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КК
онституція України 1996 p. 
як основний закон демокра-
тичної держави (ст. 1) вті-

лює консолідовані ідеї природної 
та позитивістської школи прав 
людини. Ґрунтуючись на положеннях 
Міжнародного білля про права люди-
ни (або Хартії прав людини), що вклю-
чає Загальну декларацію прав людини 
(1948 p.), Міжнародний пакт про грома-
дянські та політичні права (1966), Між-
народний пакт про економічні, соціальні 
та культурні права (1966), Факульта-
тивний протокол до Міжнародного пак-
ту про громадянські та політичні права 
(1966), Конституція України визначила 
той універсальний набір основних прав 
та свобод, який є достатнім, щоб забез-
печити нормальну життєдіяльність інди-
віда, в нашому випадку – дитини.

Українська держава як цивілізова-
на країна сформувала свою філософію 
щодо прав людини, закладену пізніше 
до чинної Конституції. «Людина, її жит-
тя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
каність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю»: ст. 3 
вказує на гуманістичну спрямованість 
норм щодо фундаментальних прав 
людини, в тому числі й прав дитини. 
Вказана стаття Конституції співпадає з 
головними постулатами Хартії прав лю-
дини. Так, людина, зокрема й дитина, 
виходячи з приписів Конституції визна-
ється найвищою соціальною цінністю. 
Права на життя і на здоров’я, на недо-
торканість і безпеку насамперед дити-
ни, тобто права на фізичне існування, 
повинні розглядатись як фундамент 
для здійснення будь-яких інших прав, 
адже основні права індивіда – це кон-
ституційні права [1].

Цю статтю присвячено розгляду 
одного з фундаментальних прав люди-
ни – права дитини на життя, що сто-
сується дитини як людської істоти [2] і 
як фізичної особи, яка має відповідний 
визначенню дитини вік.

Конституція України статтею 27 
уперше в історії країни закріпила голо-
вне природне право кожної людини – 
право на життя: «Кожна людина має 
невід’ємне право на життя». Порівня-
но з життям людини всі інші особисті 
(громадянські) права є другорядними, 
і у випадку конкуренції пріоритетність, 
безумовно, повинна віддаватись життю 
людини. Згідно з міжнародними стан-
дартами життя людини розглядаєть-
ся як первинна та системоутворююча 
цінність, що становить основу життє-
діяльності людини. В цьому сенсі під-
тримуємо позицію Р.О. Стефанчука 
щодо необхідності вироблення, з од-
ного боку, універсального правового 
розуміння для поняття життя, яке б мо-
гло використовуватись незалежно від 
галузевої належності [3], з іншого ж, 
правова наука на сьогодні ще не гото-

ва виробити єдиного поняття 
життя як особистого немайно-
вого блага та найвищої соці-
альної цінності [4].

При розгляді змісту кон-
ституційного права людини на життя, 
де життя людини – це унікальне і аб-
солютне благо, існують різні підходи 
[5]. Близьким до розуміння суті зміс-
ту вказаного природного права кож-
ного вважаємо точку зору О. Домб-
ровської, яка у сенс конституційного 
права людини на життя включає такі 
елементи, як: а) визначення початку 
та кінця життя (як можливість люди-
ни існувати у часі і просторі, тобто ді-
яти чи бездіяти на власний розсуд); б) 
охорона життя (як можливість людини 
вимагати від зобов’язаних суб’єктів за-
безпечити існування у часі і просторі; 
гарантії від свавільного позбавлення 
людини життя; захист людиною свого 
життя та життя інших людей від про-
типравних посягань); в) користування 
захистом життя людини з боку держа-
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ви; г) розпорядження власним життям; 
д) можливість постійно користуватися 
таким абсолютним природним соціаль-
ним благом існування у часі і просто-
рі; е) можливість звертатися до ком-
петентних і зобов’язаних суб’єктів для 
відновлення порушеної можливості чи 
відшкодування збитків при посяганні 
на життя; є) запобігання передчасної 
смертності, включаючи дитячу; ж) про-
типожежні профілактичні дії [6].

У загальному конституційному розу-
мінні право на життя має надгалузевий 
характер, а свій подальший розвиток 
знаходить у нормах цивільного права 
(ст. 281 Цивільного кодексу України). В 
будь-якому випадку право людини на 
життя характеризується межами свого 
існування: початком та кінцем життя. 
Прийнято вважати, що початком життя 
в праві визнається початок фізіологіч-
них пологів, в тому числі передчасних 
чи штучних, а кінцевим моментом жит-
тя – біологічна смерть, тобто такий стан 
організму, коли розпочинається незво-
ротний процес розкладу клітин цен-
тральної нервової системи.

На сьогодні доволі спірним є визна-
чення моменту права людини на життя, 
а визначення початку життя людини 
становить проблему абортів. У Франції 
життя дитини захищається державними 
законами через 10 тижнів після зачат-
тя, в Данії – після 12 тижнів, у Шве-
ції – після 20, в багатьох країнах життя 
юридично захищене лише після народ-
ження. Лауреат Нобелівської премії 
Джеймс Уотсон запропонував охороня-
ти життя дитини через три дні після на-
родження [7].

З цього приводу (визначення почат-
ку життя) існують дві основні концепції: 
ембріональна (від лат. embryo – заро-
док) і натусіальна (від лат. natus – на-
роджений). З цих назв випливає, що 
ембріональна визнає момент появи 
права людини на життя від зачаття, 
а натусіальна – від народження. Так, 
прихильники першої концепції [8] не 
мають чітко встановленого моменту 
появи у зародка права на життя. Той 
факт, що право людини на життя ви-
никає від моменту народження серед 
прихильників ембріональної концепції 

не викликає заперечень, утім, сам мо-
мент виникнення даного права викли-
кає суперечки: буде це власне момент 
зачаття чи якийсь інший момент.

Зокрема, Н.І. Бєсєдкіна вважає, що 
право на життя виникає лише у плода 
(«насцитуруса», тобто того, хто має 
право народитись) як людської істоти 
від 6-ти тижнів розвитку і аж до виходу 
з материнського організму, порівняно з 
ембріоном (зародок організму людини 
від зачаття до 6-ти тижнів внутрішньо-
утробного розвитку) [9].

У будь-якому випадку представники 
ембріональної концепції користуються 
в основному медичним та теологічним 
обґрунтуванням своїх результатів. Ті 
країни, де вплив релігії на регулювання 
суспільних відносин є досить сильним, 
закріплюють дану посилку в нормах 
національних конституцій. Прикла-
дом може бути ч. 1 ст. 15 Конституції 
Словаччини від 1 вересня 1992 року: 
«Життя людини охороняється ще до її 
народження» [10].

Друга концепція – натусіальна, або 
концепція «умовної правоздатності» 
[11] є більш прийнятною з точки зору 
юридичної науки. Лише та людина, ко-
тра народилася, має право на життя.

Єдиним міжнародно-правовим ак-
том, згідно з положеннями якого (ст. 4) 
моментом виникнення права на життя 
вважається момент зачаття дитини, є 
Американська конвенція про права лю-
дини [12]: «Кожен має право на повагу 
до його життя. Це право захищається 
законом і, як правило, з моменту зачат-
тя...». Існує думка, що й тут не можна 
однозначно стверджувати, що йдеться 
про момент виникнення права на жит-
тя, радше про повагу до життя, що є 
різними правовими категоріями [13].

Автор статті є прихильником емб-
ріональної концепції, і незважаючи на 
той факт, що сьогодні народження ди-
тини вважається тим наявним момен-
том, який визначає існування нової лю-
дини з точки зору права [14], вважає, 
що право особи на життя гідне охорони 
вже з моменту зачаття.

Водночас, переважна більшість ав-
торів продовжує дотримуватись думки, 
що на жодній стадії свого розвитку емб-

ріон не отримує критеріїв особистості, а 
стає нею тільки у певний період після 
народження, коли дитина стає «соці-
ально відповідальним членом людсько-
го суспільства» [15]. Проте на сьогодні 
ембріональна концепція щодо визна-
чення права на життя від моменту за-
чаття залучає до своїх лав все більше 
прихильників. Серед юристів це, зо-
крема, М.І. Клеандров [16], Р. Петров 
[17], З.В. Ромовська [18] та ін.; серед 
медиків-репродуктологів – В.І. Гри-
щенко [19], Г.Г. Яхно [20] та ін.

Церква також є прихильницею цієї 
концепції, про що свідчить підписане 
1 червня 2004 року Звернення хрис-
тиянських церков України до держави 
та українського народу про захист жит-
тя, яким наголошується, що «право на 
життя повинно розповсюджуватися на 
кожну людину, а не тільки на ту, яка 
вже народилася. Церква визнає, що 
життя кожної людської особи почина-
ється з моменту зачаття... В момент 
народження змінюється стан, а не сут-
ність дитини» [21].

Погляд на життя представниці «на-
тусіальної» школи Л.А. Ольховик, яка 
розглядає життя як вище нематері-
альне благо, що виникає від моменту 
відокремлення життєздатної дитини 
від організму матері та триває про-
тягом усього періоду функціонування 
головного мозку [22], хотілося б під-
коригувати «медичним» аргументом на 
користь ембріональної концепції щодо 
визначення моменту початку жит-
тя – моменту зачаття. На 6-му тижні в 
ембріона можна зняти енцефалограму 
мозку [23], що, відповідно, дає під-
ставу гадати, що в цьому віці ембріон 
має мінімальний рівень свідомості, втім, 
прийнято вважати, на що було вказано 
нами вище, що ембріон людини – це ще 
не сама людина. Тоді як твердження, 
що при встановленні моменту смерті, 
допоки мозок людини живий, вона за-
лишається суб’єктом права, є констан-
тою, визнання живим ембріона людини 
таким не розглядається.

Практика Європейського Суду з прав 
людини з даної проблематики така. 
8 липня 2004 року Європейський Суд 
з прав людини виніс рішення у спра-
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ві «Во проти Франції» щодо визначен-
ня моменту права на життя [24]. Суть 
справи полягала в тому, що позивачка 
(місіс Тхі-Нхо Во) оскаржувала дії – зло-
чинну недбалість лікаря, – що призвели 
до народження мертвої дитини і не були 
кваліфіковані як убивство через необе-
режність, захищаючи тим самим право 
на життя ще не народженої дитини. Емб-
ріон дівчинки між 20 та 21 тижнями за-
вмер після злочинної недбалості лікаря, 
який на самому початку вагітності мате-
рі сплутав її прізвище зі схожим прізви-
щем іншої пацієнтки. У національному 
законодавстві Франції термін «ембріон 
людини» вперше було використано ще 
в 1994 році (закон від 29.07.1994 р. про 
внесення змін до ЦК (ст. 16)); при цьому 
на той час законодавчі акти цієї країни 
не визначали термін «ембріон люди-
ни». Втім, у 2004 році дії лікаря Євро-
пейський Суд кваліфікував як убивство 
через необережність із завданням тілес-
них ушкоджень (плоду/ембріону) через 
розуміння значущості людського життя 
від моменту зачаття. І хоча своїм рі-
шенням Європейський Суд визнав тоді, 
що плід (ембріон) не наділяється таким 
важливим правом, як право людини на 
життя, він (Суд) кваліфікував дії лікаря 
як убивство через необережність, ви-
знаючи тим самим, що плід (ембріон) 
має мінімальний рівень свідомості.

Таким чином, підсумовуючи роз-
гляд права дитини на життя як одного 
з фундаментальних прав людини, за-
кріплених в Конституції України, вва-
жаємо за доцільне звернути увагу на 
такі моменти:

– у випадку конкуренції між будь-
яким правом дитини і правом 
дитини на життя пріоритетність, 
безумовно, повинна віддаватись 
життю дитини, що розглядається 
як основа її життєдіяльності;

– для цілей статті «права дитини» 
пропонуємо виокремлювати з 
більш загального поняття «права 
людини» з відповідним урахуван-
ням фізичних, вікових, розумо-
вих, психічних, соціальних, пра-
вових та інших якостей дитини;

– право людини, в тому числі ди-
тини, на життя носить надгалу-
зевий характер, і свій подальший 
розвиток знаходить у нормах 
цивільного права (ст. 281 Ци-
вільного кодексу України);

– автор є прихильником ембріо-
нальної концепції і вважає, що 
право особи на життя є гідне 
охорони від моменту зачаття;

– початком права на життя пропо-
нується визначати 6-тижнeвий 
термін від моменту зачаття, коли в 
ембріона можливо зняти енцефа-
лограму мозку і визнати мінімаль-
ний рівень свідомості останнього.
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