя яких установа у міру своїх 

функцій може нести відповідальність). Показово, що ЄСПЛ нерозривно 

пов’язує ефективність такої системи із забезпеченням розслідування причин 

смерті пацієнтів, що, по-перше, служить цілі забезпечення права особи на 

захист зі сторони інших державних інституцій та осіб як елементу змісту 

права на життя, та робить такий елемент змісту права на життя практично 

ефективним, по-друге, розкриває зміст іншого елементу права на життя щодо 

ефективного розслідування причин смерті, якому доцільно присвятити 

окрему увагу. 

Варто зазначити, що здійснюючи тлумачення положень ст. 2 Конвенції 

у справі «Хаас проти Швейцарії», Суд постановив, що ця стаття зобов'язує 

органи влади запобігати прийняттю людиною рішення щодо позбавлення 

себе життя, якщо таке рішення не було прийнято без примусу і з 

повнимрозуміннямтого, про що йде мова [
292

]. Подібну за змістом позицію 

ЄСПЛ висловив аналізуючи положення досліджуваної статті Конвенції у 

справі «Кілавуз проти Туреччини», відповідно до якої держава не лише 

зобов’язана утримуватися від умисного та/або неправомірного позбавлення 

життя, але й приймати міри необхідні для захисту життя громадян, які 

знаходяться під її юрисдикцію, від третіх осіб, а, у разі необхідності, від них 

самих [
293

]. Тому, очевидно, суб’єктами захисту виступатиме держава не 
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лише в особі уповноважених державних органів, але й будь-які відповідні 

установи.  

На нашу думку, відповідне тлумачення статті зобов’язує державу 

прийняти не лише закони, які б забезпечували діяльність правоохоронної 

системи та медичних, рятувальних чи інших забезпечувальних установ, але й 

відповідне законодавство, яке буде зобов’язувати будь-яких інших осіб 

надати відповідну допомогу людині, яка перебуває в небезпеці. До того, таке 

законодавство повинно бути ефективним. В Україні наведене забезпечується 

положеннями кримінального права, зокрема, статтями Кримінального 

кодексу: ст. 135 «залишення в небезпеці», ст. 136 «ненадання допомоги особі, 

яка перебуває в небезпечному для життя стані», іншими статтями 

Кримінального кодексу України [
294

]. Тому прийняттям таких положень, 

законодавець прямо зобов’язує надавати іншим людям допомогу у 

збереженні їх життя та повідомляти спеціалізовані установи про небезпечні 

для життя третіх людей обставини. На нашу думку, походження таких 

положень випливає із самої природи людини, оскільки допомога іншим 

людям в небезпеці закладена на генетичному рівні. 

Із наведеного вище, елементи змісту права на життя, які випливають із 

положень ст. 2 Конвенції та підходу до їх тлумачення зі сторони ЄСПЛ, тісно 

переплітаються один з одним. Більшість правомочностей, що вказані вище не 

будуть ефективними, якщо, власне, на рівні національного законодавства не 

буде фунціонувати ефективна система розслідування і притягнення до 

відповідальності тих осіб, які своїми діями чи бездіяльністю порушили право 

на життя інших людей у межах юрисдикцій держав-учасниць досліджуваної 

Конвенції. 

З огляду на це, право на ефективне розслідування обставин смерті є 

і важливим засобом забезпечення права на життя, зокрема, у частині 

загальної правової превенції порушення цього права, і однією з ключових 
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правомочностей, що випливають із даного суб’єктивного права, і необхідним 

елементом правової системи, який дозволяв би отримати поряд з належним 

державним захистом права на життя справедливе відшкодування потерпілим 

особам чи їх правонаступникам та родичам. 

Відповідний елемент змісту права на життя доволі часто порушувався 

як в Україні, так і в інших державах-учасницях Конвенції, а тому ЄСПЛ 

завжди часто наголошував на необхідності дотримання цього стандарту у 

функціонуванні правоохоронної й адміністративної системи держави.  

У справі «Мак-канн проти Сполученого Королівства» відзначено, що 

загальна правова заборона довільних убивств агентами Держави була б 

неефективною на практиці, якби не існувало процедури розгляду законності 

застосування смертоносної сили державними органами. На думку ЄСПЛ, 

обов’язок захищати право на життя згідно з цим положенням (ст. 2), взятий у 

поєднанні з загальним обов’язком Держави за статтею 1 Конвенції 

«гарантувати кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і 

свободи, визначені в [цій] Конвенції» непрямо вимагає наявності певної 

форми ефективного офіційного розслідування випадків позбавлення людей 

життя внаслідок застосування сили, зокрема, агентами Держави [
295

]. У 

подальшому цей підхід було відображено в іншій практиці Суду, зокрема, у 

рішеннях, що були прийняті проти України.  

Так, у рішеннях від 16.01.2014 р. у справі «Валерій Фуклєв проти 

України» [
296

] та від 08.08.2013 р. у справі «Горовенки та Бугара проти 

України» [
297

] Суд використовує такий термін як «процесуальний аспект» / 

«процесуальні вимоги» ст. 2 Конвенції, зазначаючи, що останні полягають в 

забезпеченні осіб належними правовими процедурами, що пов’язані із 
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порушенням права на життя та захисту відповідних правомочностей 

потерпілих осіб. 

Вимога щодо забезпечення належного розслідування обставин та 

причин смерті тієї чи іншої людини є незамінним критерієм для визначення 

ефективності забезпечення права на життя. ЄСПЛ зазначає, що в кожному 

конкретному випадку потрібно визначити, чи всі наявні засоби юридичного 

захисту в їх сукупності можуть як теоретично, так і практично, вважатися 

юридичними засобами, що дозволяють встановлювати факти, забезпечувати 

притягнення до відповідальності винних та надавати відповідне 

відшкодування потерпілому. При цьому, така оцінка не може бути 

абстрактною, а має бути спрямована на те, щоб визначити, чи правова 

система була ефективному у кожній конкретній справі. Відповідна теза була 

зазначена у справах «Арская проти України» (рішення від 05.02.2014 р.) [
298

] 

«Биржиковськи проти Польщі» (рішення від 27.06.2006 р.) [
299

], «Додов 

проти Болгарії» (рішення від 17.01.2008 р.) [
300

] та інших.  

Слушним є висновок ЄСПЛ, що органи державної влади повинні 

вживати всіх заходів для отримання усіх наявних доказів, які мають 

відношення до подій застосування сили державою, показань очевидців, 

доказів експертиз і, в разі потреби, висновків розтину тіла, які надають повну 

і точну інформацію про тілесні ушкодження, а також результати 

об’єктивного аналізу медичних висновків, включно з висновками про 

причину смерті [
301

]. Такий підхід відображений у справі «Михалкова та інші 

проти України» в рішенні від 12.12.2011 р. де зазначається, що будь-які 

недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити причину 

смерті або відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого 
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стандарту належного розслідування та можуть призвести до відповідальності 

держави за процесуальним аспектом ст. 2 Конвенції [
302

]. Такий обов’язок 

держави безпосередньо кореспондує з відповідним правом на життя та його 

змістом, який у національному законодавстві повинен відповідати 

стандартам, що наявні в практиці ЄСПЛ. 

При цьому, слід особливо звертати увагу не лише на стандарт 

належності у питанні збирання належної доказової бази й кінцевого 

результату кримінального розслідування смерті особи, але й критерій строків 

розслідування мають значення для встановлення факту належного 

забезпечення права на життя. Так, у справах «Меркулова проти України» [
303

] 

та «Качурка проти України» [
304

] Суд неодноразово зазначав про те, що 

істотна затримка у розслідуванні замаху на життя може сама по собі 

підірвати громадську впевненість у дотриманні органами влади принципу 

верховенства права та порушити питання за статтею 2 Конвенції, окрім 

випадків, коли така затримка виправдана об’єктивними обставинами. 

Таким чином, елементом права на життя, згідно із нормами Конвенції 

та практикою ЄСПЛ, також є правомочність у самої особи чи родичів 

потерпілого вимагати від державних органів належного розслідування смерті 

(небезпечного ушкодження здоров’я), яке б відповідало критеріям 

належності та ефективності і було б здійснено в розумні строки. При цьому, 

безумовно, таке право нерозривно пов’язане з іншою правомочністю, яке 

випливає із права на життя, - права на відшкодування шкоди, що заподіяна 

державою порушенням права на життя в процесуальному аспекті, а також 

фактичною можливістю в юридичний спосіб отримати таке відшкодування. 

В цьому контексті цікава позиція була висловлена у справі «Арская 

проти України», у якій зазначено наступне. Хоча право переслідування або 
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засудження третіх осіб за вчинення злочину не може існувати незалежно, а 

ефективна судова система відповідно до вимог статті 2 може, а за певних 

обставин і повинна включати кримінально-правові засоби захисту. Однак, 

якщо порушення права на життя чи фізичну недоторканність не є наслідком 

навмисних дій, позитивні зобов'язання, передбачені статтею 2, щодо 

створення ефективної судової системи не обов'язково вимагають надання 

кримінально-правового засобу юридичного захисту в кожному випадку. У 

конкретному випадку злочинної недбалості медичних працівників 

зобов'язання, наприклад, може бути виконано, якщо правова система надасть 

жертвам можливість отримати відшкодування за допомогою виключно 

цивільного судочинства або у поєднанні останнього із кримінально-

правовими засобами захисту, що дозволить встановити відповідальність 

відповідних лікарів і отримати будь-яке відповідне цивільно-правове 

відшкодування, таке як компенсація за завдану шкоду [
305

]. Також можуть 

бути передбачені дисциплінарні заходи [
306

].  

У продовження наведемо позицію Суду, яка висловлена по справах 

«Бучинська проти України» [
307

] та «Ігор Шевченко проти України» [
308

], 

відповідно до якої позитивний обов’язок держави за статтею 2 Конвенції 

вимагає існування ефективної незалежної судової системи для забезпечення 

належного відшкодування шкоди, завданої внаслідок тілесного ушкодження, 

що загрожує життю, або загибелі. Така система має передбачати порядок 

проведення незалежного та неупередженого офіційного розслідування, 

здатного встановити причину тілесних ушкоджень та визначити винних осіб 

з метою їх покарання. 
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Як випливає із наведеного вище, поряд із правом на ефективне 

розслідування не менш важливе значення має пов’язане право на 

відшкодування шкоди. Останні в сукупності становлять важливі елементи 

права на життя, які мають функції забезпечення реалізації права на життя на 

практиці. 

Попередньо нами зазначалися щодо наявності певних дискусій щодо 

місця права на відшкодування шкоди серед правомочностей, які складають 

зміст права на життя. Проте, як випливає із практики ЄСПЛ, право на 

відшкодування шкоди є незамінним елементом та правомочністю, яка 

випливає із ст. 2 Конвенції. До того, розглядаючи спірні питання, чи 

відносити справи щодо права на відшкодування шкоди до категорії скарг про 

порушення ст. 2 чи до ст. 13 Конвенції (право на ефективний засіб 

юридичного захисту), Суд у справах «Матушевський і Матушевська проти 

України» [
309

], «Махмут Кайя проти Туреччини» [
310

], «Гасяк та інші проти 

Туреччини» [
311

], прийшов до висновку, що даної категорії справи слід 

розглядати виключно у контексті права на життя (тобто статті 2 Конвенції).  

Як зазначається в рішенні від 08.08.2013 р. у справі «Меркулова проти 

України» доступність засобів відшкодування шкоди, заподіяної смертю чи 

небезпечним для життя тяжким тілесним ушкодженням є важливим 

критерієм для оцінки того, чи виконала держава свої зобов’язання за ст. 2 

Конвенції [
312

]. Аналогічне судження висловлено по справах «Райковська 

проти Польщі» [
313

] «Федіна проти України» [
314

]. Тому як в національному 

законодавстві, так і крізь призму міжнародного права (приватного чи 
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публічного), слід розглядати право на відшкодування шкоди, як незамінний 

елемент цивільно-правового аспекту права на життя. 

Повертаючись до тези про відсутність відповідальності держави за 

процесуальним аспектом статті 2 Конвенції, слід підкреслити, що 

відповідальними суб’єктами щодо забезпечення прав передбачених 

Конвенцією є саме Держави-учасниці Конвенції, які за порушення 

відповідних зобов’язань можуть бути притягнені до цивільно-правової 

відповідальності. Для порівняння – позбавлення права на життя може бути 

здійснено протиправно приватною особою, що буде підставою для 

притягнення цієї особи до кримінальної, цивільно-правової чи іншого роду 

відповідальності перед родичами загиблої особи чи в інших випадках 

порушення тих чи інших елементів права на життя, які регулюються 

цивільно-правовим законодавством відповідних держав. Обов’язок держави у 

такому випадку – забезпечити належні механізми юридичного захисту 

потерпілих родичів загиблої особи, зокрема в частині надання можливості 

належного відшкодування. 

У справі «Кац та інші проти України» Cуд повторює, що у випадку 

втрати людського життя за обставин, які можуть бути підставою для 

порушення питання про відповідальність держави, стаття 2 покладає на 

державу обов’язок забезпечити всіма доступними їй засобами адекватне 

реагування — судове або будь-яке інше — щоб належним чином реалізувати 

відповідні законодавчі і адміністративні засади, запроваджені задля захисту 

права на життя, і, таким чином, домогтися припинення того чи іншого 

порушення цього права та призначення відповідного покарання [
315

]. У 

справах «Горовенки та Багара проти України» [
316

] та «Цєхоньська проти 

Польщі» [
317

], суд наголошував, що обов’язок держави гарантувати право на 
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життя повинен вважатися таким, що включає вжиття розумних заходів для 

забезпечення безпеки осіб та, у випадку тяжкого ушкодження або загибелі, 

наявність ефективної незалежної судової системи, яка гарантуватиме 

юридичні засоби, спроможні встановити факти, притягнути до 

відповідальності винних і забезпечити належне відшкодування потерпілим. 

З огляду на сказане, можемо резюмувати, що право на відшкодування 

шкоди заподіяної життю необхідно розглядати у виключному взаємозв’язку 

зі самим правом на життя. Разом з правом на ефективне розслідування, право 

на відшкодування шкоди є незамінними елементами змісту права на життя, 

які визначають основу практично-прикладної суті його цивільно-правового 

характеру. У подальшому пропонується внести зміни до ЦК щодо змісту 

права на життя, включивши до нього вказані елементи, а також 

врегулювавши інститут відшкодування шкоди за порушення права на життя. 

На цьому етапі можна підвести підсумки того, що найбільш усталений 

підхід до визначення змісту права на життя у практиці ЄСПЛ є включення 

таких основних елементів до складу досліджуваного суб’єктивного 

цивільного права: 

1) право особи не бути позбавленою життя зі сторони держави чи за 

мовчазної згоди або ж сприяння держави іншими особами; 

2) право на ефективний захист життя зі сторони держави та інших осіб. 

В свою чергу, право на ефективний захист життя зі сторони держави та 

інших осіб можна поділити на наступні піделементи: 

1) право на ефективний захист зі сторони правоохоронної системи; 

2) право особи на захист зі сторони медичних закладів, інших 

державних чи приватних інституцій, які за своєю функцією пов’язані з 

рятуванням життя людини, яке забезпечується ефективним правовим 

регулюванням; 

3) право на захист зі сторони інших осіб; 

4) право на захист від самого себе; 

5) право на ефективне розслідування обставин смерті; 
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6) право на відшкодування шкоди. 

Водночас, залишається ще багато невирішених питань на 

доктринальному рівні, що стосуються правомочностей права на життя, його 

змісту та особливостей практичного співвідношення у правовому 

регулюванні права на життя на рівні національного законодавства, яким 

доцільно приділити окреме комплексне дослідження.  

Так, серед проблемних питань можна виділити: співвідношення змісту 

права на життя у національному законодавстві та відповідно до положення 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, це 

стосується таких елементів його змісту як сукупності репродуктивних прав, 

прав захисту від медичних дослідів, які, як випливає з вищенаведеного, не 

відносяться до концепції права на життя виробленій ЄСПЛ, на відміну від 

змісту права на життя передбаченого національним законодавством.  

Крім цього, особливу увагу слід приділити таким проблемним аспектам 

права на життя, як право на життя зародку, право на життя в негативному 

аспекті (евтаназія, сприяння самогубству тощо), інші питання змісту та 

практичної реалізації цього права в міжнародній доктрині, національній 

доктрині та практиці інших держав. Тому в подальшому слід продовжити 

дослідження права на життя за окресленими найбільш проблемними 

напрямами. 
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4. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

4.1 Цивільно-правовий аспект початку життя та його захисту та 

антагонізм права на переривання вагітності  

Дослідження правового та фактичного захисту права на життя як 

ключового блага не втрачає свою практичну цінність і станом на сьогодні. 

Незважаючи на відмову на Європейському субконтиненті від практики 

використання смертної кари, все ж залишається багато інших напрямів, де 

право на життя повинно бути захищене та/або врегульоване у більш 

належний спосіб. Отже, проблематика правового захисту права на життя не 

втратила актуальності та практичної доцільності і по сьогодні. 

Тому доцільно вкторе підняти й проаналізувати ті основні проблеми, 

які наявні у світовій та національній практиці застосування підінституту 

права на життя в ситсемі особистих немайнових прав. 

Однією з ключових проблем у цій сфері є проблематика початку 

захисту життя людського зародка та взагалі його правоздатності як такої. 

Тим паче, правовий захист життя зародка може суперечити іншим правам 

його матері (праву на особисте життя, праву на батьківство у контексті 

вибору, право володіти та розпоряджатися репродуктивними функціями 

власного організму тощо). 

Варто зазначити, що рівень захисту будь-якого суспільного блага 

випливає із його цінності для суспільства, яка має подекуди суб’єктивний 

характер та випливає із колективної суспільної правосвідомості, 

філософських та моральних поглядів, що превалюють у суспільстві на тій чи 

іншій території у тій чи іншій правовій системі. Таким чином, при визначенні 

цінності об’єктів правової охорони та їх подальшого захисту нормами права, 

первинним є колективна правосвідомість, а вже в подальшому на її основі 

базуються норми права. При цьому, на формування суспільної 

правосвідомості впливають також думки та позиції науковців у сфері права. 
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З огляду на наведене, для встановлення міри захисту цивільно-

правового інтересу зародку, слід проаналізувати окремі тези науковців щодо 

здійснення аборту та його співвідношення із правом на життя, а згодом 

здійснити огляд відповідного законодавства, що повинно надавати 

відповідний захист цивільно-правового життя зародка у наведеній сфері. 

Так, із праць Ю.В. Чистякової, Є.В. Перевозчикова, Є.А. Панкратова 

[
318

, с. 15] випливають такі підходи до розгляду проблематики абортів:  

- абсолютистський – даний підхід розглядає запліднену яйцеклітину 

або ембріон як людську істоту та визнає беззаперечну цінність і право на 

життя ембріону;  

- помірний – такий підхід до визначення моменту виникнення права на 

життя не виключає можливості здійснення абортів, наприклад, за медичними 

показниками, коли вагітність може нести загрозу для здоров'я та життя жінки 

або у разі настання вагітності в результаті вчинення злочину;  

- ліберальний – цей підхід ґрунтується на положенні, що ембріон не 

може бути визнаний особою на будь-якій стадії свого розвитку. Тобто він має 

незначну цінність або взагалі її не має та не потребує якогось особливого 

захисту і не наділяється правом на життя. Даний підхід майже не 

застосовується як в рамках національних правових систем, так і в рамках 

міжнародної правової системи та має суто доктринальний характер [
319

, с. 

538-540]. 

Звернімо увагу, що ст. 18 Конвенції про захист прав і гідності людини 

щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та 

біомедицину, зазначає, якщо законодавство дозволяє проводити дослідження 

на ембріонах in vitro, воно забезпечує належний захист ембріона. 
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Вирощування ембріонів людини для дослідних цілей забороняється [
320

]. 

Таким чином, в будь-якому випадку, цінність ембріона як можливої 

майбутньої особи – індивідуума в будь-якому випадку охороняється. Хоча на 

біологічному рівні, зрозуміло, що ембріон на початкових стадіях свого 

розвитку не має відповідно розвинутої нервової системи, щоб переживати 

негативні відчуття пов’язані із відповідними дослідженнями, медичними 

процесами тощо, однак така заборона все ж встановлена. На нашу думку, 

такий підхід відповідає моралі суспільства та почуття поваги до будь-якого 

людського організму, який може стати життєздатним та розвинутись в 

людину. Не менш важливу роль в контексті правового захисту ембріонів 

відіграли релігійні уявлення християнства та інших монотеїстичних релігій 

на людську особу.  

Щодо наявності певної цінності у ембріона на будь-якому етапі його 

розвитку, можемо зазначити, що як доктрина, так і законодавство загалом 

визнає його цінністю. Тому, на нашу думку, не можна стверджувати, що 

виділення підходів стосується визнання чи не визнання зачатої, та не 

народженої дитини цінністю загалом, а йдеться про встановлення реальних 

та дієвих механізмів його захисту, у тому числі цивільно-правового.  

Концептуальною основою для захисту права на життя зачатих проте 

ненароджених дітей та його співвідношення із правом жінки на здійснення 

аборту є визначення початку життя у правовому полі. Відповідна 

проблематика лежить не лише у межах правової системи, але й питань 

морально-етичних характеристик загальної суспільної думки.  

О. Шутер наводить практику Комісії з прав людини, де зазначається, 

що початок права на «життя» та саме поняття життя у цьому контексті 

характеризується плюралізмом думок, зокрема, одні вважають, що життя слід 

вважати таким, що почалося з моменту зачаття, інші ж пов’язують початок 
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життя з моментом нідації [
321

, с. 469] (приєднання заплідненого яйця до 

стінки матки на початку вагітності [
322

], яку в контексті людського організму 

визначають як імплантацію), настання інших етапів генезису ембріона чи 

народження живої дитини. З цього приводу слушно зазначається ЄСПЛ в 

справі «Во проти Франції», що діюче законодавство Держав-членів суттєво 

відрізняється одне від одного з приводу питання, коли починається життя та 

щодо дефініції «особа». Як наслідок, Суд констатує, що відсутнє спільне 

визначення як в законодавчому, так і навість теоретичному плані [
323

]. Це 

вказує на те, що окреслена проблематика щодо цивільно-правового захисту 

ембріона, його зрівноваження відповідного права із правом жінки вільно 

користуватись своїми репродуктивними правами, іншими аспектами лежить 

не лише у межах національного законодавства, але у межах відповідних 

міжнародно-правових актів та доктрини. 

Доцільно навести тезу пояснювальної записки до ст. 18 Конвенції про 

захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: 

Конвенція про права людини та біомедицину, відповідно до якої сказано, що 

використання в Конвенції терміну human being здійснено з метою 

встановлення захисту гідності та індивідуальності усіх людських істот. Цим 

підкреслювалося, що встановлюється загальний принцип того, що людська 

гідність та ідентичність повинна бути захищена настільки швидко, наскільки 

життя починається [
324

]. Однак, не було визначено, коли саме згідно з 

розумінням авторів Конвенції життя має початок. В будь-якому випадку 

формулювання «настільки швидко, наскільки життя починається» стосується 

більш раннього періоду, ніж народження живої дитини, оскільки, до 

народженої дитини застосовується поняття «людина» як в юридичному так і 
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в змістовному значенні і будь-якого сумніву щодо визначення «початку 

життя» після народження немає. Йдеться, передусім, про положення ст. 18 

цитованої Конвенції щодо захисту ембріонів, що наведене вище.  

Найбільш цікавою у цьому контексті є аналіз наведений у рішенні 

ЄСПЛ по справі «Во проти Франції». Суд зазначає, що ж два основних 

підходів з приводу морально-правової точки зору на статус ембріона щодо 

його правового захисту відповідно до науково-правничих досліджень: 1) 

людські ембріони не охоплюються терміном «human beings» та, як наслідок 

не мають, аналогічного рівноцінного захисту; 2) людські ембріони мають 

однаковий моральний статус, як і кожна людина (human beings), та, як 

наслідок мають, рівноцінний захист (передумови для такого захисту) [
325

].  

Національне законодавство та практика вищих, у тому числі 

конституційних судів, багатьох європейських держав демонструвалии той 

факт, що як мінімум ембріон отримує законодавчий захист від 

«неналежного» поводження. Цікавим прикладом цьому є законодавче 

регулювання захисту ембріонів законодавством Італії та практика судових 

органів Італії щодо законності та конституційності підходу до пріоритету 

інтересів ембріона (цивільно-правового інтересу бути захищеним) над 

правами матері яка є у повній мірі правоздатним суб’єктом та наділена усім 

спектром цивільних прав, серед яких право на повагу до приватного життя, 

право на свободу самовираження (у контексті права обирати, чи ставати 

матір’ю та обмежувати у разі можливості біотехнологій кількість дітей 

тощо), право на безпеку для здоров’я тощо. 

В Італії був прийнятий Закон №40/2014, метою якого було 

врегулювання використання репродуктивних технологій. Крім суто 

регулювального аспекту, законодавство містило доволі значний перелік 

норм, які були спрямовані на обмеження використання ембріонів та 

деструктивного поводження з ними. Вказаний закон став предметом багатьох 

судових процесів, як в межах національної судової системи Італії, так і 
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ЄСПЛ, оскільки захист інтересу самих ембріонів (потенційних людських 

істот) був спрямований на зменшення випадків неефективного запліднення 

(«смертномті ембріонів»), однак таке регулювання доволі часто суперечило 

інтересам та правах самої жінки, яка планувала стати матір’ю з 

використанням допоміжних репродуктивних технологій. 

Так, ст. 13 наведеного Закону №40/2004 забороняла будь-які 

експерименти на людському ембріоні. Однак найбільш проблемною з точки 

зору суперечності інтересів ембріона та прав матері була заборона 

експериментальних та клінічних досліджень, які можна було проводити лише 

за умови, що такі дослідження здійснюються в терапевтичних або 

діагностичних цілях та з метою охорони та розвитку ембріона, якщо не існує 

альтернативних методів проведення таких досліджень. Також ст. 14 Закону 

№40/2004 забороняє проведення кріоконсервування чи знищення ембріонів з 

урахуванням положень Закону №194 від 22 травня 1978 р. [
326

], який 

встановлював умови добровільного припинення вагітності.  Цією ж статтею 

встановлювалися наступні обмеження: створення ембріонів не повинно 

приводити до створення більшої кількості ембріонів, ніж це суворо необхідно 

для єдиної та одночасної імплантації, і за будь-яких обставин не повинно 

створюватися більше трьох ембріонів. Якщо ембріони не можуть бути 

перенесені в матку з причин серйозного та доведеного форс-мажору, що 

впливає на стан здоров’я відповідної жінки та був непередбачуваний на час 

запліднення, кріоконсервування дозволяється до дати перенесення, яке 

здійснюється якомога скоріше. Крім цього, наведеним законом заборонялося 

здійснювати гетерологічне запліднення, тобто використання яйцеклітин, 

сперматозоїдів чи ембріонів третьої особи [
327

]. Вказані заборони з однієї 
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сторони знижують кількість вироблених ембріонів, які з тих чи інших причин 

в подальшому будуть піддані кріоконсервації та/або знищенні, з іншої 

сторони, знижують відстоток ефективно проведених процедур використання 

допоміжних репродуктивних технологій, які б призводили до успішної 

вагітності. 

Такий антагонізм цілей досягнення ефективіності запліднення жінки та 

зменшення кількості знищених/законсервованих ембріонів під час 

використання репродуктивних технологій випливає із специфіки відповідних 

методів.  Наприклад, дослідження життєздатності ембріонів до перенесення в 

організм жінки зменшує ризик перенесення нежиттєздатних ембріонів і 

відповідно підвищує ефективніть репродуктивних технологій у лікуванні 

безпліддя не завдаючи значної шкоди, оскільки нежиттєздатні ітак не були б 

прийнятими організмом жінки. Це ж стосується і життєздатних ембріонів, 

однак із суттєвими дефектами. З другої сторони, використання підходу 

репродуктивних технологій, під час використання якого утворюється більша 

кількість ембріонів для збільшення шансів ефективного запліднення, 

передбачає утворення «надлишкових ембріонів», які в подальшому 

консервуються і підлягають зберіганню та/або знищенню. Безумовно такі 

«надлишкові ембріони» будуть корисними у випадку, якщо перше 

перенесення ембріонів в організм жінки буде невдалим. Тим не менше, у разі 

вдалого завершення першої процедури, виникає морально-етична проблема, 

яка полягає у поводженні із законсервованими ембріонами, які або ж 

підлягатимуть зберіганню протягом невизначеного строку, або підлягатимуть 

знищенню. В другому випадку знищуються потенційні життєздатні людські 

організми. Крім цього, якщо законодавство забороняє редукцію кількості 

ембріонів (фактично, знищення певної кількості ембріонів) при використанні 

репродуктивних технологій, збільшується ймовірність множинної вагітності, 

яка для осіб, які користуються такими технологіями може бути з тих чи 

інших причин небажаною.  
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Відповідне законодавство Італії було спрямоване на зменшення рівня 

знищення ембріонів і ця ціль фактично превалювала над інтересами жінки 

отримати ефективну медичну лікувальну процедуру із використання 

допоміжних репродуктивних технологій при мінімальному ризику для 

здоров’я, а також над правом зменшити ймовірність множинної вагітності, 

якщо така є небажаною. Тим не менше, слід враховувати, що забезпечення 

відповідних прав жінок відбувається шляхом свідомого знищення чи 

кріоконсервування на невизначений час життєздатних людських організмів.  

Наведені вище законодавчі заборони були предметом перегляду 

Конституційного Суду Італії. Так, рішення Конституційного Суду Італії № 

151 від 1 квітня 2009 року, яке стосувалося конституційності положень статті 

14 Закону № 40/2004, які передбачають створення обмеженої кількості 

ембріонів (максимум трьох) та обов’язок імплантувати їх одночасно, а також 

забороняють кріоконсервування надлишкових ембріонів, було визнано 

неконституційними [
328

]. Мотивами для визнання неконституційності 

оспорюваних положень стало те, що  ці норми ставили під загрозу здоров’я 

жінок, оскільки у разі неуспішного перенесення ембріонів, жінці необхідно 

було проходити додаткові процедури із стимуляції яєчників та забору 

яйцеклітини, що становило ризик для її здроров’я. У випадку, якби були 

наявними кріоконсервовані ембріони, можна було б проводити процедуру їх 

перенесення в організм жінки без необхідності додаткової стимуляції та 

забору яйцеклітин.  Крім цього, підставою для визнання неконституційними 

відповідних положень стала неможливість виключити (зменшити) 

ймовірність множинних вагітностей з огляду на заборону редукції ембріонів 

(знищення «надлишкових ембріонів»). Статистика множинних вагітностей 

внаслідок використання репродуктивних технологій з визнанням 

неконституційним вказаних положень законодавства Італії знизилась з 2,7% 
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до 1,4% (дані за 2012 рік), однак все ж залишається вищою від середнього 

показника в 1% по Європі [
329

].  

Наступним у практиці Конституційного Суду Італії стосовно перегляду 

Закону № 40/2004 стало рішення № 162 від 10 червня 2014 року, яким було 

визнано некоснтитуційною повну заборону на доступ до гетерологічного 

запліднення у випадку медично підтвердженого безпліддя. Було 

постановлено, що рішення позивачів у провадженнях стати батьками та 

заснувати родину з дітьми було складовою їхньої свободи на самовираження 

стосовно сфери їхнього приватного та сімейного життя, які захищалися 

статтями 2, 3 та 31 Конституції Італії [
330

]. Судом було відзначено, що особи, 

які страждали від повного безпліддя, мали право на захист свого здоров’я 

(стаття 32 Конституції). В подальшому вирішено, що хоча відповідні права 

могли бути обмежені на підставі етичних міркувань, такі обмеження не 

могли полягати в повній забороні, якщо тільки інакше неможливо було 

захистити інші конституційно гарантовані свободи [
331

]. 

Обмеження закону Італії №40/2004 щодо діагностики ембріонів перед 

їх перенесенням організм, які в подальшому були розширені Наказом 

Міністерства охорони здоров’я Італі від 12 липня 2004 р. [
332

], були 

предметом перегляду судів загальної юрисдикції Італії, які визнали такі 

обмеження незаконними (з огляду на перевищення Міністерством його 

повноважень). Суди зазначили, що законодавча заборона не є прямо 

встановленою і не можна дати однозначної відповіді, які з досліджень 

спрямовані на забезпечення розвитку ембріону, а які – ні [
333

]. Таким чином 
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було визнано, що дослідження спрямовані на виявлення генетичних вад 

ембріону та їх життєздатності також можна вважати такими, що спрямовані 

на забезпечення розвитку ембріону. Відповідно, вказані дослідження прямо 

не суперечитимуть Закону № 40/2004.  

Підсумовуючи, можна зазначити, що вказані положення законодавства 

встановлювали жорстку систему захисту життя ембріонів, що може 

вказувати, що відповідний цивільно-правовий інтерес до життя ембріонів як 

майбутніх потенційних людей був захищений. Тим не менше, з огляду на 

суперечність інтересу ембріонів на життя із конкретно визначеними правами 

їхніх матерів, значна частина відповідних положень була визнана такими, які 

повністю чи частково суперечать іншим положенням законодавства, в тому 

числі конституційним правам майбутньої матері. З наведеного вище доволі 

складно однозначно відповісти, чи захищаються саме інтерес до життя 

конкретного ембріону з моменту зачаття, в т.ч. in vitro, чи йдеться перед усім 

про захист суспільної моралі та усталених релігійних принципів в контексті 

поводження з людськими істотами. На нашу думку, йдеться про захист 

обидвох цінностей, однак однозначно не можна зазначати, що у ембріона 

виникатиме право на життя зважаючи на регулятивні обмеження 

репродуктивних. 

Інший підхід обрано у практиці Конституційного Суду ФРН, який 

визначив, що ембріон повинен розглядатися не лише як потенційне, але як 

реально існуюче людське життя. Як наслідок ембріон повинен мати як 

мінімум базові права, що передбачені Конституцією ФРН та користуватися 

захистом цих прав. Одне з таких прав – право на життя, що гарантоване ч. 2 

ст. 2 Конституції ФРН [
334

; 
335

]. Тим не менше, хоча і фактично 

Конституційний Суд ФРН визнав право на життя за ембріоном, у Німеччині 

дозволено здійснювати переривання вагітності без істотних законодавчих 
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обмежень, а отже не можна вважати право життя ембріона абсолютно не 

порушним. Так, у самій ст. 2 Конституції ФРН міститься застереження, що ці 

права (в т. ч. право на життя) можуть бути порушеними тільки у 

відповідності із законодавством [
336

]. Для цих цілей право жінки здійнити 

переривання вагітності передбачене законодавством ФРН і це є підставою 

для твердження, що у такому випадку право ембріона на життя 

переривається у порядку передбаченому законодавством. 

З цього приводу слушно зазначає М. Костер, що право жінки (на 

переривання вагітності) не надається безумовно, а обмежується особистими 

правами інших та принципами права і моралі. Втручання в конституційні 

права людей не може бути виправдано, якщо таке втручання прямо не 

передбачене у законодавстві. Науковець продовжує, що право жінки на 

особисту недоторканість у контексті аборту конкурує із правом ембріона на 

життя. Результат порівняння цих прав, на думку вченого, не можу бути 

здійснено абсрактно, а необхідно зважити на шкоду (в т.ч. потенційну), що 

може бути завдана ембріону та рівню втручання в особисту недоторканість 

майбутньої матері. Однак відповідно до підходу Конституційного Суду ФРН, 

жодне з прав не може переважати нд іншим. Таким чином здійснювати 

пошук оптимальної моделі регулювання переривання вагітності, на думку 

вченого, слід зрівноважуючи інтереси дотримання і права ембріона на життя 

і права жінки на особисту недоторканість. При цьому ідеальним варіантом 

буде знайти систему, за якої втручання в обидва з цих прав залишатиеться 

якнайменшим [
337

, с. 92]. Із вказаним погоджуємося у повній мірі, однак що 

саме буде найменшим втручанням у вказані права – залишається питанням 

дискусійним. 
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Резюмуючи, можемо зазначити, що Конституційний суд ФРН визнає 

можливість бути носіями права на життя людські ембріони, яких, на думку 

суду, слід розглядати не як потенційну людину, а вже фактично живу 

людську істоту із необхідними потребами у належному правовому захисті. 

Тим не менше, право ембріонів на життя не є превалюючим над правом на 

життя їхньої матері. 

Цікавим у наведеному контексті є рішення Конституційного Суду 

Іспанії №53/1985 від 11 квітня 1985 р., в якому зазначено, що суд не 

підтримує твердження про те, що ненароджена дитина має право на життя, 

однак в будь-якому випадку суд приходить до висновку, що життя 

ненародженої дитини також повинно бути об’єктом захисту згідно із ст. 15 

Конституції Іспанії, яка встановлює право на життя [
338

]. Такий захист 

повинен забезпечуватися державою у вигляді уникнення дій, які б шкодили 

процесу вагітності, а також забезпеченням ефективного правового захисту 

життя ненародженої дитини, в тому числі і кримінально-правового. Тим не 

менше, зазначає суд, це не означає, що такий захист ще ненароджених дітей 

повинен вважатися абсолютним, натомість у відповідних випадках цей 

захист повинен бути обмеженим. При цьому зазначається, що життя вже 

народженого суб’єкта – жінки повинно бути більш захищено, ніж життя тієї 

особи, яка ще не народилися. Відповдіно право на здійснення штучного 

переривання вагітності було визнано конституційним [
339

]. 

Обмеження, про які йдеться вище, стосуються зокрема передбаченого 

законодавством права жінки на проведення штучного переривання вагітності, 

яке у правовій доктрині європейських держав прийнято вважати елементом 

права на самовизначення та правом на особисту недоторканість. Варто також 

зазначити, що порівнюючи право жінки на життя із правом ще ненародженої 

дитини у відповідному рішенні суд розглядав випадок, коли продовження 
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вагітності становило загрозу для життя самої жінки (чинне на той момент 

законодавство, дозволяло проводити штучне переривання вагітності у ряді 

обмежених випадків), однак станом на сьогодні можна зробити висновок, що 

підхід до конституційно-правового захисту ще ненароджених дітей змінився 

і охорона інтересу на продовження життя ембріона в Іспанії не лише не є 

співмірною із правом на життя жінки, але й не превалює над її правом на 

свободу самовираження та особисту недоторканість (як це є у законодавстві 

більшості європейських держав). 

 Резюмуючи, можна зазначити, що у правових системах європейських 

держав підходи до захисту та правосуб’єктності ще ненароджених дітей 

доволі відрізняються, – в окремих випадках, як от у ФРН, їх визнають носієм 

права на життя, що передбачене конституцією, однак вказають на 

обмеженість цього права правами жінки, в інших випадках ембріонів не 

визнають правоздатним суб’єктом у частині права на життя, однак 

вказуються на необхідність правового захисту життя ембріона (Іспанія), 

таким чином визнаючи охоронюваний інтерес ембріона на життя. В інших же 

ж випадках, встановлюючи доволі істотні обмеження на поводження з 

ембріонами під час проведення процедур пов’язаних з репродуктивними 

технологіями, які суттєво йдуть врозріз із правами жінок та/або батьків, 

роблять акцент не так на законному інтересі ембріона на збереження життя, 

як на те, що збереження життя людській істоті є елементом суспільної 

моралі, яка в першу чергу підлягає захисту обмежувальними нормами 

(наприклад, Італія).  

Міжамериканська Комісія з прав людини аналізуючи положення ст. 4 

Американської Конвенції з прав людини (захист права на життя) вказала, що 

цю статтю не можна трактувати як перешкоду для прийняття ліберального 

законодавства щодо абортів на національному рівні (справа «Бейбі Бой» 1981 

р.) [
340

]. Сама ж ст. 4 Американської Конвенції з прав людини, на відміну від 
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Європейської Конвенції, відповідно до якої діє ЄСПЛ, вказує, що право на 

повагу до життя повинно захищатися правом (law) і, в цілому, від моменту 

зачаття [
341

]. Однак слід розуміти, що, цим положенням та особливо із 

застереженням "in general", яке вказує не можливі винятки з цього правила, 

зачата, проте ненароджена дитина не прирівнюється за рівнем правового 

захисту із уже народженою дитиною, яку законодавство трактує власне як 

людину. Це застереження також не є безумовною забороною прийняття 

більш ліберального законодавства Державами-учасниками Конвенції. Проте 

слід наголосити на відповідній концепції у міжамериканській системі прав 

людини, в якій початок зачаття є рівноцінним початку правового захисту. 

У наведеній вище проблематиці щодо початку життя та його правового 

захисту доцільно також привести проблематику запліднення ембріонів in 

virto, які вирощуються у яйцеклітині поза організмом жінки та в подальшому 

імплантуються в організм жінки. Так, Міжамериканський Суд з прав людини 

у справі «Мурільйо та інші проти Коста Ріки» зазначив, що у випадку 

ембріонів in vitro наявні дві концепції щодо тлумачення розуміння «зачаття», 

з яким Міжамериканська конвенція з прав людини пов’язує відповідний 

правовий захист життя за ст. 4: 1) з моменту запліднення яйцеклітини; 2) з 

моменту імплантації зародка в організм жінки. При цьому, суд схилився до 

другого варіанту, оскільки на сучасному рівні технологій, виживання 

ембріона поза організмом жінки не є можливим. Загалом про факт зачаття, на 

думку Суду, свідчить не сам факт здійснення процедури імплементації, а 

саме успішної імплементації зародка. Цей факт можливо підтвердити 

виключно фактом збільшення у крові жінки, якій імлементували ембріон 

збільшенням рівня гормону «хоріонічний гонадотропін» [
342

; 
343

]. З 
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відповідного моменту є підстави захищати у міжамериканській правовій 

системі прав людини право дитини на життя. 

Щодо американських держав, які не є учасниками Американської 

конвенції з прав людини, доцільно зазначити позиції Верховного Суду США 

та Верховного Суду Канади, які, як і ЄСПЛ, відмовилися прирівнювати 

ненароджених дітей до інших осіб за правовим захистом їхнього життя. 

Відповідні позиції висловлені у справах «Вінніпегських служб сімейних 

послуг проти Г.» (1997) [
344

] та «Рое проти Вейд» (1973) [
345

]. Остання справа 

цікава тим, що Суд вперше вказав, що жінка вправі зробити аборт до 

досягнення плодом життєздатності (28 тижнів вагітності) та розглядав таке 

право як елемент права на приватне життя. 

Така ж позиція висловлювалася ЄСПЛ. Зокрема з посиланням на 

Рішення Європейської комісії з прав людини по справі «Екс. поти Великої 

Британії» від 13.05.1980 р. №8416/79 [
346

], «Г. проти Норвегії» від 19.051992 

р. №17004/90 [
347

] та рішення ЄСПЛ у справі «Босо проти Італії» [
348

] у справі 

«Во проти Франції» ЄСПЛ врахував позицію Центру Репродуктивних прав 

[
349

], що надання людським ембріонам таких прав, як особі, є невиправданим 

обмеженням прав вже народжених осіб. Натомість, було відкинуто позицію 

Асоціації планування сім’ї, що ст. 2 Конвенції застосовується до 

ненароджених дітей після певного періоду часу та на певному етапі розвитку 

(життєздатності, гестації тощо). У цій справі висловлювалися також окремі 

інші окремі думки суддів щодо необхідності захисту цивільно-правових 
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інтересів та життя зародка за ст. 2 Конвенції ще до народження дитини. Такі 

позиції висловили судді Ресс, Мулароні та Стражніцка [
350

].  

Слід зазначити, що законодавчі акти окремих держав, які є членами 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод містять 

положення, що гарантують захист ще не народжених дітей. Як приклад, 

можемо навести ч. 3 ст. 40 Конституції Ірландії, внесену 8 поправкою [
351

], де 

зазначається, що держава визнає право на життя за ненародженими дітьми у 

відповідності з рівним правом на життя матері, гарантує це право настільки, 

наскільки це можливо та здійснює його законодавчий захист [
352

]. 

Отже, проблема визначення початку права на життя людини, міри 

захисту такого права та його співвідношення із правами матері залишається 

невирішеним, а повністю знайти баланс між різними часом повністю 

антагоністичними підходами є завданням, досягнення якого є 

малоймовірним. Однак, в частині розгляду цієї проблематики можемо 

зазначити, що доволі часто, розглядаючи право (цивільно-правовий) інтерес 

зачатої, проте не народженої дитини, здійснюється безумовне 

протиставлення такого інтересу правам її матері. Однак, по-перше, це не 

завжди так (найбільш доцільним прикладом є справа «Во проти Франції»), 

по-друге, право на особисте життя матері також, на наше переконання, в 

окремих випадках може обмежуватися, якщо вагітність досягла відповідного 

терміну. В Україні цей термін згідно із ЦК [
353

] визначається на рівні 12 

тижнів. Тому тут потрібно знайти справедливий баланс між відповідними 

охоронюваними інтересами. 

Доволі часто ліберальне законодавство щодо абортів є наслідком 

політики держав, які мають ті чи інші соціально-економічні проблеми, 

зокрема, такі, що пов’язані з неможливістю забезпечення гідного життя 
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народжених дітей. Прикладом можуть бути держави Африканського 

Континенту. Тому такі аспекти стали важливим елементом міжнародної 

політики у сфері захисту прав людини. Так, протоколом від 11.07.2003 р. про 

права Жінок [
354

] доповнено Африканську Хартію про права людини [
355

], 

передбачивши право жінки переривати вагітність. 

У практиці ЄСПЛ таке право розглядається як право на особисте 

життя. Так, у справі «Брюгеман та Шойтен проти Німеччини» Європейська 

Комісія з прав людини висловила припущення, що повна заборона абортів 

буде неприпустимим втручанням у приватне життя відповідно до ст. 8 

Конвенції, однак прямо про це зазначено не було [
356

]. У справі організації 

«Відкриті та Добропорядні жінки Дубліна» проти Ірландії», Суд встановив, 

що заборона поширювати інформацію щодо абортів створювало загрозу для 

здоров’я жінок, що, на думку Суду, було заходом, який не був пропорційним 

до заявленої мити. Тому ЄСПЛ висловив позицію, що здоров’я жінки 

повинно переважати задекларований моральний інтерес ненародженої 

дитини [
357

]. Тим не менше, прямо у цих рішеннях та іншій практиці ЄСПЛ 

не йдеться про те, що законодавча заборона абортів порушує будь-які права 

передбачені Конвенцією. Тому багато держав-учасниць Конвенції, серед 

яких Польща, Ірландія, Сан-Марино, Ліхтенштейн, Андорра та інші 

зберігають заборону на проведення абортів. 

Г.Б. Романовський зазначав, що питання надання можливості кожній 

жінці зробити аборт є настільки важливим, що іноді, залежно від його 

вирішення державою,є індикатором ступеню демократичності суспільства. 

Проблема абортів у правозахисному контексті дуже суперечлива. З одного 

боку, постає питання, якою мірою ненароджена дитина має право на життя, з 
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іншого – необхідно з’ясувати, чи має право мати сама розпоряджатися своїм 

тілом і чи має вона внаслідок цього право на фізичну недоторканість та на 

особисте життя. Через таку невизначеність доволі важко урівноважити права 

ненародженої дитини і матері на користь одного за рахунок іншого [
358

, c. 26; 

359
]. Таким чином, у праві та правозастосовчій практиці слід знайти належний 

баланс між правом жінки вирішувати здійснити аборт чи ні та цивільно-

правовим інтересом зачатої, проте ненародженої дитини. Саме тому варто 

вирішити у праві, чи потрібно захищати цивільно-правовий інтерес (право) 

на збереження та життя ненародженої дитини як від третіх осіб, так і від 

самої матері, окремо, та з якого моменту такий інтерес повинен підлягати 

захисту. 

Щодо законодавчого регулювання, то операцію штучного переривання 

вагітності дозволяється проводити в акредитованих закладах охорони 

здоров’я:  

― за бажанням жінки при вагітності 12 тижнів і менше;  

― за соціальними і медичними показаннями при вагітності від 12 до 22 

тижнів в порядку, затвердженому Постановою КМУ від 15 лютого 2006 р. № 

144 «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України» [
360

]. 

Відповідний перелік розладів здоров’я та соціальних показань є доволі чітко 

визначений, що ставить належне зрівноваження інтересів жінки та 

ненародженої дитини. Тому окреслену проблематику щодо якості правового 

регулювання підстав для переривання вагітності у законодавстві України 

можна вважати вирішеною. При цьому, не виключаємо перегляду 

законодавства у контексті подальшого більш жорсткого регулювання 
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можливості здійснювати штучне переривання вагітності, однак це не питання 

цього дослідження, а широкого суспільно-політичного діалогу.  

Однак, проблема цивільно-правового захисту ненародженої дитини не 

зводиться виключно до проблематики штучного переривання вагітності, а 

має ще й автономну правову природу. Що ж стосується цивільно-правового 

законодавства, то захист цивільно-правових інтересів зачатої, та не 

народженої дитини, як випливає із положень ЦК, обмежується майновими 

правами щодо спадщини (ст. 1222, ст. 1261 ЦК), або ж отримання 

компенсації за втрату годувальника внаслідок його смерті через дії третіх 

осіб. Сама ж ст. 281 ЦК, встановлюючи обмеження щодо здійснення 

штучного переривання вагітності строком вагітності у 12 тижнів, хоча і 

певній мірі забезпечує інтерес ненародженої дитини на збереження її життя, 

однак формулювання даної норми у більшій мірі вказує, що захищається тут 

інтерес здоров’я матері, а інтерес на збереження життя зачатої та не 

народженої дитини забезпечується засобами цивільного права субсидіарно 

поряд з правом на здоров’я матері. Інших положень, які б забезпечували 

конкретно захист інтересу до життя та збереження зачатої, та не народженої 

дитини, у ЦК не встановлено [
361

].  

Такий стан речей, на нашу думку, не є виправданим, адже цивільно-

правовий інтерес до життя зародка як охоронюване правом благо, не може 

бути меншим, ніж відповідні майнові інтереси зачатої, та не народженої 

дитини, що можуть виникнути в майбутньому. Це ж випливає із поглядів 

суспільства на цінність людського життя та того, що зародок (незважаючи 

від концепції щодо його захисту, якої притримуватися) є початком людського 

життя. 

 Враховуючи все вищенаведене, можемо запропонувати для належного 

захисту інтересу на життя зачатої проте ненародженої дитини Доповнити ст. 

281 Цивільного кодексу України положенням наступного змісту: «8. Життя 
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ненародженої дитини підлягає захисту з урахуванням інших положень цієї 

статті. Батьки, ненароджена дитина яких загинула внаслідок умисних чи 

необережних дій третіх осіб, або одного з батьків, мають право на 

відшкодування моральної шкоди та майнової шкоди пов’язаної із 

відновленням репродуктивної функції. Положення цієї статті не стосується 

штучного переривання вагітності». 
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4.2 Проблеми правомочності розпоряджатися життям  

Проблематикою інституту права на життя також проблематика такої 

правомочності особи як можливість вільно розпоряджатися своїм життям, в 

тому числі шляхом його припинення. В цьому випадку йдеться про 

самогубство та евтаназію.  

Окресленій проблематиці присвячено багато праць науковців, однак ми 

б хотіли акцентувати увагу саме на юридично-формальному аспекті вказаної 

проблематики та аналізувати наявні у науці думки та тези крізь призму 

формального аналізу відповідних норм (джерел) права, що підлягають 

застосуванню у тому чи іншому випадку. 

Н.Т. Савченко зазначає, що дискусійним вважається також питання про 

право на смерть. Якоюсь мірою сам термін «право на смерть» звучить 

парадоксально: бо протягом багатьох років фундаментальним, головним 

завжди було – право на життя. Людина може передчасно припинити своє 

життя шляхом самогубства. В наукових виданнях різних галузей науки 

обговорюється питання про можливість визнання права на самогубство, 

права на смерть, вважаючи, що таке право повинно бути проголошено у 

законі. На думку науковця, ці два людські права так тісно пов’язані між 

собою, що є «двома сторонами однієї медалі. Більш того «право на життя» 

містить у собі право розпоряджатися своїм життям, у тому числі, і щодо 

заподіяння собі смерті. Прикладами розпорядження своїм життям свідомо і 

добровільно вчений вважає роботу каскадерів, альпіністів, здійснення 

небезпечних наукових експериментів тощо [
362

, с. 19]. Аналогічної думки 

притримувався А.В. Соловйов, який також ввів поняття «право піддавати 

своє життя ризику», «самопожертви» тощо [
363

] та інші вчені. 

Тим не менше, як слушно зазначено, цивільне законодавство не 

передбачає у прямому сенсі права на смерть. І це питання не є дивним, адже 
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функція правового регулювання права на життя – створити правову основу 

для захисту життя як соціального блага, а не передбачити законодавче 

визначення та встановлення шляхів його позбавлення. Таким чином, «право 

на смерть» як уже зазначалося існує лише в теорії та випливає із загальної 

концепції свободи дій людини, у які не може втручатися держава чи 

суспільство, якщо ці дії здійснюються без порушень прямих приписів 

законодавства, у тому числі актів цивільного законодавства та законодавства 

про кримінальну чи адміністративну відповідальність. 

У рішенні по справі «Претті проти Великобританії» було зазначено, що 

суд не схильний вважати, що право на життя, гарантоване ст. 2, може бути 

інтерпретоване в негативній формі, так само, як і воно не може створити 

право на самовизначення в значенні надання особі права на вибір смерті 

замість життя [
364

]. Таким чином, право на життя та його встановлення у 

негативному значення не регулюється ні на рівні національному, ні на 

міжнародно-правовому рівні. 

Однак чи наявне право особи здійснити самогубство і які межі цього 

права? В даному випадку слід провести чітку грань між свободою дій особи 

та можливим порушенням прав інших людей. Так, законодавство України 

для особи, яка вчиняє самогубство жодної відповідальності не встановлює. 

По-перше, сам факт доведення самогубства до кінця вже робить 

відповідальність неактуальною, окрім випадків, коли самим актом 

самогубства була завдана майнова шкода і обов’язок її відшкодувати 

переходить до спадкоємців. По-друге, навіть за умови, що акт самогубства 

особи виявиться невдалим, підстав застосовувати до такої особи санкції, не 

буде. Хоча можна теоретично припускати можливість кваліфікувати дії 

особи, яка вчинила невдале самогубство у публічному місця грубо 

порушивши публічний порядок як хуліганство (ст. 296 КК), однак це питання 
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до фахівців із кримінального права у процесі розгляду конкретних обставин 

справи.  

Таким чином, самогубство вчинене самою особою щодо себе за 

законодавством України не вважається злочином. Кваліфікувати невдале 

самогубство як замах на вбивство щодо самого себе також не є вірним з 

урахуванням підходу доктрини та практики кримінального права.  

Тим не менше, сприяння у вчинення самогубства, зокрема, задоволення 

прохання особи позбавити її життя, яке заборонено ст. 281 ЦК, є злочином за 

кримінальним законодавством України. 

Так, у ст. 120 КК у новій редакції передбачає відповідальність за 

доведення до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком 

жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її 

людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що 

суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють 

вчиненню самогубства [
365

]. Таким чином, будь-яка допомога у виборі форм 

та методів самогубства, надання засобів для цього, надання поряд чи 

інформації щодо вчинення самогубства можуть бути кваліфіковані як 

сприяння у вчиненні самогубства, навіть якщо такі дії були вчинені на 

прохання фізичної особи. Відповідний більш розширений підхід був 

запроваджений змінами до законодавства внесеними Законом України «Про 

внесення зміни до статті 120 Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню 

самогубства» № 2292-VIII від 08.02.2018 р. [
366

] у зв’язку з частими 

випадками схиляння до самогубства неповнолітніх через мережу Інтернет. 

Будь-які з перерахованих дій можуть тлумачитися як замах на право на життя 

і хоч особа, що вчиняє акт самогубства, здійснює його добровільно, однак 
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можна припустити, що за умов відсутності дій, які сприяють самогубству, 

таких дій особа могла б не вчинити.  

Однак, слід підкреслити, що склад злочину ст. 120 КК не передбачає 

вчинення самою особою активних дій на позбавлення іншої особи життя за її 

бажанням. Такі діяння будуть кваліфікуватися як умисне 

вбивство,передбачене ст. 115 КК [
367

], жодних винятків з якої не 

допускається. На нашу думку, трактування задоволення прохання фізичної 

особи про позбавлення її життя відповідно до ст. 281 ЦК, як умисне вбивство 

передбачене ст. 115 КК, є вірним за суттю та розмежовувати ці поняття чи 

встановлювати інший склад злочину за загальним правилом не потрібно, 

інакше це створить загрозу для системи кримінально-правового та цивільно-

правового захисту права на життя інших осіб. 

Однак, на окремий розгляд заслуговує проблематика евтаназії, яка, на 

відміну від звичайного задоволення прохання фізичної особи позбавити її 

життя, здійснюється щодо безнадійно хворих для дочасного позбавлення їх 

життя в умовах неминучої смерті, що має настати у незначний за часом 

період. Якщо законодавство багатьох держав Європи пішло шляхом 

регулювання порядку та підстав для здійснення евтаназії, то законодавство 

України врегулювало це питання шляхом повної заборони евтаназії та взагалі 

ст. 281 ЦК обмежується забороною задоволення прохання про припинення 

життя. Таким чином, з точки зору ЦК відсутнє як визначення поняття 

евтаназії, так і його розмежування із поняттям сприяння у вчиненні 

самогубства. 

Саме ж поняття евтаназія (в законодавстві «еутаназія») визначене у 

Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

відповідно до ч. 3 ст. 52 якої, медичним працівникам забороняється 

здійснення еутаназії - навмисного прискорення смерті або умертвіння 
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невиліковно хворого з метою припинення його страждань [
368

]. Отже, поняття 

евтаназії хоч і знайшло своє визначення у законодавстві України, однак це 

поняття не інкорпороване у положення ЦК, яке визначає основи правового 

регулювання права на життя. При цьому, на нашу думку, евтаназія має ряд 

настільки істотних особливостей, які потребують окремого підходу до її 

визначення. Тому ототожнення «евтаназії» із загальним терміном «прохання 

про припинення життя», який використовується у ЦК є принципово не 

вірним. Доповнення ж ЦК положенням, яке регулює евтаназію хіба що 

удосконалить відповідний інститут в Україні. В цьому випадку йдеться не 

лише про дозвіл на вчинення евтаназії, але про інший підхід до регулювання 

цього питання та створення основ для подальшого розмежування вчинення 

евтаназії з точки зору законодавства про кримінальні та адміністративні 

проступки. Це є вкрай важливим, адже як випливає положень КК, вчинення 

евтаназії буде розглядатися як умисне вбивство. Такий підхід, на наше 

переконання, не є повністю виправданим. 

У сучасних публікаціях використовуються різні інтерпретації терміну: 

«евтаназія», «еутаназія», «ейтаназія» [
369

, с. 48]. На думку І.Я. Сенюти, під 

еутаназією слід розуміти умисні дії чи бездіяльність медичних працівників, 

до яких вони вдаються на підставі поданого у письмовій формі клопотання 

пацієнта, який усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, 

дотримуючись законодавчо встановлених умов і з метою припинення його 

фізичних, психологічних і моральних страждань, для реалізації права на 

гідну смерть [
370

, с. 158].  
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Ю.А. Дмітрієва та К.В. Шлєньова під еутаназією розуміють 

усвідомлений, добровільний, вольовий відхід людини з життя [
371

, с. 52]. В 

цьому випадку слід зробити принципове уточнення, що вольова ознака 

передбачає добровільну та усвідомлену згоду пацієнта на здійснення 

евтаназії, а сама ж процедура здійснюється медичними працівниками у 

порядку визначеному законодавством. 

У теорії розрізняють активну та пасивну евтазанію. Активна 

(позитивна) евтаназія, сутність якої полягає у застосуванні активних дій 

щодо пришвидшення смерті людини, що страждає з безнадійним прогнозом 

на останньому етапі хвороби. Пасивна (негативна) евтаназія — це відмова від 

заходів, що сприяють підтриманню життя безнадійно хворої людини [
372

, с. 

32]. Однак, найбільш спірне питання щодо пасивної евтаназії – визначення, 

яку ж людину вважати безнадійно хворою.  

Частина 2 ст. 52 Основ законодавства встановлено, що активні заходи 

щодо підтримання життя хворого припиняються в тому випадку, коли стан 

людини визначається як незворотна смерть. Порядок припинення таких 

заходів, поняття та критерії смерті визначаються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров'я відповідно до сучасних міжнародних вимог [
373

]. При 

цьому, незворотна смерть як вже констатація факту смерті особи та стан 

безнадійного захворювання, який дозволяє в окремих державах здійснювати 

евтаназію – поняття, що принципово відрізняються одне від одного. 

Також в науці виділяють інший критерій для виділення видів евтаназії 

– суб’єкт волевиявлення. На його підставі виділяють добровільну евтаназію – 

застосування до невиліковно хворого лікарських чи інших засобів, що 

призводять до легкої і спокійної смерті на вимогу хворого, який усвідомлює 

свої дії та може керувати ними, та примусову — спричинення легкої смерті 
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за допомогою відповідних засобів та дій невиліковно хворого, але за 

рішенням членів сім’ї, законних представників чи громадських інститутів 

[
374

, с. 152]. Ми б не трактували таку евтаназію як «примусову», оскільки йде 

рішення про особу, яка не може керувати своїми діями та розуміти їх 

наслідки, за яку рішення приймають родичі такої особи. 

Заслуговує уваги точка зору Ковальова М.І., який вважає її допустимою 

за наявності таких критеріїв: — свідомого і наполегливого прохання хворого; 

— неможливості полегшити страждання хворого відомими засобами; — 

точної безсумнівної доказовості щодо неможливості врятувати життя, 

встановленої колегією лікарів при обов’язковій одностайності; — 

попереднього повідомлення органу прокуратури [
375

, с. 21]. Ці критерії 

повинні стати основою для здійснення евтаназії, однак в подальшому їх слід 

доопрацювати з урахуванням практики здійснення евтаназії в інших 

державах, якщо ж рішення про подальше регулювання евтаназії буде 

прийнято. 

Першою державою, що легалізувала добровільну смерть, стали 

Нідерланди. Сприятливі умови для евтаназії існували там ще з 1984 року, 

коли Верховний суд Нідерландів визнав добровільну евтаназію можливою. 

Цікаво, що для легалізації відповідної операції було розроблено «кодекс 

пацієнта», згідно з яким звертатись з проханням про евтаназію можуть навіть 

діти, з 12-річного віку [
376

, с. 8]. У Нідерландах після тривалої дискусії в 

законодавство офіційно внесено дозвіл пасивної евтаназії. В Англії, навпаки, 

прийняли закон про безумовну заборону евтаназії в медичній практиці [
377

, с. 

40]. У Фінляндії та Швеції пасивна евтаназія не вважається протизаконною, 

проте підставою для її застосування є вільне і свідоме волевиявлення 
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пацієнта, причому аналогічні прохання, навіть від найближчих родичів, 

визнаються юридично недійсними. У 50-ти штатах США прийняті закони, 

якими дозволено пасивну евтаназію [
378

, с. 9]. Евтаназія також узаконена у 

Швейцарії. У деяких країнах чинні закони про пасивну евтаназію, що 

дозволяють невиліковно хворим людям відмовлятися від подальшої терапії 

(Франція, деякі американські штати) [
379

, с. 78]. Крім того, евтаназія 

легалізована у Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Швеції, Фінляндії, Голландії, 

Колумбії, Китаї, Уругваї, Північній Австралії, та деяких інших країнах [
380

]. 

Слід зазначити, що законодавство Нідерландів та Бельгії дозволяє 

також здійснювати евтаназію щодо неповнолітніх. Так, у Бельгії за три роки 

існування відповідного законодавства на кінець 2017 року зафіксовано два 

випадки дитячої евтаназії, у Нідерландах за останні десять років – п’ять 

таких подій [
381

]. Можливість застосування евтаназії щодо неповнолітніх 

завжди викликало більш активну дискусію у суспільстві, однак, якщо усі 

фактичні обставини щодо нестерпних страждань від невиліковної хвороби, 

яка у скорому часі спричинить смерть, наявні щодо неповнолітнього, а якого 

фактична здатність прийняти зважене рішення є встановлена компетентними 

особами та відповідає мірі його психологічного розвитку, морально-етична 

складова евтаназії, на нашу думку, є однаковою як і щодо дорослої людини. 

Тим паче, за твердженням психологів, діти в умовах невиліковної хвороби та 

тяжких страждань швидше дорослішають з психологічної точки зору. Таким 

чином, якщо суспільство дозволяє вчинення евтаназії щодо дорослої особи, 

таку ж можливість із більш жорстким контролем та регулюванням можна 
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було б надати і щодо неповнолітньої особи, яка може в міру свого 

психологічного розвитку прийняти таке рішення, яке буде підтверджене 

згодою обидвох батьків.  

С.В. Шевчук зазначав, що не визнає законною евтаназію практика 

ЄСПЛ [
382

; с. 85]. З цим не можемо погодитись, адже ЄСПЛ жодним чином 

не заперечив можливість проведення евтаназії, натомість, вказав, що 

прийняття законодавства, яке регулює цей процес – внутрішня справа 

держав-учасниць. На думку Суду, дозвіл вчиняти евтаназію у розумних 

межах не порушуватиме ст. 2 Конвенції. Тим не менше, якщо законодавство, 

яке регулює питання евтаназії в державі відсутнє, або евтаназія як явище 

заборонена, ЄСПЛ не вважає, що інститут захисту права на життя повинен 

включати і захист правомочностей щодо розпорядження життям. 

Враховуючи все вищенаведене, питання запровадження евтаназії в 

Україні є проблематикою широко здійснюваної суспільної, політичної та 

правової дискусії. З урахуванням досвіду інших держав, такий інститут у тій 

чи іншій мірі може бути запроваджений в законодавство України, зокрема і в 

інститут цивільно-правового регулювання права на життя. 

Однак в будь-якому випадку евтаназія може проводитися лише у 

суворій відповідності із чинним законодавством. Зокрема, необхідно 

встановити обмеження достатні для того, щоб було достатньо підстав підстав 

поза обґрунтованим сумнівом вважати, що рішення про здійснення евтаназії 

прийнято суб’єктом вільно та без тиску, що суб’єкт здатен усвідомити 

наслідки вибору евтаназії, що буде забезпечено можливість обдумати 

прийняте рішення та що немає шансів на зменшення страждань чи 

покращення стану здоров’я особи.  

Тим не менше, звертаємо увагу на те, що здійснення евтаназії, з точки 

зору кримінального права України, є умисним вбивством. Такий підхід, з 

нашої точки зору, не можна назвати справедливим, а тому слід розмежувати 
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склад злочину умисного вбивства та незаконної евтаназії. Справа в тому, що 

доволі часто невиліковно хворі з однієї держави, в якій евтаназія заборонена 

переїжджають в іншу державу, у якій евтаназія дозволена. Натомість, згідно 

ч. 1 ст. 8 КК, іноземці або особи без громадянства, що не проживають 

постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні 

відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними 

договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або 

особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів 

України [
383

]. Таким чином, якщо за допомогою близьких родичів 

невиліковно-хворий громадянин України переїде до іншої держави, де щодо 

нього вчинять евтаназію – усі і особи, які сприяли йому в цьому, в рівній 

мірі, як і іноземний медичний персонал, може бути підданий кримінальному 

переслідуванню в Україні за умисне вбивство. Тому слід встановити новий 

склад злочину у КК, встановивши відповідальність за «вчинення евтаназії» з 

менш суворою мірою покарання, ніж за умисне вбивство. У разі легалізації 

евтаназії в Україні формулювання «вчинення евтаназії» слід замінити на 

формулювання «незаконна евтаназія». Відповідні аспекти слід врегулювати і 

у ЦК.  

Тому станом на сьогодні, пропонуємо внести у законодавство України 

наступні зміни: 

1) Частину 4 ст. 281 ЦК доповнити виклавши її у наступній редакції: 

«забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її 

життя, зокрема шляхом евтаназії». 

2) У разі прийняття рішення про легалізацію евтаназії, у тій чи іншій 

формі, відповідну ч. 4 ст. 281 ЦК слід доповнити положенням: «Здійснення 

евтаназії можливе на підставах та у строгій відповідності з порядком, що 

передбачені окремим законом», – натомість в такому разі необхідно буде 

прийняти Закон України «Про евтаназію», яким врегулювати ці питання; 
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3) Доповнити кримінальний кодекс України окремою статтею, якою 

встановити окремий склад злочину щодо здійснення евтаназії з меншим 

рівнем покарання, ніж за умисне вбивство. У подальшому, якщо евтаназія 

буде легалізована в Україні, склад цього злочину слід буде замінити на 

«незаконне здійснення евтаназії».  
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4.3 Особливі правомочності, що випливають із права на життя  

Як і будь-яке інше охоронюване законом право особи, право на життя 

може розглядатися крізь призму результативності та ефективності його 

захисту і охорони. Тому досліджуване особисте немайнове право як інститут 

цивільного права повинно належним чином забезпечувати виконання 

покладених на нього функцій – регулятивної, охоронної, захисної та інших. У 

цьому контексті основою для ефективного виконання субінститутом права на 

життя покладених на нього функцій є належне правове регулювання, якому 

притаманні конкретні позитивні аспекти та недоліки, усунення яких є 

запорукою захисту, охорони та регулювання права на життя в Україні. 

Так як право на життя та його захист є не лише прерогативою 

національного правового регулювання, але також має статус міжнародного 

стандарту, якого повинні дотримуватися держави, що його визнають. У 

Європі право на життя, його зміст та рівень належного захисту встановлений 

у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, норми якої 

розтлумачені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини. 

Разом рішення ЄСПЛ із Конвенцією становлять стандарт захисту прав 

людини, на рівні якого повинно бути забезпечено захист права на життя у 

національному законодавстві та практиці його застосування. Тому 

орієнтиром для удосконалення національного законодавства у сфері захисту 

права на життя в Україні, в основному, є масив практики ЄСПЛ, у якому 

визначено конкретні випадки, коли право на життя, з урахуванням широкого 

підходу ЄСПЛ до визначення його змісту, було недостатньо захищеним зі 

сторони законодавства, або ж його реалізація виявилась неефективною. 

Незважаючи на те, що загалом в Україні наявне цивільне та інше 

законодавство, яке покликане захищати та охороняти право на життя, 

можемо констатувати, що ЄСПЛ доволі часто встановлював порушення 

Україною статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, що вказує на той факт, що як саме законодавство України, так і 
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практика його застосування повинна бути вдосконаленою із максимальним 

врахуванням міжнародних стандартів захисту права на життя.  

Слушно зазначає С.В. Булеца, що у змісті права на життя, понятійно-

категоріальному апараті і окремих елементах правового регулювання 

вбачається ряд прогалин та недоліків, виправлення яких дозволить 

вдосконалити захист відповідних прав [
384

, с. 2-4]. Тому у повній мірі слід 

враховувати кореляцію між якістю правового регулювання та ефективності 

захищеності тих чи інших особистих немайнових прав у суспільних 

відносинах.  

Доцільно продовжити виклад тези науковця, що другим напрямом 

діяльності держави із захисту права на життя є прийняття державою 

відповідних законів та інших нормативно-правових актів. При цьому, на 

думку вченого, надзвичайно важливо закріпити в національному 

законодавстві норми щодо захисту права людини на життя, але ще й 

проконтролювати їх дотримання та виконання [
385

, c. 37]. З цим повністю 

погоджуємось, адже саме по собі декларування захисту та охорони права на 

життя у законодавстві ще не гарантує ефективного захисту життя як 

найвищої суспільної цінності. Тому відповідне законодавство повинно бути 

забезпечене подальшою ефективною правозастосовчою системою та 

організаційними заходами.  

Таким чином, можемо констатувати, що право на життя та 

удосконалення його правового регулювання лежить у двох площинах 

діяльності держави: організаційно-виконавчій та правотворчій. При цьому, 

правотворча діяльність повинна бути забезпеченою достатньою деталізацією, 

в тому числі на рівні підзаконного правового регулювання, так щоб система 

правового захисту права на життя була ефективною. 
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Автор науково-практичного посібника для суддів Т.І. Фулей виділяє 

наступні сфери практичного застосування статті 2 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод: усі випадки насильницької смерті чи 

зникнення особи, розслідування обставин смерті та зберігання матеріалів 

такого розслідування, планування та проведення операцій із застосуванням 

сили, виключно необхідне застосування сили, застосування зброї та 

спецзасобів, смерть під час військової служби, надзвичайні ситуації, бойові 

дії, військові навчання, загроза для життя у разі вислання (депортації, 

екстрадиції), безпечність спорудження та експлуатації об’єктів, компенсація 

у зв’язку зі смертю (зникненням)  [
386

; c. 89]. Визначені сфери застосування 

положень Конвенції є тими обставинами, при яких на рівні національного 

законодавства доволі часто відбуваються порушення права на життя у 

розумінні практики ЄСПЛ, внаслідок чого відповідні справи розглядаються 

ЄСПЛ, так як та чи інша особа могла не знайти захисту у тій чи іншій 

державі. Тому слід знайти оптимальний пошук можливих змін 

законодавства, які повинні зробити положення цивільного законодавства 

щодо визнання та захисту права на життя не лише декларативними нормами, 

але дієвим механізмом регулювання суспільних відносин. 

В першу чергу, слід звернути увагу, що ЄСПЛ у багатьох справах 

проти України констатував неналежність здійснення судового розслідування 

обставин смерті особи та, як наслідок, неналежного виконання Державою 

свого позитивного обов’язку за статтею 2 Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод. Так, факти неналежного розслідування обставин 

смерті були встановлені, зокрема, у таких справах як: «Михалкова та інші 

проти України» [
387

], «Федіна проти України» [
388

], «Меркулова проти 
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України» [
389

], «Качурка проти України» [
390

], «Гонгадзе проти України» [
391

] 

та багато інших. Таким чином, можемо зробити висновок, що факти 

неналежного розслідування свідчать не лише про те, що не було забезпечено 

організаційно-правового захисту права на життя, але й ті чи інші особи у 

межах правової системи України не знайшли цивільно-правового захисту 

права на життя. Це зумовлює необхідність звернути увагу на те, що цивільно-

правове регулювання може мати певні прогалини та недоліки, що знижує 

його вплив на захист права на життя у суспільних відносинах. 

Вимоги ефективного розслідування смерті особи є, безумовно, 

визнаним у Європі стандартом права на життя та його правового захисту. 

Науковці України на підставі аналізу практики ЄСПЛ виділяють такі ключові 

вимоги, дорозслідування смерті: ефективність, збереження доказів, 

незалежність [
392

; c. 89; 
393

, с. 34-39]. Безумовно, забезпечення виконання 

таких вимог – прерогатива кримінального процесуального законодавства та 

адміністративно-правового регулювання. В основному, положення 

відповідних галузей права встановлюють належні засоби, які слід 

використовувати під час розслідування, а детальний аналіз відповідних 

положень законодавства – не прерогатива нашого дослідження. Тим не 

менше, не можна не звернути увагу, що неможливість належного захисту 

прав особи, може бути пов’язана із ключовими недоліками базового 

загального регулювання права на життя. 

Так, особи, у справах яких було встановлено порушення статті 2 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 

використовували як засоби захисту у кримінальному процесі та/або 
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додатково засоби цивільно-правового захисту, як, наприклад, відшкодування 

шкоди. Тому неможливість отримання задоволення захисту своїх прав 

пов’язаних із інститутом права на життя, та, відповідно, невиконання 

державою своїх зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних свобод, очевидно зумовлено відсутністю чіткого 

регулювання у національному законодавстві права на ефективне 

розслідування обставин смерті, як елементу та правомочності права на життя. 

Ми розуміємо, що само по собі, декларування відповідної 

правомочності як елементу права на життя, не виправить ключових проблем, 

які існують у функціонуванні правоохоронної системи і повинні 

вирішуватися організаційно-правовими засобами. Тим не менше, вважаємо, 

що її встановлення у цивільному законодавстві як базовій галузі, яка регулює 

особисті немайнові права людини, серед яких одне з ключових місць 

належить праву на життя, відкриє напрями для більш ефективного цивільно-

правового захисту відповідного права людини. По-перше, будуть встановлені 

конкретні кореспондуючі зв’язки прав та обов’язків, при яких родичам 

загиблого належатиме право на ефективне розслідування обставин смерті, а у 

держави буде наявний обов’язок ефективного розслідування таких обставин. 

Порушені ж права будуть підставою для застосування конкретного механізму 

захисту цивільних прав, серед яких і відшкодування шкоди. Останній 

правомочності та елементу змісту права на життя слід приділити окрему 

увагу. 

Л.С. Криворучко вважає, що саме законодавчий механізм захисту 

немайнових прав фізичної особи не повною мірою відповідає потребам 

сьогодення. З огляду на це, науковець пропонує наступні заходи для 

виправлення відповідного становища: по-перше, детальне вивчення та 

імплементація правових норм країн європейської спільноти в національне 

законодавство України з подальшим процесом ратифікації, по-друге, 

вдосконалення дійових правових механізмів захисту й контролю за 

дотриманням з боку державних органів та посадових осіб особистих 



  

  209 

немайнових прав фізичних осіб, по-третє, розроблення інституту (правового 

механізму) відповідальності посадових осіб у складовій нехтування чи 

порушення захисту особистих немайнових прав фізичних осіб. Це, на думку 

науковця, дасть змогу не лише забезпечити й гарантувати дотримання 

законних прав і свобод людини як внутрішньодержавної функції, а й 

підвищить загальний статус України, як правого гаранта на міжнародному 

рівні [
394

, с. 32]. З цього приводу можемо підтвердити, що, дійсно, 

надзвичайно важливим є питання забезпечення відповідності захисту права 

на життя ключовим міжнародним стандартам у цій сфері. Тому для цього 

повинні бути встановлені конкретні механізми, які б надавали правову 

можливість особі отримати належний захист права на життя, якщо воно бути 

порушене (не забезпечено) зі сторони держави.  

І одним з перших кроків до такого покращення механізмів захисту 

права особи на життя є встановлення обов’язку держави і відповідного права 

інших осіб на ефективне розслідування обставин смерті. Саме ця 

конкретизація дозволить розпочати встановлювати конкретний ефективний 

механізм цивільно-правового захисту особами, щодо загиблих родичів яких 

розслідування державою ведеться неефективно.  

З цією метою, пропонуємо статтю 281 Цивільного кодексу України 

доповнити новою частиною (9) наступного змісту: «9. Близькі родичі 

померлої при обставинах, що можуть свідчити про насильницький характер 

смерті, особи мають право на ефективне розслідування обставин смерті. 

Держава гарантує здійснення ефективного розслідування усіх випадків 

смерті при обставинах, що можуть свідчити про насильницький характер 

смерті, що відбулися на контрольованій нею території». При цьому, 

реалізація відповідної норми безумовно взаємопов’язана із ефективністю 

правоохоронної системи та її регулюванні кримінальним процесуальним та 
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адміністративним законодавством. Тим неменше, вважаємо, що ця норма є 

необхідною для комплексної системи правового захисту права на життя. 

Нерозривно пов’язаним із будь-яким цивільним правом є можливість 

його цивільно-правового захисту. Особливістю захисту права на життя є те, 

що воно не може бути поновлене у реституційному порядку, окрім винятку 

усунення небезпеки для життя, що загалом створює єдиним належним та 

ефективним способом захисту права на життя – відшкодування майнової та 

моральної шкоди. Така шкода, крім випадків створення істотного ризику для 

життя, відшкодовуватиметься близьким родичам як особам, які постраждали 

від смерті їхнього близького родича та регулюватиметься главою 82 ЦК [
395

].  

О. В. Данильченко вважає відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди одним з основних завдань цивільно-правового захисту. Науковець 

слушно вказує, що поновлення особистого немайнового права є 

проблематичним. Не можна поновити повністю і право на життя та здоров’я, 

враховуючи природні особливості самого блага «життя», «здоров’я» [
396

 ,c. 

604]. Тому ключовим та центральним механізмом захисту права є 

відшкодування майнової та моральної шкоди, що матиме компенсаційний 

характер. 

Т.В. Лісніча, вбачаючи у відшкодуванні шкоди єдиний дієвий механізм 

цивільно-правового захисту немайнових прав, вважає, що саме на проблемах 

механізмі відшкодування шкоди повинна бути привернута основна увага 

дослідників. Науковець пропонує цікавий спосіб розв’язання проблеми 

відшкодування шкоди, завданої порушенням особистих немайнових прав, що 

забезпечують природне існування фізичної особи. З метою підвищення 

імовірності отримання відшкодування в разі завдання шкоди праву на життя, 

здоров'я, свободу, особисту недоторканність внаслідок вчинення дій, що не 

містять ознак злочину, пропонується утворити Фонд дотування цивільної 
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відповідальності. Метою існування такого Фонду, за задумом вченого,  має 

стати дотування виплат боржників, винних у завданні шкоди особистим 

немайновим правам, що забезпечують природне існування фізичної особи 

(переважно життю та здоров'ю) [
397

, c. 2, 6]. Безумовно, для захисту 

особистих майнових прав загалом та права на життя зокрема, необхідно 

встановити дієвий механізм відшкодування шкоди, однак ми не впевнені, що 

для цього слід створювати окремий фонд, який потребує додаткових витрат 

на його адміністрування. Вважаємо, що для забезпечення захисту права на 

життя достатньо було б виділити окрему статтю витрат, які б забезпечували 

відшкодування потерпілим особам на підставі рішення суду. При цьому, 

вважаємо, що відшкодовувати усім жертвам злочинів пов’язаним із 

позбавленням життя за рахунок бюджету є невиправданим тягарем для 

держави. Такого інституту немає в інших розвинутих державах з ринковою 

економікою.  

Ми б пропонували забезпечити таке відшкодування саме тим особам, 

по відношенню яких судовим рішенням у позовному порядку встановлено, 

що органи досудового розслідування та суд допустили бездіяльність, або ж 

неефективно здійснювали розслідування та судочинство, внаслідок чого не 

вдалося встановити обставини смерті, винних у її завданні, чи притягнути їх 

до кримінальної та/або цивільної відповідальності. Відповідний механізм 

більш притаманний функціям держави та мав би позитивний вплив на 

механізм цивільно-правового захисту права на життя, а також 

опосередковано позитивно вплинув би на здійснення розслідування злочинів 

пов’язаних із протиправним позбавленням життя. Тому ми вважаємо за 

необхідне звернути увагу на відповідне удосконалення цивільного 

законодавства у наведеному напрямі. 

Відшкодування шкоди у зв’язку з посяганням на життя як охоронюване 

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод благо та 
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право, є незамінним елементом міжнародних стандартів захисту права на 

життя, які відображені у практиці ЄСПЛ. Так, вкотре наведемо в якості 

прикладу справу «Меркулова проти України», де чітко вказується, що 

доступність засобів відшкодування шкоди, заподіяної смертю чи 

небезпечним для життя тяжким тілесним ушкодженням є важливим 

критерієм для оцінки того, чи виконала держава свої зобов’язання за ст. 2 

Конвенції [
398

]. Така ж позиція відображена у рішеннях ЄСПЛ по справах 

«Горовенки та Багара проти України» [
399

], «Райковська проти Польщі» [
400

] 

«Федіна проти України» [
401

]. Наведене вказує, що відповідний механізм 

відшкодування шкоди у зв’язку із порушенням права на життя, не повністю 

ефективно працює у відповідності із стандартами, які відображені у практиці 

ЄСПЛ. У зв’язку з неведеним, наявні численні рішення проти України, де 

констатовано порушення нашою державою своїх зобов’язань за статтею 2 

Конвенції. 

Якщо питання компенсації шкоди завданої особою, що вчинила 

протиправне позбавлення життя, врегульовані та в цьому напрямі існує 

правова визначеність, а єдина фактична проблема полягає у можливій 

неплатоспроможності винної особи, то у випадку, якщо порушення права на 

життя полягає у неналежному розслідуванні державою факту смерті, або її 

бездіяльності при наявності достатньої інформації про  небезпеку для життя 

конкретної особи, то ці питання взагалі не є належно врегульовані у ЦК [
402

]. 

Розглянемо почергово цивільно-правове регулювання, яке регулює відповідні 

взаємовідносини. 
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Так, у випадку, коли внаслідок протиправних дій зі сторони 

невстановленої особи було спричинено смерть особи, повинні були б 

застосовуватися положення ст. 1207 ЦК, відповідно до якої шкода, завдана 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину, 

відшкодовується потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 ЦК 

(дитині, чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам),  іншим особам, які 

були на утриманні потерпілого) державою, якщо не встановлено особу, яка 

вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною. При цьому, умови та 

порядок відшкодування державою шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю, встановлюються законом [
403

]. 

Однак, вказана норма не може бути застосованою, оскільки вказане 

положення прив’язує завдану шкоду до прийняття спеціального закону, яким 

повинно бути визначено розмір та порядок відшкодування відповідної шкоди 

державою. Така ж позиція відображена в актуальній судовій практиці. Як 

приклад можемо привести постанову Львівського апеляційного суду від 

28.11.2018 р. по справі № 442/5237/16-Ц. Колегія суддів однозначно вказала, 

що до спірних правовідносин із відшкодування шкоди державою внаслідок її 

завдання невстановленою особою, чи особою, яка виявилася 

неплатоспроможною, не може бути застосована аналогія закону, так як ці 

правовідносини врегульовані ст. ст. 1177, 1207 ЦК України та передбачають 

прийняття спеціального Закону, який би мав врегулювати умови та порядок 

відшкодування шкоди за ст. ст. 1177, 1207 ЦК України [
404

]. Таким чином, 

задекларований державою у цивільному кодексі механізм захисту права на 

життя у відповідних ситуаціях взагалі недійсний. 

Хочемо зазначити, що очевидним є той факт, що держава не може 

брати на себе  зобов’язання відшкодовувати шкоду усім жертвам злочинів, 

які неможливо було розслідувати. Однак, ми вважаємо принципово 
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неправильним декларувати певне право та кореспондуючий обов’язок між 

учасниками цивільних взаємовідносин (у даному випадку одним з учасників 

є держава), при цьому не врегульовувати такі питання, а залишати бланкетну 

норму, яка відсилає до неіснуючого нормативно-правового акту. 

Варто зауважити, що у зв’язку з агресією Російської Федерації та 

подіями Революції гідності активізувалися спроби врегулювати порядок 

такого відшкодування на основі 1207 ЦК. Так, протягом останнього часу у 

Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроектів, серед яких проект 

Закону України від 23.01.2014 р. N 4017 «Про статус осіб, які постраждали 

під час проведення мирних зібрань, гарантії їх соціального захисту» [
405

], 

проект Закону України «Про відшкодування матеріальної шкоди, завданої 

майну потерпілих осіб під час проведення мирних зібрань внаслідок 

протиправних посягань» від 04.02.2014 р. N 4085 [
406

], проект Закону України 

«Про державну допомогу постраждалим в районі проведення 

антитерористичної операції» від 13.06.2014 р. N 4073-а [
407

] та інші. При 

цьому, відповідні закони спрямовані на соціальний захист окремих категорій 

громадян, що стали жертвами відповідних подій у державі. Тому вони не 

забезпечуватимуть загальної державної політики щодо механізму 

гарантування забезпечення права на життя. 

Можливість встановлення інституту відшкодування шкоди усім 

постраждалим від злочинів проти життя за умови, якщо особа, яка вчинила 

відповідне діяння, невстановлена або виявилася неплатоспроможною 

знаходиться у площині політичної дискусії, адже це буде значним тягарем 

для бюджету України. Тому дослідження цього питання не лежить у правовій 

площині. Із положень ст. 2 Конвенції не випливає обов’язку держави 
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забезпечити відшкодування усім жертвам злочинів проти життя чи 

відповідати за платоспроможність злочинців. Однак, вкотре наголосимо, що 

держава повинна забезпечити ефективне розслідування та судове 

провадження, так щоб гарантувати захист права на життя, а у випадку 

невиконання цих зобов’язань, відшкодувати шкоду таким невиконанням 

потерпілим особам. 

Як наведено вище, механізм відшкодування шкоди у випадку 

порушення державою зобов’язань із захисту права на життя, на даний 

момент не врегульовано. Тим не менше, якщо право особи на життя буде 

порушено згідно з розумінням ЄСПЛ, національні суди повинні були б 

врахувати, що ст. 2 Конвенції повинна підлягати прямому застосуванню і 

присудити належну компенсацію особі. Тим не менше, ймовірність добитися 

захисту права на життя у наведеному випадку в умовах судової системи, яка 

побудована за принципами романо-германської правової сім’ї зведена до 

нуля. Тому з високою ймовірністю особа, програвши відповідну справу у 

національних судах зможе у ЄСПЛ порушення ст. 2 Конвенції.  

Тому, на нашу думку, доцільно врегулювати на основі непрацюючої 

норми ст. 1207 ЦК питання відшкодування шкоди державою у випадку 

невиконання державою своїх зобов’язань за процесуальним аспектом ст. 2 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Це 

відповідатиме взятим на себе Україною зобов’язань при підписанні та 

ратифікації відповідної Конвенцїі. 

З цією метою, пропонуємо викласти ст. 1207 ЦК у наступній редакції: 

«Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом 

або смертю внаслідок злочину. 1. Шкода, завдана каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину, відшкодовується 

потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього Кодексу, державою 

за рішенням суду, якщо не встановлено особу, яка вчинила відповідний 

злочин, або якщо вона є неплатоспроможною, за умови, якщо державою в 

особі уповноважених органів не виконано обов’язку щодо ефективного 
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розслідування цього злочину та забезпечення справедливого суду.» При 

цьому, пропонований для цілей відповідної норми термін «справедливий 

суд», слід тлумачити у такому ж розумінні, в якому він вжитий у стаття 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з урахуванням 

практики ЄСПЛ. При цьому, отримання рішення суду буде достатнім 

механізмом, щоб уникнути зловживань відповідною нормою, чи подання 

завідомо необґрунтованих вимог. 

Такі заходи матимуть, на наше переконання, значний позитивний вплив 

на систему захисту права на життя з огляду на наступне: 

1) особи, чиє право на життя порушено, та не захищено державою 

зможуть отримати належний захист, використовуючи засоби національного 

захисту; 

2) встановлення цього інституту дасть державі Україні додатковий 

захист від відповідних позовів у ЄСПЛ, оскільки вагомим аргументом буде 

те, що у державі є встановлений належний механізм захисту прав особи; 

3) можливість перегляду незалежним складом суду справ, які 

розглядалися іншими судами та/або органами досудового розслідування, що, 

безумовно, сприятиме покращенню системи досудового розслідування 

злочинів проти життя та відповідних судових проваджень щодо розгляду 

цієї категорії справ; 

4) ймовірно, суттєво зменшиться кількість позовів до ЄСПЛ про 

порушення Україною ст. 2 Конвенції з відповідних підстав. 

Враховуючи усі ці аргументи, можемо з переконливістю стверджувати, 

що пропоновані зміни можуть суттєво покращити цивільно-правовий захист 

права людини на життя.  

Що ж стосується неплатоспроможності особи, яка вчинила злочин, то у 

цьому випадку питання, чи повинна держава нести цивільну 

відповідальність, на нашу думку, має корелюватися із діями уповноважених 

органів та суду, які призвели до можливості стягнення з відповідної особи 

майна. На наше переконання, держава не повинна у цій категорії справ 
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надмірно обтяжувати постраждалих необхідністю подавати цивільний позов 

та вживати заходів забезпечення позову. Ми вважаємо, що такі заходи 

повинні вживатися прокурором, щоб особа, яка обґрунтовано підозрюється у 

вчиненні злочину, не відчужила належне їй майно з метою уникнення 

цивільно-правової відповідальності.  

Тому можливість відповідальності держави повинно бути враховано з 

урахуванням дій уповноважених органів спрямованих на забезпечення 

виконання рішення суду щодо цивільно-правового відшкодування. Також 

безумовно повинно бути забезпечено можливість регресу державних органів 

до відповідних осіб. 

З урахуванням наведеного, пропонуємо ч. 2 ст. 1207 ЦК викласти у 

наступній редакції: «2. Держава відшкодовує шкоду з підстав передбачених 

ч. 1 цієї статті за рішенням суду у зв’язку з неплатоспроможністю особи, яка 

вчинила відповідний злочин за рішенням суду, якщо не доведе, що органами 

державної влади вжито усіх можливих заходів для розслідування злочину, 

притягнення до кримінальної відповідальності та забезпечення позову. 

Держава має право звернутися з регресною вимогою до особи, яка вчинила 

відповідний злочин.»  

Право на життя у практиці ЄСПЛ також передбачає відшкодування 

шкоди державою у випадку не усунення державою загрози життю особи, 

якщо у державних органах була достовірна та обґрунтована інформація про 

загрозу життю особи. Норми, яка б чітко врегульовувала такі відносини, 

визначаючи державу деліктоздатним суб’єктом, у ЦК немає. Проте ми 

вважаємо, що у випадку, якщо держава, маючи достовірну та обґрунтовану 

інформацію про загрозу життю особи, не відвернула її, внаслідок чого такій 

особі було заподіяно смерть, вона повинна вважатися такою, що не виконала 

свої зобов’язання за статтею 2 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. При цьому, така держава зобов’язання забезпечити 

механізм відшкодування особам шкоди, внаслідок такої бездіяльності 

державних органів та служб.  
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В іншому разі стаття 282 ЦК, якою встановлено право особи на 

усунення небезпеки для життя та здоров’я людини буде нічим іншим, ніж 

нормою-декларацією без належного регулятивного впливу, оскільки у такому 

разі не забезпечуватиметься захист права людини на життя.  

Тому вважаємо за доцільне запропонувати доповнити ЦК новою 

статтею 1207-1 під назвою «Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок ухилення від 

усунення небезпеки» наступного змісту: «Шкода, завдана каліцтвом або 

смертю внаслідок ухилення від усунення небезпеки для життя 

державними органами, відшкодовується потерпілому або особам, 

визначеним статтею 1200 цього Кодексу, державою за рішенням суду у 

випадку, якщо державні органи володіли достовірною та обґрунтованою 

інформацією про ризик для життя та здоров’я особи та мала реальну 

можливість її відвернути.» 

Здійснюючи пошук шляхів оптимізації цивільно-правової охорони 

права на життя, також слід звернути на проблему забезпечення належного 

розміру відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю. Адже забезпечення 

правовою системою можливості отримати належне відносно співмірне 

відшкодування у зв’язку зі смертю, є елементом стандартів права на життя у 

практиці ЄСПЛ. Якщо ж розмір такого відшкодування буде неналежним, або 

ж рішення про відшкодування шкоди буде неможливо виконати, на нашу 

думку, не можна буде стверджувати, що держава виконує свої зобов’язання 

за ст. 2 Конвенції. 

Якщо питання відшкодування матеріальної шкоди врегульовано на 

якісному рівні та прив’язано до розміру мінімальної заробітної плати та 

строку утримання, яке належить тій чи іншій категорій осіб, що знаходяться 

на утримання [
408

], то вирішення питання про відшкодування моральної 

шкоди та її розміру характеризується значною невизначеністю. 
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У першу чергу слід підкреслити, що поняття «належне відшкодування» 

є оціночним поняттям. Хоча сторони можуть тими чи іншими доказами та 

доводами доводити розмір належної моральної шкоди, остаточне вирішення 

питання про її розмір є дискретними повноваженням суду, який повинен 

керуватися правовим орієнтиром без прив’язки до конкретно визначених 

розрахунків. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 23 ЦК, розмір грошового відшкодування 

моральної шкоди визначається судом залежно від характеру 

правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення 

здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, 

ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для 

відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне 

значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги 

розумності і справедливості [
409

]. Відповідний стан речей є цілком 

виправданим, адже у кожній конкретній ситуації розмір моральних 

страждань може варіювати та збільшуватися чи зменшуватися під впливом 

багатьох факторів. Тим не менше, тягар доведення моральної шкоди лежить 

на позивачі, який зобов’язаний її довести належними доказами. Серед 

найбільш визначеного джерела доказів моральної шкоди є проведення 

судово-психологічної експертизи. Ми ж вважаємо, що у випадку з 

відшкодуванням моральної шкоди, обов’язок клопотати про проведення 

відповідної експертизи, її оплати та збирання необхідних документів, який 

покладається на жертв злочинів проти життя, є надмірним процесуальним 

обтяженням. Крім цього, правова невизначеність щодо доказової бази по 

моральній шкоді, а також по визначенні її розміру може зумовити, що в 

окремих випадках рішення судів про відшкодування моральної шкоди не 

будуть відповідати принципу співмірності з моральними стражданнями. 
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Нам імпонує позиція О.О. Рубан, яка обґрунтовувала необхідність 

законодавчого закріплення презумпції завдання моральної шкоди фізичній 

особі при відшкодуванні шкоди, завданої її здоров’ю або життю при 

виконанні нею трудових обов’язків або обов’язків за цивільно-правовими 

договорами. Пропонується визнати презумпцію завдання моральної шкоди за 

особами, близькі родичі чи один з подружжя яких мають право на 

відшкодування майнової шкоди чи померли при виконанні трудових 

обов’язків чи обов’язків за цивільно-правовими договорами [
410

, c. 5, 6]. 

Подібну пропозицію можна застосувати і до права на життя, що звільнить 

позивачів від подеколи надмірного обов’язку доводити розмір моральної 

шкоди, якщо їх задовольняє встановлений презюмований мінімум і не 

позбавлятиме відповідачів доводити протилежний менший розмір.  Крім 

цього, певний встановлений конкретний розмір міг би стати керівним 

орієнтиром при розгляді судових справ. 

При цьому, у науці є багато різноманітних пропозицій щодо певних 

презюмованих розмірів моральної шкоди. Наприклад, В.В. Савко 

запропонував визначити мінімальний розмір відшкодування моральної 

шкоди, відштовхуючись від 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, якщо на меншому розмірі відшкодування не наполягає потерпілий 

[
411

, с. 93]. О.М. Ерделевський пропонує застосовувати принцип 

еквівалентності (рівності) розміру відшкодування заподіяної моральної 

шкоди, який полягає у тому, що за більшу моральну шкоду належить 

більший розмір відшкодування, та – навпаки. Взяти за основу розрахунків у 

цій методиці, вчений обрав співвідношення розмірів санкцій різних статей 

Кримінального кодексу [
412

, с. 129–130]. Усі різні погляди мають право на 
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існування, однак ми б запропонували у справах про відшкодування 

моральної шкоди встановити орієнтир, який би визначав розмір моральної 

шкоди відштовхуючись від розміру мінімальної заробітної плати.  

При цьому, очевидно, що за більш складні склади злочинів, такі як 

умисне вбивство, моральна шкода повинна стягуватися у більшому розмірі, 

що відповідатиме принципу справедливості. Ми вважаємо, що достатнім 

презюмованим розміром моральної шкоди є 50 розмірів мінімальної 

заробітної плати за злочини пов’язані із умисним вбивством та 25 розмірів 

мінімальної заробітної плати за злочини, які пов’язані із будь-якими іншими 

злочинами проти життя людини. 

Що до судової практики, то варто підпреслити, що станом на сьогодні 

доведення моральної шкоди лежить на особі, яка її вимагає стягнути, що 

створює доволі значний тягар для осіб, близькі родичі яких були 

протиправно позбавлені життям. Тим не менше, у багатьох справах суди 

певною мірою «ігнорували» процесуальне законодавство та презюмували 

наявність моральної шкоди у близьких родичів осіб, що протиправно були 

позбавлені життя не аналізувавши жодних доказів, а просто приймаючи цей 

факт як презумпцію. 

У зв’язку із наведеним вище, ми пропонуємо доповнити статтю 1168 

ЦК частиною третьою наступного змісту: «3. У випадку смерті фізичної 

особи внаслідок вчинення умисного вбивства, вважається, що кожній з осіб, 

визначених у статті 1200 ЦК моральна шкода завдана у розмірі  50 розмірів 

мінімальної заробітної плати на момент вчинення злочину, а внаслідок інших 

злочинів - у розмірі 25 розмірів мінімальної заробітної плати на момент 

вчинення злочин».  

Враховуючи все вищенаведене, можемо підтвердити, що оптимізація 

правового регулювання права на життя та механізму його забезпечення є 

актуальним питанням. Станом на сьогодні зберігається багато недоліків у 

законодавстві, які не забезпечуються захист права на життя у відповідності із 

практикою ЄСПЛ.  
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Варто підкреслити, що у процесі дослідження було зроблено висновки, 

що окремі елементи механізму захисту права на життя взагалі не 

врегульовані та зумовлюються визнання ЄСПЛ порушення Україною своїх 

зобов’язань за статтею 2 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Зокрема йдеться про відсутність засобів 

національного захисту у випадках, коли держава не виконала своїх 

позитивних зобов’язань щодо створення належних умов для захисту права на 

життя та ефективних правових механізмів його захисту у разі порушення. 

Враховуючи наведене, у цьому дослідженні ми пропонуємо внести 

зміни у цивільне законодавство України, якими забезпечити базового 

регулювання механізмів захисту порушеного права на життя, зокрема і 

державою, яка не виконала своїх позитивних зобов’язань із захисту права на 

життя. У сукупності ці пропозиції можуть суттєво покращити захист права на 

життя в Україні та підняти його до високого рівня, який відповідатиме, а то й 

перевищуватиме міжнародні стандарти у сфері права на життя.  
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ВИСНОВКИ 

1. Становлення та розвиток права на життя як об’єкт сучасних 

правових досліджень у національній правовій доктрині складається із 

наступних етапів: 

1) 24 серпня 1991 р. - 28 червня 1996 р. – зародження та становлення 

національної правової ідеї про правове регулювання права на життя; 

2) 28 червня 1996 р. - 17 липня 1997 р. – дослідження права на життя в 

контексті становлення конституційного правопорядку; 

3) 17 липня 1997 р. - 16 січня 2003 р. – період – дослідження права на 

життя в умовах прийняття Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод; акцент на конституційно-правовому, міжнародно-

правовому та кримінально-правовому аспекті здійснення досліджень; 

початок розгляду права на життя як особистого немайнового права цивільно-

правового характеру; 

4) 16 січня 2003 р. - сьогоднішній день – сучасний етап активної 

наукової розробки права на життя як цивільно-правової категорії; зміщення 

акцентів досліджень з конституційно-правового на цивільно-правовий 

аспект.  

2. Основними сучасними тенденціями досліджень права на життя є: 

1) дослідження права на життя крізь призму поєднання конституційно-

правової та цивільно-правової природи даного суб’єктивного права з 

теоретичним акцентом на цивільно-правове регулювання; 

2) деталізація наукових розробок окремих елементів права на життя; 

3) перехід з теоретичної у практично-прикладну площину в 

наукових дослідженнях; 

4) підвищення ролі дослідження іноземного та міжнародно-

правового досвіду правового регулювання права на життя; 

5) приділення у дослідженнях значної уваги практиці ЄСПЛ як 

джерелу права у регулюванні права на життя;  
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3. Засадами галузевого регулювання права на життя, які визначають 

його правову природу є: 

1) право на життя, як предмет конституційно-правового 

регулювання, є гарантією захисту життя людини державою Україною як 

найвищої соціальної цінності, зокрема, встановленням зобов’язань держави 

захищати право на життя людини доступними їх засобами, у тому числі, 

шляхом прийняття відповідного галузевого законодавства; 

2) право на життя у міжнародному публічному праві, у якому 

закріплюються міжнародно-правові механізми захисту права на життя 

людини, зокрема у державах, які прийняли міжнародні стандарти у сфері 

захисту права на життя шляхом участі у міжнародних угодах; у деякій мірі 

міжнародно-правовому регулюванні права на життя притаманна регулятивна 

складова; 

3) право на життя в кримінальному праві виступає як об’єкт 

кримінально-правової охорони; 

4) право на життя як предмет регулювання адміністративного права 

виступає у тій мірі, в якій здійснюється забезпечення обов’язків держави з 

приводу захисту та/або сприяння у реалізації фізичною особою 

суб’єктивного права на життя; зокрема, предметом адміністративного права є 

управління діяльності державних органів з приводу регулювання реалізації 

права життя та його захисту; одним з учасників цих правовідносин з приводу 

реалізації права на життя фізичною особою, є суб’єкт владних повноважень; 

адміністративно-правове регулювання права на життя слід визнати похідним 

не лише від конституційного та кримінального права, але й від цивільного 

права, оскільки регулювання діяльності органів державної влади у рівній мірі 

може випливати із реалізації положень, що випливають з цивільного 

законодавства; 

5) окремі елементи права на життя можуть бути визнані предметами 

правового регулювання трудовим, екологічним, медичним та іншими 

комплексними галузями права у тій мірі, в яких окремі елементи права на 
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життя на теоретичному рівні відносяться до предметів регулювання 

наведених галузей права; 

6) право на життя є основним особистим немайновим правом 

фізичної особи, що регулюється та охороняється цивільним правом; 

7) предметом цивільно-правового регулювання права на життя є як 

напрями реалізації права на  життя, так і його охорона та захист, у тому числі 

приватно-правові наслідки порушення права на життя. 

4. Право на життя необхідно розглядати  вузькому та у широкому 

розумінні. У вузькому розумінні «Право на життя» – суб’єктивне особисте 

немайнове право фізичної особи, об’єктом якого є життя та тісно пов’язані з 

ним аспекти біологічної життєдіяльності організму включаючи продовження 

роду, яке є сукупністю правомочностей з приводу його реалізації та захисту, 

які полягають у вимозі до усіх третіх осіб, та держави не порушувати його, а 

також до держави щодо вчинення активних дій з приводу забезпечення 

захисту життя; крім цього, наведені правомочності полягають у можливій 

поведінці пов’язаній із розпорядженням та самозахистом життя.  

5. У широкому розумінні право на життя, як комплексна категорія, 

включає, крім права на життя у вузькому нормативному розумінні також інші 

права, нерозривно пов’язані не лише з біологічним, але й соціальним життям, 

зокрема, право на освіту, на охорону здоров‘я, на свободу від принизливого 

або нелюдяного поводження, на повагу до приватного і сімейного життя 

тощо. 

6. Правове регулювання права на життя у національному законодавстві 

України, є поєднанням конституційного й цивільно-правового регулювання. 

Положення Конституції України й Цивільного кодексу України 

деталізуються в інших законодавчих актах. Важливу роль відіграє 

кримінально-правовий захист, який також встановлює основи захисту та, 

відповідно, реалізації права на життя.  

7. Особливостями правового регулювання права на життя є 

надзвичайно важлива роль міжнародно-правового регулювання цивільних 
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відносин у цій сфері, зокрема, положенням Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод. Одним з найважливіших та 

деталізованих елементів системи правового регулювання права на життя в 

Україні є практика ЄСПЛ, яка враховує загальні тенденції у сфері захисту та 

регулювання права на життя. Практика ЄСПЛ визнана джерелом права в 

нашій державі та підлягає застосуванню судами України й органами 

державної влади. 

8. У цивільно-правовій доктрині функціями права на життя як 

субінституту цивільного права: 

1) регулятивна функція; 

2) охоронна функція; 

3) захисна функція; 

4) компенсаційна функція;  

5) декларативна функція; 

6) інформаційна функція; 

7) виховна функція. 

9. Основною метою цивільно-правового регулювання права на життя є 

комплексна охорона життя, як суспільного блага, за допомогою засобів 

цивільного права. 

10. Основними завданнями цивільно-правового регулювання права на 

життя є: 

1) визнання права на життя однією з найбільш пріоритетних 

цінностей у системі цивільно-правової охорони та захисту; 

2) упорядкування суспільних відносин, що прямо пов’язані з 

охороною життя як суспільною цінністю, його цивільно-правовим захистом; 

3) визначення змісту права на життя; 

4) упорядкування суспільних відносин пов’язаних із життям та його 

захистом; 

5) створення правової бази для ефективного захисту права на життя; 
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6) створення чітких та зрозумілих правил отримання належної 

компенсації у разі порушення права на життя; 

7) забезпечення виконання обов’язків, зокрема, але не виключно, 

державою в особі її уповноважених органів щодо гарантування дотримання 

права на життя; 

8) створення правових механізмів, використовуючи які особа зможе 

вимагати усунення загроз її життю. 

11. Спеціальними функціями правового регулювання права на життя в 

Україні за практикою ЄСПЛ є: 

1) усунення прогалин чи неефективного застосування національного 

законодавства, яким порушено право на життя; 

2) визначення напрямів удосконалення національного законодавства 

щодо захисту та регулювання права на життя; 

3) відновлення незахищених чи порушених державою прав, які 

випливають із права на життя; 

4) доповнення національної правової системи цивільно-правового 

захисту нормами тлумачення Конвенції; 

5) визначення стандартів, які ставлять вимоги до цивільно-правового 

регулювання та захисту права на життя. 

12. Основною метою правового регулювання права на життя 

практикою ЄСПЛ є приведення національного законодавства та практики 

його застосування у сфері захисту та регулювання права на життя у 

відповідність із зобов’язаннями взятими Україною за Конвенцією про захист 

прав людини та основоположних свобод, які деталізовано розтлумачені у 

практиці ЄСПЛ, що можна окреслити як міжнародний стандарт дотримання 

та захисту права на життя. 

13. Зміст права на життя в Україні складають наступні правомочності: 

1) можливість здійснювати самозахист життя, вимагати захисту від 

інших осіб та держави щодо себе та інших осіб, вимагати припинити дії чи 
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усунути небезпеку, яка безпосередньо загрожує життю правоволодільця чи 

інших людей; 

2) наявність захисту від неправомірних медичних дослідів, 

клінічних випробувань, якщо такі становлять істотну загрозу для життя; 

3) можливість отримувати медичну допомогу у випадках загрози 

життю та отримвувати допомогу зі сторони будь-якої особи, яка має 

можливість вберегти життя правоволодільцю у небезпечній ситуації; 

4) можливість вимагати створення умов, які мінімізують ризики для 

життя; 

5) можливість народжувати (здійснювати зачаття) дітей, у тому 

числі за допомогою сучасних репродуктивних технологій; 

6) можливість вимагати відшкодування майнової та моральної 

шкоди, яка випливає із завдання смерті чи поставлення особи у ризик для 

життя. 

14. Одним з ключових елементів змісту права людини на життя є не 

лише право на те, щоб правовласник права на життя не був свавільно 

позбавлений життя активними діями держави чи третіх осіб, але й право на 

обґрунтоване очікування, що держава, або будь-яка інша особа на території 

України надасть належну допомогу особі, життя якої знаходиться під 

загрозою. 

15. Для розмежування усунення небезпеки як елементу права на життя, 

чи, навпаки, виділеної науковцями правомочності, піддати себе небезпеці як 

елементу права на здоров’я, основним є критерій істотності ризику. Якщо 

ризик дозволяє стверджувати, що ставиться під загрозу і здоров’я і життя, 

тобто є усі підстави вважати, що об’єктивація ризику може призвести до 

смерті, таку правомочність можемо віднести до права на життя, якщо ж такої 

загрози не існує, йдеться передусім про право на здоров’я та усунення 

небезпеки, яка стосується виключно здоров’я. 
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16. Класичним підходом до визначення змісту права на життя у 

практиці ЄСПЛ є включення таких основних елементів до складу 

досліджуваного суб’єктивного цивільного права: 

1) право особи не бути позбавленою життя зі сторони держави чи за 

мовчазної згоди або ж сприяння держави іншими особами; 

2) право на ефективний захист життя зі сторони держави та інших осіб. 

В свою чергу, право на ефективний захист життя зі сторони держави ти 

інших осіб можна поділити на наступні піделементи: 

1) право на ефективний захист зі сторони правоохоронної системи; 

2) право особи на захист зі сторони медичних закладів, інших 

державних чи приватних інституцій, які за своєю функцією пов’язані з 

рятуванням життя людини, яке забезпечується ефективним правовим 

регулюванням; 

3) право на захист зі сторони інших осіб;  

4) право на захист від самого себе; 

5) право на ефективне розслідування обставин смерті; 

6) право на відшкодування шкоди. 

17. З метою належного захисту інтересу на життя зачатої проте 

ненародженої дитини запропоновано внести наступні зміни до законодавства 

України: 

3) Доповнити ст. 281 Цивільного кодексу України положенням 

наступного змісту: «8. Життя ненародженої дитини підлягає захисту з 

урахуванням інших положень цієї статті. Батьки, ненароджена дитина яких 

загинула внаслідок умисних чи необережних дій третіх осіб, або одного з 

батьків, мають право на відшкодування моральної шкоди та майнової шкоди 

пов’язаної із відновленням репродуктивної функції. Положення цієї статті не 

стосується законно проведеного штучного переривання вагітності». 

4) Ч. 4 ст. 281 Цивільного кодексу України доповнити виклавши її у 

наступній редакції: «забороняється задоволення прохання фізичної особи про 

припинення її життя, зокрема шляхом евтаназії». 
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5) У разі прийняття рішення про легалізацію евтаназії у тій чи іншій 

форм відповідну ч. 4 ст. 281 ЦК слід доповнити положенням: «Здійснення 

евтаназії можливе на підставах та у строгій відповідності з порядком, що 

передбачені окремим законом», – натомість в такому разі необхідно буде 

прийняти Закон України  «Про евтаназію», яким врегулювати ці питання; 

6) Доцільно встановити новий склад злочину щодо вчинення евтаназії. 

У подальшому, якщо евтаназія буде легалізована в Україні, склад цього 

злочину слід буде замінити на «незаконне здійснення евтаназії».  

7) Статтю 281 Цивільного кодексу України варто доповнити новою 

частиною (9) наступного змісту: «9. Близькі родичі померлої особи при 

обставинах, що можуть свідчити про насильницький характер смерті, мають 

право на ефективне розслідування обставин смерті. Держава гарантує 

здійснення ефективного розслідування усіх випадків смерті при обставнах, 

що можуть свідчити про насильницький характер смерті, що відбулися на 

контрольованій нею території».  

8) Викласти ст. 1207 Цивільного кодексу України у наступній редакції: 

«Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом 

або смертю внаслідок злочину. 1. Шкода, завдана каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину, відшкодовується 

потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього Кодексу, державою 

за рішенням суду, якщо не встановлено особу, яка вчинила відповідний 

злочин, або якщо вона є неплатоспроможною, за умови, якщо державою в 

особі уповноважених органів не виконано обов’язку щодо ефективного 

розслідування цього злочину та забезпечення справедливого суду. 2. Держава 

відшкодовує шкоду з підстав передбачених ч. 1 цієї статті за рішенням суду у 

зв’язку з неплатоспроможністю особи, яка вчинила відповідний злочин за 

рішенням суду, якщо не доведе, що органами державної влади вжито усіх 

можливих заходів для розслідування злочину, притягнення до кримінальної 

відповідальності та забезпечення позову. Держава має право звернутися з 

регресною вимогою до особи, яка вчинила відповідний злочин.» 
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9) Ч. 2 ст. 1207 ЦК викласти у наступній редакції: «2. Держава 

відшкодовує шкоду з підстав передбачених ч. 1 цієї статті за рішенням суду у 

зв’язку з неплатоспроможністю особи, яка вчинила відповідний злочин за 

рішенням суду, якщо не доведе, що органами державної влади вжито усіх 

можливих заходів для розслідування злочину, притягнення до кримінальної 

відповідальності та забезпечення позову. Держава має право звернутися з 

регресною вимогою до особи, яка вчинила відповідний злочин.»  

10) Доповнити Цивільний кодекс України новою статтею  Стаття 1207-

1 під назвою «Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок ухилення від усунення 

небезпеки» наступного змісту: «Шкода, завдана каліцтвом або смертю 

внаслідок ухилення від усунення небезпеки для життя державними органами, 

відшкодовується потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього 

Кодексу, державою за рішенням суду у випадку, якщо державні органи 

володіли достовірною та обґрунтованою інформацією про ризик для життя та 

здоров’я особи та мала реальну можливість її відвернути.» 

11) Доповнити статтю 1168 ЦК частиною третьою наступного змісту: 

«3. У випадку смерті фізичної особи внаслідок вчинення умисного вбивства, 

вважається, що кожній з осіб, визначених у статті 1200 ЦК моральна шкода 

завдана у розмірі 50 розмірів мінімальної заробітної плати на момент 

вчинення злочину, а внаслідок інших злочинів -  у розмірі 25 розмірів 

мінімальної заробітної плати на момент вчинення злочин».  

18. У випадку, якщо суспільство дозволяє вчинення евтаназії щодо 

дорослої особи, таку ж можливість із більш жорстким контролем та 

регулюванням можна було б надати і щодо неповнолітньої особи, яка може в 

міру свого психологічного розвитку прийняти таке рішення, яке буде 

підтверджене згодою обидвох батьків. 

19. Пропоновані заходи матимуть значний позитивний вплив на 

систему захисту права на життя з огляду на наступне: 
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1) особи, чиє право на життя порушено, та не захищено державою 

зможуть отримати належний захист використовуючи засоби національного 

захисту; 

2) встановлення цього інституту дасть державі Україні додатковий 

захист від відповідних позовів у ЄСПЛ, оскільки вагомим аргументом буде 

те, що у державі є встановлений належний механізм захисту прав особи; 

3) буде отримана можливість перегляду незалежним складом суду 

справ, які розглядалися іншими судами та/або органами досудового 

розслідування, безумовно сприятиме покращенню системи досудового 

розслідування злочинів проти життя та відповідних судових проваджень 

щодо розгляду цієї категорії справ; 

4) ймовірно суттєво зменшиться кількість позовів до ЄСПЛ про 

порушення Україною ст. 2 Конвенції з відповідних підстав. 
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