
Тема 4. Право на життя:  
основи теорії та практики реалізації 

 
ПЛАН 

Теоретичні питання: 

1. Право на життя: міжнародні стандарти та їх закріплення у 
національному законодавстві. 
 
2. Право на життя: поняття, зміст та обсяг: 
2.1. початок життя (право ембріона на життя, право на аборт)  
2.2. припинення життя (смертна кара, право на евтаназію) 
 
3. Право на життя та держава: 
3.1. Негативні обов’язки держави 
3.2. Позитивні обов’язки держави 
 
4. Право на життя у прецедентній практиці: 
4.1. Європейського суду з прав людини 
4.2. Конституційного Суду України 
 

 

Творчо-аналітичні завдання: 

1. Заявниця п. Ті Нхо Во є громадянкою Франції, народилась 
1967 року, проживає у м. Бурген Бресс (BourgenBresse), Франція. 
27 листопада 1991 року, перебуваючи на шостому місяці 
вагітності, вона прийшла до Загальної лікарні міста Ліона, аби 
пройти попередньо їй призначений медичний огляд. На той 
самий день іншій жінці, п. Ті Тхан Ван Во, була призначена 
операція з видалення спіралі. Лікар під час гінекологічного 
огляду заявниці, помилково прийнявши її за п. Ті Тхан Ван Во, 
простромив у неї оболонку плоду. Внаслідок цього заявниці 
довелося зробити аборт. 

Після подання заявницею та її чоловіком заяви до 
компетентних органів щодо лікаря було порушено кримінальну 
справу і його було звинувачено у необережному заподіянні 
тілесного ушкодження. 3 червня 1996 року Кримінальний суд м. 
Ліона виправдав лікаря.  

13 березня 1997 року Ліонський апеляційний суд, 
розглянувши скаргу заявниці на відповідний виправдальний 
вирок, скасував рішення Кримінального суду м. Ліона і, визнавши 
лікаря винуватим у вчиненні вбивства через необережність, 
засудив його до позбавлення волі строком на шість місяців з 
відтермінуванням виконання цього покарання та до сплати 
штрафу у розмірі 10 тис. франків.  
 30 червня 1999 року Касаційний суд скасував вирок 
Ліонського апеляційного суду і постановив, що дії лікаря не 
можуть бути кваліфіковані як вбивство з необережності з огляду 
на те, що людський плід не можна вважати людиною, якій має 
бути надано кримінальноправовий захист. 
 
Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав 
людини у справі «Во проти Франції» від 08 липня 2004 року  
http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j02_074_075.pdf  
http://docs.pravo.ru/document/view/19382031/  
Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського 
Суду з прав людини щодо права на життя ембріона.  
 
2. Заявниця Наталі Еванс, 34-річна громадянка Сполученого 
Королівства, проживає у Вільтширі (Великобританія). 12 липня п. 
Еванс та її партнер п. Д розпочали лікування безпліддя у клініці 
(Bath Assisted Conception Clinic).  

10 вересня 2000 року під час огляду у клініці п. Еванс 
діагностували передраковий стан яйників і запропонували 
пройти цикл запліднення in vitro (у пробірці), перш ніж видалити 
яйники хірургічним способом. Під час консультації, проведеної у 
той самий день медичним персоналом, заявницю та її партнера 
п. Д поінформували про те, що кожен з них повинен підписати 
документ, який засвідчує їхню згоду на запліднення, і що — 
відповідно до поло" жень закону “Про запліднення людини та 
ембріологію” 1990 року— кожен з них має право відкликати свою 
згоду до того моменту, як ембріони будуть імплантовані у матку 
заявниці. 

П. Еванс розмірковувала над тим, чи слід їй вживати 
якихось інших заходів задля того, аби запліднити яйцеклітини і 
вберегти себе від можливого завершення стосунків з п. Д. Проте 
останній ще раз запевнив її, що цього не трапиться. 

http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j02_074_075.pdf
http://docs.pravo.ru/document/view/19382031/


12 листопада 2001 року пара відвідала клініку. В 
результаті проведених процедур було створено шість ембріонів, 
які були поміщені на зберігання. А 26 листопада 2001 року п. 
Еванс провели операцію з видалення яйників. Її повідомили про 
те, що вона має почекати два роки до імплантації ембріонів у її 
матку. 

У травні 2002 року стосунки між заявницею та п. Д 
припинилися і, як наслідок (відповідно до Закону 1990 року), 
останній відмовився від своєї згоди на продовження зберігання 
ембріонів і на використання їх заявницею. 

Заявниця розпочала процес у Високому суді, вимагаючи, 
серед іншого, і наказу суду зажадати від п. Д відновлення його 
згоди на зберігання ембріонів і на використання їх заявницею.  

Заявниця скаржилася, що вимога згоди батька на 
продовження зберігання та імплантацію запліднених яйцеклітин 
порушувала її права, а також право ембріона на життя. 

Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав 
людини у справі “Еванс проти Сполученого Королівства” 
від 7 березня 2006 року 
http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j01_115_118.pdf  
http://docs.pravo.ru/document/view/19380899/  
Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського 
Суду з прав людини щодо права на життя ембріона.  

 
3. Після проведення ехографічного обстеження на 
вісімнадцятому тижні вагітнoсті, заявницю було інформовано 
про підозру існування вад формування зародка. Вона виявила 
бажання здійснити аборт у тому випадку, якщо ці підозри 
підтвердяться. Заявниці було рекомендовано здійснити 
генетичне обстеження із застосуванням аміноцентеза, проте 
пройти таке обстеження вдалося лише на двадцять третьому 
тижні, після того як багато лікарів, у тому числі її дільничий, 
неодноразово відмовляли його приписати. Заявниця відновила 
своє прохання про переривання вагітності, проте марно. Коли, 
нарешті, через два тижні, вона одержала результат, який 
пітвердив що зародок страждає на синдром Тернера, було 
пропущено строк, у межах якого закон дозволяв здійснювати 
аборт. Вона марно намагалася ініціювати кримінальну справу 
проти лікарів. Розпочавши цивільне провадження, заявниця 
домоглася присудження їй компенсації з боку лікарів, за те, що 

генетичні тести не було проведено вчасно, і за те, що відмова на 
дозвіл проведення таких тестів не була повідомлена їй у 
письмовму вигляді. 

Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав 
людини у справі «Р.Р.( R.R.) проти Пoльщі»  від 26 травня 
2011 року 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118058 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117754  
Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського 
Суду з прав людини щодо права на життя та аборту. 
 
 
4. Діана Прітті (Diane Pretty) — громадянка Сполученого 
Королівства, 1958 року народження, проживає в Лутоні (Luton). 
Вона помирає від хвороби рухових нейронів — деґенеративної 
хвороби, яка уражає м'язи і є невиліковною. Хвороба зараз 
перебуває в запущеній стадії; все тіло заявниці, починаючи від 
шиї, паралізоване, й очікувана тривалість життя дуже незначна. 
Однак інтелект заявниці і спроможність приймати рішення не 
постраждали. З огляду на те, що на останній стадії ця хвороба 
завдає страждань і приниження, заявниця бажає мати 
можливість особисто проконтролювати, як і коли вона помре, і 
позбутися цього страждання та приниження.  

Хоча, згідно з англійським правом, вчинення самогубства 
не є злочином, заявниця, внаслідок своєї хвороби, не в змозі 
вчинити такий крок без допомоги. Однак, відповідно до пункту 1 
статті 2 Закону 1961 року про суїцид, допомога іншій особі у 
вчиненні самогубства є злочином. Пані Прітті бажає дістати таку 
допомогу від свого чоловіка, але генеральний прокурор відмовив 
задовольнити її прохання ґарантувати у такому випадку 
звільнення її чоловіка від судового переслідування. Оскарження 
цієї відмови були безуспішними. 

Заявниця скаржиться, посилаючись на статтю 2 Конвенції, 
що людина сама має вирішувати, чи жити їй далі, і що право на 
смерть є неминучим наслідком права на життя і це право також 
захищене. Отже, на державу покладено позитивний обов'язок 
забезпечити в національному законодавстві можливість 
реалізації заявницею такого права.  

http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j01_115_118.pdf
http://docs.pravo.ru/document/view/19380899/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118058
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117754


Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав 
людини у справі "Прітті проти Сполученого Королівства" 
від 26 травня 2011 року 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_210  
Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського 
Суду з прав людини щодо права на життя та евтаназії 
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