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Їм буде надано можливість здобути освіту, отримати кваліфікацію, 
а також отримати соціальний та правовий захист. 

Важка праця відбирає у дітей не лише дитинство й можливість 
навчатись, а іноді – й здоров’я чи життя. Тож, може, не варто підшто-
вхувати підростаюче покоління до раннього дорослішання. На все – 
свій час. А щоб діти мали можливість залишатися дітьми, необхідні 
конкретні дії: надання соціальної допомоги їхнім сім’ям, соціальна ре-
інтеграція працюючих дітей, освітні заходи. І передусім – створення 
захисного законодавства щодо праці дітей. І, можливо, лише після за-
безпечення всіх цих умов ситуація зміниться на краще. 
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ЕВТАНАЗІЯ В УКРАЇНІ: БУТИ ЧИ НІ? 
З прийняттям Конституції наша держава стала на новий пріори-

тетний курс її розвитку – курс формування громадянського суспільст-
ва, що обумовлює створення, перш за все, належних умов гарантуван-
ня та захисту основних прав та свобод громадян, забезпечення їх реа-
лізації. На сьогоднішній день дедалі актуальнішим стає питання до-
зволу реалізації права людини на смерть – евтаназія. Згідно “Деклара-
ції про евтаназію” від 5 травня 1980 р. під евтаназією розуміють будь-
яку дію чи бездіяльність, яка призводить до смерті, з метою припи-
нення болі та страждань. 

Вперше поняття “евтаназія” (від грец. “еu” – хороший та “thanatos” 
– смерть) було введене в науковий обіг англійським філософом Френ-
сісом Беконом для визначення “хорошої, спокійної і легкої смерті без 
мук і страждань”, але здійснення самої процедури ми можемо побачи-
ти звернувшись до історії та простеживши життя і традиції спартан-
ців, які вбивали своїх немовлят, коли вони народжувалися хворими чи 
каліками [1]. 

Вперше евтаназія була легалізована в нацистській Німеччині 
в період з 1918-1922 рр., але як потім виявилось це стало своєрідною 
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зброєю для знищення інакодумців. Офіційну же легалізацію евтаназія 
отримала у Нідерландах, де у квітні 2000 р. з’явився закон, що дозво-
ляє застосування активної і пасивної евтаназії. Ця подія активізувала 
запальні дискусії по всьому світу та процес узаконення даної проце-
дури. Так в США (штат Орігон) законом “Про смерть з гідністю” була 
дозволена пасивна евтаназія для невиліковних хворих [2], а у Швей-
царії допомога у здійсненні акту суїциду перестала переслідуватись у 
кримінальному порядку, а лікарям, у виключних випадках, дозволено 
відключити обладнання, яке підтримує життя хворого на підставі його 
вільного і свідомого волевиявлення, причому аналогічні прохання від 
родичів не визнаються. 

Вищезазначене є свідоцтвом того, що громадськість поступово 
приймає пасивну евтаназію. Та чи добре це? Існує багато поглядів. 
Так наприклад американський філософ Дж. Рейгелс вважає, коли хво-
рий у свідомості і розуміє, що смерть невідворотна, він має право по-
просити лікаря прискорити настання смерті, а той в свою чергу може 
погодитись, але лише шляхом припинення лікування. У таких випад-
ках, на його думку, смертельна ін’єкція була б гуманнішою, оскільки 
одразу припинить страждання [3]. 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 прин-
ципу невідчужуваності прав людини [4]. Деякі вчені виступаючи про-
ти легалізації евтаназії вважають, що її закріплення призведе до руй-
нування моральних та релігійних норм, а також призведе до гальму-
вання процесу пошуку нових більш ефективних засобів лікування та 
сприятиме недобросовісності у наданні медичної допомоги. Серед ін-
ших негативних наслідків на мій погляд слід виділити такі як: кримі-
налізація медицини, приниження гідності лікаря, спотворення змісту 
його професії, зміну ставлення медичного персоналу до важкохворих 
та й до лікувального процесу в цілому.  

Якщо евтаназію розглядати крізь призму кримінального права, то 
фактично евтаназія – це умисне вбивство, оскільки лікар відключаючи 
обладнання, яке підтримує життя чи вводячи смертельну ін’єкцію ви-
кликає неприродне настання смерті. 

В українському законодавстві термін евтаназія зустрічається у ст. 52 
“Основ законодавства України про охорону здоров’я”, у якій медич-
ним лікарям прямо забороняється здійснення евтаназії – навмисного 
прискорення смерті або умертвіння невиліковного хворого з метою 
припинення його страждань. Активні заходи щодо підтримання життя 
хворого припиняються в тому випадку, коли стан людини визначається 
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як незворотня смерть. Проаналізувавши дану статтю, можна дійти ви-
сновку, що законодавець забороняє здійснення лише активної евтана-
зії і нічого не вказує про заборону здійснення пасивної евтаназії.  
Можливість здійснення пасивної евтаназії дозволяється ст. 284 Циві-
льного Кодексу, згідно якої надання медичної допомоги фізичній осо-
бі, яка досягла чотирнадцяти років, проводиться за її згодою, а при 
досягненні повноліття така дієздатна фізична особа, яка розуміє свої 
дії та може керувати ними, взагалі може відмовитися від лікування. 
Таким чином законодавець прямо вказує на можливість здійснення 
пасивної евтаназії вже чотирнадцятирічній особі лише за її згодою не 
враховуючи при цьому, що особа ще неповністю дієздатна.  

На сьогоднішній день багато українських вчених вже виступають 
за дозвіл евтаназії у різних її формах. Так, наприклад, О. Довбуш вва-
жає за можливе вже нині законодавчо врегулювати в Україні процес 
обмеженої евтаназії, яка б не суперечила чинному законодавству, 
а також не зачіпала професійного гуманізму та етики медичних пра-
цівників. На нашу думку, евтаназія в Україні у найближчий час є не-
можливою оскільки: 
• легалізація евтаназії викличе зловживання нею зі сторони лікарів та 
рідних, а також надасть їм можливість маскувати певні злочини; 

• буде гальмувати розвиток фармацевтичної промисловості; 
• зменшить, до того малий, розмір державного забезпечення важко-
хворих; 

• суперечить принципу моралі та призначенню медицини, основним 
завданням якої є надання медичної допомоги навіть у безнадійних 
ситуаціях; 

• не повністю є зрозумілим процес здійснення евтаназії; 
• якщо дивитись з погляду релігії, то життя надане людині лише     
Богом. 
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