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У статті розглядаються поняття та концепція виникнення та існування евтаназії в сучасних умовах. Висвітлюються позиції 
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Постановка проблеми. Одним з основопо-

ложних прав людини є право на життя, проте й 

це право розглядається у різних аспектах та вик-

ликає значні дискусії серед вчених. Адже поряд з 

даним правом існує право розпоряджатись своїм 

життям, що може підрозумівати підданя його 

ризику або ж навіть прийняття рішення про його 

переривання з допомогою евтаназії. Складність 

застосування евтаназії полягає у так званній 

криміналізації медицини та різних точках зору 

щодо права на розпорядження правом на життя, 

що мало б також включати й право на смерть. 

Існує законодавча невизначеність щодо вказаних 

явищ, яка спричиняє існування у деяких країнах 

“подвійних стандартів”: норми-заборони про 

застосування евтаназії знаходяться у протиріччі 

з суспільно-правовою практикою, яка дозволяє 

“допомогу у самогубстві”. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичними розробками проблем евтаназії для 

медичної практики певною мірою займається наука 

суїцидологія, дослідження з якої складають роботи 

російських вчених, а саме: Г. Старшенбаума, І. 

Шелехової, Т. Каштанової, А. Корнетова та інших. 

Евтаназія в контексті медичної практики України 

досліджується О. Безаровим. Правові аспекти 

евтаназії в медичній практиці України ґрунтовно 

розглядають Г. Пеклина, а також А. Пищита, І. 

Середа та ін. Правові аспекти регламентації евтаназії 

в Україні аналізують юристи Н. Борисевич, Є. 

Стрельцов, Ю. Усманов, А. Тимощук та ін. Проте на 

сьогодні відсутні узагальнюючі дослідження щодо 

наслідків запровадження евтаназії в сучасних 

країнах, а також можливості й доцільності 

узаконення її в Україні. 

Мета статті. Аналіз явища евтаназії, її розвитку 

в сучасному світі, а також дослідження доцільності 

її подальшої законодавчої розробки і практичної 

реалізації в Україні. 

Основні результати дослідження. Вперше 

поняття “евтаназія” (від грец. “еu” – хороший та 

“thanatos” – смерть) було введене в науковий 

обіг англійським філософом Френсісом Беконом 

для визначення “хорошої, спокійної і легкої 

смерті без мук і страждань”, але здійснення са-

мої процедури ми можемо побачити звернув-

шись до історії та простеживши життя і традиції 

спартанців, які вбивали своїх немовлят, коли во-

ни народжувалися хворими чи каліками. Вперше 

евтаназія була легалізована в нацистській 

Німеччині в період з 1918-1922 рр. [5].  

Перша у світі спроба легалізації евтаназії була 

здійснена в 1906 р. у штаті Огайо (США). Але 

законодавчі збори проголосували проти законо-

проекту. 

У 1967 р. адвокат Л. Катнер разом з Амери-

канським товариством евтаназії вперше у світі 

розробив форму документа (living will), в якому 

особа офіційно заявляє, що не хоче, щоб у випад-

ку невиліковної хвороби штучно підтримували її 

життя. 

З 1998 р. у штаті Орегон (США) діє Закон, 

який дозволяє активну евтаназію, однак 

здійснення евтаназії ускладнено деякими 

юридичними формальностями 

Першою країною, яка легалізувала евтаназію 

в Європі, є Нідерланди. 10 квітня 2001 р. верхня 

палата парламенту Нідерландів затвердила 

закон, який звільняє від кримінальної відповіда-

льності лікарів, які допомагають хворим позбу-

тися життя [3]. Проте, пацієнт повинен страж-

дати від невиліковного захворювання і кілька ра-

зів звертатися з проханням евтаназії до лікарів, 

які, у свою чергу, зобов’язані провести конси-

ліум і, в разі позитивного рішення, вдатися до 

заведеної форми умертвіння пацієнта. Крім того, 

пацієнти можуть залишити письмове прохання 

лікареві на той випадок, якщо вони будуть занадто 
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хворі фізично чи психічно, щоб прийняти таке 

рішення. При цьому з закону вилучили дозвіл 

звертатися по евтаназію дітям від 12 років. До 

досягнення 16 річного віку такі пацієнти можуть 

піти з життя лише з дозволу батьків [3]. Прийняття 

цього закону стало наслідком того, що в цій країні 

з роками все більше загострювалися суперечності 

між законами у цій сфері і реальною негласною 

практикою. За неофіційними даними, евтаназія в 

Нідерландах здійснюється з 1984 р. Також варто 

зазначити, що пацієнти з інших країн не можуть 

приїжджати в Нідерланди для здійснення евтаназії, 

це заборонено законом. Ця заборона пояснюється 

тим, що між лікарем і пацієнтом повинні бути 

довірчі стосунки [3].  

У 2002 р. нижня палата парламенту Бельгії 

легалізувала евтаназію, затвердивши відповід-

ний законопроект. Закон визнає евтаназію як 

“правочинну дію” за певних обставин. Закон про 

евтаназію дозволяє лікареві умертвляти неви-

ліковно хворого пацієнта за умови, що пацієнт 

письмово, багаторазово, добровільно, свідомо й 

без жодного тиску засвідчить своє бажання 

померти. Такий документ може скласти сам 

хворий або ж за посередництвом третьої особи, 

яку він обере і яка обов’язково мусить бути 

матеріально незацікавленою у його смерті. Як 

свідчать різноманітні опитування, в Бельгії 

щорічно фіксують від кількасот до кількох тисяч 

випадків евтаназії — шляхом відлучення пацієн-

та від апаратури або ліків, які штучно підтри-

мують його життя, шляхом надмірного вживан-

ня ліків, які тамують біль тощо. Соціологічні 

опитування щодо евтаназії, які проводили не 

один раз у Бельгії, свідчать, що понад 70% 

бельгійців схвалюють узаконення евтаназії [2].  

Станом на 2009 р. останньою країною, яка 

прийняла закон стосовно легалізації евтаназії, 

стала країна Люксембург. Для прийняття цього 

закону парламенту довелось вносити поправки 

до Конституції, згідно з якими звужуються 

повноваження монарха Великого Герцога Люк-

сембурзького Анрі, який категорично відмовив-

ся підписувати цей закон. Власне, сам закон про 

легалізацію евтаназії був прийнятий депутатами 

у другому читанні ще 19 грудня 2008 р. Таким 

чином, Люксембург став третьою країною в 

Європі після Нідерландів та Бельгії, які 

легалізували евтаназію в 2002 р. 

У 2003 р. нижня палата парламенту Швейца-

рії більшістю голосів відхилила пропозицію 

щодо легалізації евтаназії. Цей закон передбачав 

легалізацію евтаназії для невиліковно хворих 

пацієнтів, щоб дозволити їм припинити нестерп-

ні страждання і допомогти померти. Хоча, 

незважаючи на це, у Швейцарії фактично дозво-

лено надавати допомогу при здійсненні само-

губства шляхом застосування евтаназії, якщо 

повнолітні пацієнти відчувають сильні страж-

дання і це є їхнім добровільним та свідомо вис-

ловленим бажанням. Формально евтаназія в 

Швейцарії заборонена, але фактично дозволена, 

бо законодавство передбачає, що допомога при 

здійсненні самогубства не суперечить закону. 

Згідно зі ст. 115 КК Швейцарської Конфедерації, 

надання допомоги в акті самогубства, якщо це не 

переслідує особистих корисних цілей, не 

заборонено. У Швейцарії таким чином йдуть з 

життя більше 100 осіб на рік. З тією ж метою 

сюди приїжджають іноземці, оскільки це єдина 

країна в Європі та світі, де евтаназія не заборо-

нена навіть стосовно іноземних осіб. За наявнос-

ті медичного висновку про те, що хвороба є не-

виліковна і призведе до смерті пацієнта, випису-

ється рецепт на придбання відповідного лікарсь-

кого засобу. Після цього невиліковно хвора 

особа звертається до спеціалізованого закладу, 

який допомагає їй здійснити самогубство [4].  

Оксфордський словник трактує термін 

„евтаназія” трояко: по-перше, це спокійна, легка 

смерть; по-друге, засіб, необхідний для її 

досягнення; по-третє, дії (бездіяльність), 

необхідні для здійснення такої смерті. 

Дослідниця Павлова Ю. у своїх працях зверну-

ла увагу на те, що аналіз категорії „евтаназія” для 

юриста не може обмежуватися значенням “легка, 

безболісна смерть”; тут важливе значення має те, 

що така смерть відповідає внутрішній волі й 

волевиявленню помираючого (його родичів) і 

відбувається за допомоги медичного працівника. 

Однак для юридично точного визначення 

зміст терміна „евтаназія”, що подається у 

словниках, є надто вузьким; він передає лише те, 

що повинно лежати в основі визначення, 

закріпленого на законодавчому рівні. Українські 

вчені спробували узагальнити усі можливі зміс-

тові конструкції цього терміна. Так, під евтана-

зією слід розуміти свідомо та умисно вчинювані 

діяння медичного працівника, які спрямовані на 

припинення нестерпних фізичних чи психічних 

страждань пацієнта та здійснюються за неодно-

разовим та однозначним проханням пацієнта чи 

його законного представника, які є повністю, 

об’єктивно та своєчасно інформовані про наслід-

ки такого втручання, з метою припинення цих 

страждань, що має результатом смерть пацієнта [5]. 

Розрізняють кілька типів евтаназії. По-перше, 

це примусова і добровільна її форми. Примусова 

евтаназія – це спричинення легкої, швидкої, 

штучної смерті хворій людині, але поза її волею, 
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за приписом іншого суб’єкта, який несе або 

повинен нести відповідальність за прийняте рі-

шення [6]. Прикладом такої евтаназії може пос-

лугувати справа Міхаели Редер в 1989 році з 

ФРН осуджена за вбивство 17 пацієнтів. З її свід-

чень випливало, що вона зробила смертельні 

уколи невиліковно хворим, але не за їх прохання, 

а з почуття милосердя і жалю до них. До приму-

сової евтаназії також буде відноситися вбивство 

новонароджених на прохання батьків [2].  

Добровільна евтаназія – це спричинення 

легкої, швидкої штучної смерті хворій людині за 

її власним бажанням, коли вона цілком усвідом-

лює, що прийняла рішення про позбавлення себе 

життя [6]. В рамках добровільної евтаназії слід 

виділяти самогубство з лікарською допомогою 

(за такого виду евтаназії лікар готує смертельні 

ліки, які хворий сам собі вводить) [2]. 

По-друге, залежно від характеру дій, спрямо-

ваних на здійснення евтаназії, розрізняють дві 

форми: активну і пасивну. Активна евтаназія – 

це проведення певних дій із прискорення смерті 

невиліковно хворої людини, згідно з її прохан-

ням, з метою позбавлення тяжких страждань. 

Активна евтаназія може бути здійснена також 

спільними діями лікаря і пацієнта (наприклад, 

хвора людина вживає певні лікарські засоби, 

призначені лікарем, які є необхідними для 

настання смерті) [6]. Різновидом активної евта-

назії є інструментна евтаназія, тобто з допомо-

гою спеціальних пристроїв. [3].  

Пасивна (негативна) евтаназія – це незастосу-

вання засобів і невиконання лікарських маніпу-

ляцій, які б підтримували певний час життя 

важко хворого пацієнта, за умови, що пацієнт 

висловив прохання не здійснювати медичне 

втручання [6]. В контексті поняття пасивної 

евтаназії існує поняття ортотаназії (зупинення 

будь-яких дій підтримки життя хворого, визна-

ного вже невиліковним, але за відсутності страж-

дань пацієнта) та дистаназії (підтримки життя 

хворого у будь-якому випадку).   

По-третє, розрізняють пряму та непряму 

евтаназію, які відображають вмотивування профе-

сійних рішень лікаря. Пряма евтаназія виникає тоді, 

коли лікар має намір вкоротити життя пацієнта; не-

пряма евтаназія виникає тоді, коли смерть хворого 

пришвидшується, як побічна реакція дій лікаря, 

спрямованих на досягнення іншої мети. Зазвичай, 

мова йде про збільшення доз обезболюючих речо-

вин, в результаті чого, життя хворого скорочується [2].  

Аналіз сучасних правових доктрин у сфері 

права на евтаназію дає змогу виокремити три 

основні групи: 

1. Правові доктрини, які категорично 

заперечують право на евтаназію (С. Стеценко, І. 

Сенюта, Н. Козлова, А. Зябрєв, Г. Борзенков, С. 

Бородін, П. Таракін, О. Капінус). Представники 

цієї групи наполягають на тому, що легалізація 

евтаназії може призвести до зловживань, до 

втрати хоспісів, а також до паралізації наукового 

прогресу в медичній сфері. 

2. Правові доктрини, які обґрунтовують, що 

право на евтаназію залежить від волі людини 

(Ю. Дмитрієв, Е. Шленєва, В. Глушков, І. Сіуля-

нова, Л. Мінеллі). Відповідно до цієї правової 

доктрини найголовнішим постулатом є визнання 

автономії особистості, права людини самій 

розв’язувати всі питання, що стосуються її орга-

нізму, психіки, емоційного статусу. Всі різнови-

ди процедур повинні здійснюватися за поінфор-

мованої згоди особистості. Згідно з цією доктри-

ною захист прав пацієнта проявляється в такому: 

по-перше, в наданні хворому вичерпної інформації 

стосовно його захворювання; по-друге, у стверд-

женні права на самовизначення пацієнта, на вибір 

медичного втручання, відповідно до його розумін-

ня та уявлень; по-третє, в обов´язку лікаря реалізу-

вати вибір хворого, з послідовним інформуванням 

його про хід і результати діагностичних процедур 

та лікування. 

3. Правові доктрини, які обґрунтовують, що 

право на евтаназію витікає із права на життя (А. 

Коні, Н. Маклеїн, Е. Те, Г. Романовський, М. 

Малеїна). Згідно з цією правовою доктриною 

право на життя логічно передбачає і право на 

смерть, оскільки право на смерть є складовою 

права на життя, а без урахування цього право на 

життя перетворюється на обов´язок, оскільки від 

нього не можна відмовитись, що, очевидно, є ха-

рактерним лише для обов´язку, а не для права [3]. 

Американський філософ Дж. Рейгелс вважає, 

коли хворий у свідомості і розуміє, що смерть 

невідворотна, він має право попросити лікаря 

прискорити настання смерті, а той в свою чергу 

може погодитись, але лише шляхом припинення 

лікування. У таких випадках, на його думку, 

смертельна ін’єкція була б гуманнішою, оскіль-

ки одразу припинить страждання. Російські 

вчені Є.В. Шленєва та Ю.О.Дмитрієв взагалі 

вважають, що кожна людина має право на евта-

назію, що витікає з конституційного закріплення 

права, а не обов’язку кожного на життя. Але на 

думку Н.І. Матузова та А.В. Малько це 

суперечить принципу невідчужуваності прав 

людини. Деякі вчені виступаючи проти 

легалізації евтаназії вважають, що її закріплення 

призведе до руйнування моральних та релігійних 

норм, а також призведе до гальмування процесу 
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пошуку нових більш ефективних засобів 

лікування та сприятиме недобросовісності у 

наданні медичної допомоги. Серед інших 

негативних наслідків можна виділити такі як: 

криміналізація медицини, приниження гідності 

лікаря, спотворення змісту його професії, зміну 

ставлення медичного персоналу до важкохворих 

та й до лікувального процесу в цілому [4].  

Незастосування евтаназії призводить до 

порушення інших прав і свобод невиліковно 

хворої людини, таких як право на свободу та 

право на повагу гідності. 

Вчений Малиновський А. зазначає, що, 

відмовляючи людині у праві на смерть, держава і 

суспільство тим самим обмежує її у свободі.  

Під час незастосування евтаназії в окремих 

випадках порушує право пацієнта на повагу гід-

ності. Якщо людина відчуває нестерпні фізичні 

чи психічні страждання, нею керує мотив жалю, 

вона постійно перебуває під тягарем щодо свого 

утримання членами сім’ї чи родичами, відчуває 

сором, відчай, безвихідь. Не гарантовано у 

цьому випадку, що людина не буде піддаватися 

жорстокому поводженню, право на 

незастосування якого їй гарантовано державою. 

Коли ми говоримо про право померти гідно, 

по-людськи, то необхідно також зазначити, що 

право на гідну смерть має включати право на 

лікування за допомогою гуманних методів, які 

повинні спрямовуватись на те, щоб полегшити 

страждання і муки, допомогти померти 

спокійно, без зайвих зусиль [5]. 

Противники евтаназії, здавалося б, виходять 

із гуманних міркувань: апелюють до можливості 

хворого видужати та до розбіжностей, на їхній 

погляд, із християнською мораллю. У той же час 

прихильниками евтаназії є багато видатних ме-

диків, зокрема Крістіан Барнард (людина, яка 

першою здійснила пересадку серця), Бернар 

Кушер (один із засновників міжнародної орга-

нізації “Лікарі без кордонів”) і міністр охорони 

здоров’я Франції, який визнав, що прискорював 

настання смерті тяжкопоранених внаслідок 

військових дій у В’єтнамі та Лівані. Хотілось би 

також згадати таке явище, як генетичний геноцид, 

що прямо пов’язують з евтаназією, оскільки 

йдеться про штучне переривання вагітності у 

випадках, коли обстеження показує наявність 

патології розвитку дитини. Для дослі ження цієї 

проблеми було створено проект геному людини 

(Human Genome Project). В світовій юридичній 

практиці вже існує два судових прецеденти (“Рої 

проти Вейд” (1973) та “Парк проти Чессін” (1978)), 

причиною яких стали, відповідно, розв’язання 

“абортального” холокосту та схиляння до вбивства 

дитини в утробі та підтримки генетичних 

досліджень на “людському матеріалі”[2].  

Проведене в Україні соціологічне опитування 

свідчить про те, що настав час для українського 

законодавства визнати евтаназію суб’єктивним 

правом людини: 51 % українців вважають, що 

здійснення евтаназії має бути дозволено [5].  

В Україні право на життя, яке декларується 

ст. 27 Конституції України, в якій зазначено: 

“Кожна людина має невід’ємне право на життя” 

[1]. А ст. 3 Конституції України закріплює поло-

ження, згідно з яким людина, її життя та здо-

ров’я, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Ці пра-

ва та їх гарантії складають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Скасування та обмеження 

цих прав не допускається, за винятком випадків, 

що можуть тимчасово встановлюватися в умовах 

військового та надзвичайного стану. Оскільки 

право на життя гарантує недоторканність фізич-

ного існування людини, а тому не допускає роз-

порядження ним ким-небудь, окрім самої 

людини.  

Стаття 52 Основ законодавства про охорону 

здоров’я України передбачає, що медичні пра-

цівники зобов’язані надавати допомогу у повно-

му обсязі хворому, який знаходиться у критич-

ному для життя стані. Пункт 2 ст. 52 забороняє 

пасивну евтаназію, а п. 3 ст. 52 забороняє й 

активну евтаназію, де зазначається, що медич-

ним працівникам забороняється здійснення евта-

назії – навмисного прискорення смерті або 

умертвіння невиліковно хворого з метою припи-

нення його страждань. Заборона евтаназії також 

передбачена ч. 4 ст. 281 ЦК України, де зазнача-

ється, що задоволення прохання фізичної особи 

про припинення її життя – забороняється [6].  

Проаналізуємо, чи відповідають Конституції 

України положення про заборону активної і 

пасивної евтаназії в нашій країні. По-перше, 

варто зазначити, що в законодавстві України 

відсутнє чітке визначення активної та пасивної 

евтаназії. Тому виникає запитання: коли сам 

пацієнт відключає апарат штучного підтримання 

життя, або він самостійно вмикає апарат, який 

прискорює його смерть, то відповідно до україн-

ського законодавства в такій ситуації наявна ев-

таназія чи ні? Відповідь в українському законо-

давстві відсутня. Дійсно, якщо пацієнт самостій-

но відключає апарат штучного підтримання 

життя, то тут наявні дії лише самого пацієнта, 

але немає дій медичних працівників, а це і є 

можливість здійснення пасивної евтаназії, бо це 

не суперечить законодавству. Законодавством 

України не передбачено, що пацієнт, перед тим 
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як вимкнути прилад штучного підтримання жит-

тя, має отримати дозвіл у медичного працівника, 

хоча таке положення, якби воно було передба-

чено, суперечило б Конституції України, в якій 

передбачено, що людина має право на життя, а 

не обов’язок. 

Так, можна погодитись із думкою вченого 

Дмитрієва Ю., що заборона евтаназії є неконсти-

туційним актом, який суперечить принципу 

забезпечення людської гідності (ст. 28 Консти-

туції України передбачає, що кожен має право на 

повагу до його гідності). Вчений Дмитрієв Ю. 

зазначає, що неможливо діяти виключно в 

інтересах хворого, який благає про смерть, від-

мовляючи йому в цьому. Очевидно, що питання 

про введення евтаназії, як і будь-яке інше етичне 

питання, повинні перш за все вирішити самі гро-

мадяни, а потім вже законодавець, як це і прий-

нято в більшості цивілізованих країнах світу [6]. 

Висновки та пропозиції. Проблема евтаназії 

залишається відкритою у сучасному суспільстві. 

Евтаназія є суперечливим терміном у тлумаченні 

юристами, філософами, медиками, психологами. 

У зв’язку з процесами євроінтеграції проблема 

легалізації евтаназії з кожним роком стає все 

більш актуальною. Аналіз динаміки показників 

наслідків легалізації евтаназії у країнах Євросо-

юзу дає змогу стверджувати про різке зростання 

випадків евтаназії протягом останніх трьох 

років, що супроводжується поступовим розши-

ренням категорій пацієнтів щодо її застосування, 

включаючи психічно хворих людей.  

На мою думку, на даному етапі розвитку 

України питання легалізації евтаназії, наврядчи, 

варто ставити в перші ряди. Проте потрібно 

підготувати теоретичне підгрунтядля подальшої 

законодавчої розробки даної теми. Потрібно 

звернути увагу на досвід європейських країн, 

вивчити різні підходи до впровадження даного 

явища, адже українське суспільство все більше 

стає готовим до такого кроку. Поряд з даними 

діями потрібно провести медичну реформу та 

вибудувати довіру між лікарем та пацієнтом. 

Хабарництво у даному секторі також може стати 

проблемою, адже також у великих масштабах 

збільшиться загроща так звана “чорна” торгівлі 

донорськими органами.   
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ЭВТАНАЗИЯ, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ 

В статье рассматриваются понятие и концепция возникновения и существования эвтаназии в современных условиях. 

Освещаются позиции ученых о целесообразности внедрения эвтаназии и ее правовая сторона. Рассматривается право на 

смерть, как производное право основополагающего права на жизнь и достоинство человека.  
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Popeliushko O. 

EUTHANASIA AS DEMONSTRATION OF THE HUMAN RIGHT TO DEAL WITH OWN LIFE 

The article deals with the concept of the emergence and existence of euthanasia in modern conditions. The positions of scientists concerning 

the expediency of implementation of euthanasia and its legal side are highlighted. The right to death, as the derivative right of the 

fundamental right to life and dignity of a person, is considered. 
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