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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 немислимою є реалізація 

будь-яких інших суб’єктивних прав особи. Поштовхом до переосмислення права на 

життя як об’єкта 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, новому 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 правового регулювання суспільних відносин. Це 

зумовило актуальність нових комплексних досліджень цього важливого 

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 права на життя 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 права на життя, окреслити 

основні прогалини наукових розробок, вирішити основні проблеми теоретичного та 
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практичного характеру, що пов’язані із регулюванням права на життя, його 

цивільно-правовим змістом та відповідною проблематикою. 

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 надзвичайно 

актуальною темою, що матиме важливе наукове та практично-прикладне суспільне 

значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконувалося відповідно до таких державних бюджетних науково-

дослідних тем: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0111U008337), 

яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.; 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 

БФ 042-01, номер державної реєстрації 0116U002637), що діяла з 01 січня 2016 р. 

по 31 грудня 2018 р. 

Мета і завдання 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. 

Для досягнення поставленої мети перед дослідженням окреслені наступні 

ключові завдання: 

– 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; 

– дослідити 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 правового регулювання права на життя в цивільному праві 

України; 

– визначити основні завдання правового 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 

національного законодавства; 

– 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; 

– окреслити ключові практичні та теоретичні проблеми правового 

регулювання права на життя; 

– 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. 

Об’єктом дослідження є правовідносини щодо суб’єктивного права на життя 

та щодо життя як охоронюваної правом цінності. 

Предметом дослідження є право на життя у цивільному праві України та 

практиці ЄСПЛ. 

Методи 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 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 3.1, 3.2, 4.1, 

4.2), метод класифікації та порівняння (зокрема в підрозділах 1.2, 2.1, 2.2), метод 

системного структурування (зокрема в підрозділах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2), метод 

тлумачення законодавства (3.1, 3.2, 4.2, 4.3) та сукупність інших методів. Надаючи 

пропозиції щодо змін чинного законодавства використані методи законодавчої 

техніки. 

Кожен з методів було обрано для виконання завдань дослідження та 

досягнення поставленої мети. 

Теоретична основа дослідження. Науковцями у сфері цивільного права, праці 

яких стали основою дослідження, є: О.В. Кохановська, Л.В. Красицька, В.В. Кожан, 
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Т.В. Лісніча, Л.В. Малюга, Е.Е. Мухамєдова, Л.А. Ольховик, А.В. Соловйов, 

М.О. Стефанчук, 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 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: а) 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; б) наявність захисту від неправомірних медичних 

дослідів, клінічних випробувань, якщо такі становлять істотну загрозу для життя; в) 

можливість отримувати медичну допомогу у випадках загрози життю та отримувати 

допомогу зі сторони будь-якої особи, яка має можливість вберегти життя 

правоволодільцю у небезпечній ситуації; г) можливість вимагати створення умов, 

які мінімізують ризики для життя; ґ) можливість народжувати (здійснювати зачаття) 

дітей, у тому числі за допомогою сучасних репродуктивних технологій; д) 

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: а) право особи не бути позбавленою життя зі сторони держави чи за 
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мовчазної згоди або ж сприяння держави іншими особами; б) 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. 

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 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, окрім інших: дослідження права на життя крізь призму поєднання 

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

теоретичним акцентом на цивільно-правове регулювання; деталізація наукових 

розробок окремих елементів права на життя; перехід з теоретичної у практично-

прикладну площину в наукових дослідженнях тощо. 

удосконалено: 

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

сенсі: а) 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; б) 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; в) 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: а) право на життя, як предмет конституційно-правового регулювання, 

є гарантією захисту життя людини державою Україною як найвищої соціальної 
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цінності, зокрема, встановленням зобов’язань держави захищати право на життя 

людини доступними їх засобами, у тому числі, шляхом прийняття відповідного 

галузевого законодавства; б) 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; в) право 

на життя в кримінальному праві виступає як об’єкт кримінально-правової охорони; 

г) 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; д) 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; 

5) комплексне визначення завдання цивільно-правового регулювання права на 

життя у правовій системі, до яких віднесено: а) визнання права на життя однією з 

найбільш пріоритетних цінностей у системі цивільно-правової охорони та захисту; 

б) упорядкування суспільних відносин, що прямо пов’язані з охороною життя як 

суспільною цінністю, його цивільно-правовим захистом; в) визначення змісту права 

на життя; г) упорядкування суспільних відносин пов’язаних із життям та його 

захистом; ґ) створення правової бази для ефективного захисту права на життя; д) 

створення чітких та зрозумілих правил отримання належної компенсації у разі 

порушення права на життя; е) забезпечення виконання обов’язків, зокрема, але не 

виключно, державою в особі її уповноважених органів щодо гарантування 

дотримання права на життя; 

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 
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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; 

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». 

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 
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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 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. 

Теоретичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути використаними для викладання курсу цивільного права, а також 

спецкурсів пов’язаних з вивчення прав людини, практики ЄСПЛ, суб’єктивних 

немайнових прав тощо. Робота може стати основою для подальших наукових 

досліджень як самого права на життя, так і суміжних об’єктів дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Результати 

дослідження можуть бути використаними у законотворчій та правозастосовчій 

діяльності, які пов’язані із правом на життя, як теоретичний орієнтир для 



9 

застосування практики ЄСПЛ щодо порушення права на життя при здійсненні 

судочинства. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження здійснено особисто з 

урахуванням координації та методичної допомоги наукового керівника. Посилання 

на наукові праці інших авторів та інші джерела здійснювалися шляхом 

проставлення підстрочних виносок. 

Апробація результатів дослідження. 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. Загальний обсяг дисертації складає 256 сторінок друкованого тексту з 

урахуванням Списку використаних джерел та без врахування додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Вступ. Вступ містить обґрунтування актуальності досліджуваної теми. У цій 

частині окреслено стан наукових розробок обраного предмету дослідження, сам 

предмет та об’єкт дослідження, мету та завдання дослідження, охарактеризовано 

методологію дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів дослідження, наведено дані про апробацію результатів 

дослідження, охарактеризовано структуру й обсяг роботи. 

Розділ 1 «Теоретичний аспект права на життя як особистого немайнового 

права». Вказаний розділ містить 2 підрозділи, які розкривають базовий теоретичний 

аспект права на життя, його становлення та розвитку, а також дослідження у 

правовій науці. 

Підрозділ 1.1 «Генезис права на життя у сучасній національній правовій 

доктрині» коротко розкриває зародження та розвиток права на життя як правової та 

соціальної категорії у світі, а також першооснову для його нормативного 

закріплення. 

В подальшому здійснено акцент саме на розвитку права на життя як правового 

інституту у науці починаючи з початку формування правової системи України після 

набуття незалежності у нашій державі. Проводиться аналіз ключових дисертаційних 

досліджень, що стосуються права на життя. 

На основі проведеного аналізу робиться висновок про те, що вказані 

дослідження та їх сутність можна періодизувати на основі прийняття (ратифікації) 

основних нормативно-правових актів, що регулюють інститут права на життя. 
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Йдеться про прийняття Конституції України, ратифікації Конвенції і протоколів до 

неї і прийняття Цивільного кодексу України. 

Беручи до уваги останні дослідження в останній період генезису права на 

життя в сучасній національній правовій доктрині, виділено основні тенденції, які 

наявні у наукових розробках відповідного предмету дослідження. 

Підрозділ 1.2 «Поняття права на життя як суб’єктивного особистого 

немайнового цивільного права особи» присвячений розробці та визначенню поняття 

права на життя. 

Оскільки це поняття чітко не визначено в нормативно-правових актах, було 

детально проаналізовано наукові підходи до визначення цього поняття, які можуть 

суттєво відрізнятися один від одного. Багато вчених виділяючи поняття права на 

життя надавали кардинально відмінні визначення цьому поняттю, оскільки той чи 

інший науковець мав різне бачення змісту права на життя, тобто правомочностей, 

які включає досліджуване право на життя. 

На основі наведеного, було зроблено висновок, що припустимо право на 

життя розглядати і в широкому і у вузькому розумінні, включаючи чи виключаючи 

відповідні правомочності, тим не менше для уникнення непорозумінь, необхідно 

здійснювати застереження щодо того, чи право на життя розглядається у його 

вузькому значенні на основі формального нормативного підходу, чи право на життя 

розглядається як збірна категорія. 

Розділ 2 «Правове регулювання права на життя та його функції мета і 

завдання». Вказаний розділ присвячений дослідженню правовому регулюванню 

права на життя та його особливостям. 

Підрозділ 2.1 «Правове регулювання права на життя як немайнового права» 

розкриває основні нормативно-правові акти та інші джерела права, які регулюють 

право на життя в Україні. Окреслюється особливості системи правового 

регулювання та вплив кожного з джерел права на регулювання суспільних відносин. 

Особлива увага приділяється практиці ЄСПЛ, яка має особливий вплив на 

правову систему України. У дослідженні на основі аналізу критичних думок 

науковців, зроблено висновок, що практика ЄСПЛ як джерело права підлягає 

прямому застосуванню судами України, а тому має регулятивний вплив на суспільні 

відносини. Оскільки практика ЄСПЛ у контексті права на життя є доволі широкою, 

відповідно вплив цього джерела розширює гарантії захисту права на життя в Україні 

та навіть вводить окремі правомочності особи, які не випливають із національних 

законів, а безпосередньо містяться у Конвенції. 

Підрозділ 2.2. «Функції мета та завдання цивільно-правового регулювання 

права на життя за цивільним законодавством України та практикою ЄСПЛ» 

розкриває ключове питання щодо того, чому вказане суб’єктивне право 

врегульовується цивільним законодавством та яка в принципі регулятивна роль 

вказаного підінституту. 

У цій частині дослідження підтримується позиція науковців, що право на 

життя має не лише захисну функцію, але й виступає регулятором суспільних 

відносин, у тому числі фізичних осіб одні з одним та фізичних осіб із державою в 

особі уповноважених державних органів. На основі цього робляться висновки про 

мету та завдання цивільно-правового регулювання права на життя. 
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Що ж стосується практики ЄСПЛ, то у вказаній частині роботи зроблено 

висновок про особливі функції, мету та завдання, які відіграє практика ЄСПЛ при 

регулюванні права на життя у правовій системі України. 

Розділ 3 «Зміст права на життя». Ця частина робота присвячена 

проблематиці визначення змісту права на життя на основі аналізу законів України та 

окремо практики ЄСПЛ як джерела права. 

Підрозділ 3.1 «Зміст права на життя за цивільним законодавством України» 

ґрунтується на аналізі чинного законодавства та думок науковців щодо того, які 

правомочності включає право на життя за Цивільним кодексом України та іншими 

законами України. Оскільки думки щодо змісту права на життя науковців суттєво 

відрізнялися, на основі аналізу відповідних положень, зроблено висновок, які ж 

правомочності включати до змісту право на життя, а які – ні. 

Також була приділена увага проблемі розмежування права на життя від інших 

суб’єктивних прав, наприклад, прав на материнство (батьківство), права здоров’я 

тощо. Висловлено думку, що основою розмежування права на життя і права на 

здоров’я є критерій істотності ризику завдання особі смерті. 

Підрозділ 3.2 «Зміст права на життя згідно з практикою ЄСПЛ» ґрунтується 

на особливому джерелі права, яке розширює та розтлумачує сукупність 

правомочностей щодо права на життя, які випливають із змісту ст. 2 Конвенції. При 

цьому, в багатьох випадках ЄСПЛ справді доволі розширено трактує норму ст. 2 

особливо у контексті обов’язку держави забезпечити належну правову охорону 

життя людини. 

Склад правомочностей, який безпосередньо випливає із права на життя 

відповідно до Конвенції та практики ЄСПЛ суттєво відрізняється від таких 

правомочностей, що встановлені законами України. Тому практика ЄСПЛ доповнює 

гарантії та правомочності, що передбачені Конституцією України, Цивільним 

кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. 

На основі аналізу емпіричної бази дослідження – рішень ЄСПЛ у конкретних 

справах щодо порушення права на життя, систематизовано та визначено сукупність 

правомочностей, що складають зміст права на життя. 

Розділ 4 «Проблеми правового регулювання права на життя та шляхи їх 

вирішення». Складається із трьох підрозділів та стосується найбільш суттєвих і 

нерозкритих проблем права на життя як теоретичного, так і практичного характеру. 

При цьому, акцент робиться саме на практично-прикладному аспекті проблематики 

досліджуваного права. 

Підрозділ 4.1 «Цивільно-правовий аспект початку життя та його захисту 

та антагонізм права на переривання вагітності» стосується проблематики, яка 

набула широкої дискусії як серед фахівців у галузі права, так і серед громадськості. 

Йдеться передусім про те, чи визнавати право на життя за ще ненародженою 

дитиною. Якщо так, то яким чином співвіднести це право із правом матері на 

свободу самовираження у контексті можливості здійснити штучне переривання 

вагітності. 

Як було встановлено, законодавство та науковців різних держав мають 

надзвичайно різні підходи до цієї проблематики. Розділилася також думка і суддів 

ЄСПЛ щодо того, що гарантує ст. 2 Конвенції таке ж право на життя ще 
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ненародженим дітям. Якщо ЄСПЛ прийшов до висновку, що ст. 2 не поширюється 

на ще не народжених дітей, то законодавство різних держав також розходиться у 

відповідних підходах. 

Підрозділ 4.2 «Проблеми правомочності розпоряджатися життям» 

стосуються проблематики, яка давно розглядалася науковцями, щодо того, чи 

можна розглядати право на життя у негативному значенні, тобто, чи наявне у 

людини право розпоряджатися власним життям. 

У процесі аналізу було розглянуто проблематику евтаназії, можливості 

поставити себе в небезпеку, правового аспекту самогубства. Також було досліджено 

питання, чи доцільно відносити до права на життя, право на корекцію статі. 

Підрозділ 4.3 «Особливі правомочності, що випливають із права на життя» 

стосується передусім тих правомочностей, що прямо не визначені як елементи права 

на життя, однак які входять до змісту цього права та є необхідними для дієвості 

функцій досліджуваного субінституту. Розглянуто зокрема про право на ефективне 

розслідування обставин смерті, яке виникає у близьких родичів загиблої особи, а 

також право на відшкодування шкоди, яка завдана порушенням права на життя. 

На основі аналізу системи цивільно-правового регулювання наведених 

правомочностей, зроблено висновок про доцільність доповнення законодавства 

України положеннями, що забезпечували б ефективну реалізацію права на життя. 

Зроблено конкретні пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у цій 

частині.               

 

ВИСНОВКИ 

 

За результатами дослідження зроблено наступні висновки та надано 

пропозиції, що виносяться на захист. 

1. 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; 

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 
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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 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 та деталізованих елементів системи правового 

регулювання права на життя в Україні є практика ЄСПЛ, яка враховує загальні 
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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. 

6. 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. 

7. Основною метою цивільно-правового регулювання права на життя є 

комплексна охорона життя, як суспільного блага, за допомогою засобів цивільного 

права. 

8. 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; 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 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 отримувати допомогу зі сторони будь-якої особи, яка 

має можливість вберегти життя правоволодільцю у небезпечній ситуації; 4) 
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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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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». 

5) У разі прийняття рішення про легалізацію евтаназії у тій чи іншій форм 

відповідну ч. 4 ст. 281 ЦК слід доповнити положенням: «Здійснення евтаназії 
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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 обставинах, 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.». 

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, 
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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». 

16. 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. 

17. Пропоновані заходи матимуть 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) 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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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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Ключові слова: право на життя, суб’єктивне право, правомочності, права та 

обов’язки, репродуктивні права, батьківські права, громадські свободи, Конвенція 

про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав 

людини, ЄСПЛ. 

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. 

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. 
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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. 

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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