Правовий порадник з прав людини
1.

Право на життя

Конститущя Укра'ши. Стаття 27.
Кожна людина мае нев1д 'емне право на життя.
Шхто не може бути позбавлений життя. Обов^язок держави захищати життя людини.
Кожен мае право захищати свое життя I здоров 'я, життя / здоров 'я
шилих людей в1д протиправних посягань.
При визначенн! права людини на життя пам'ятаемо:
> право на життя - нев1д'емне, основоположне право кожно'Г людини
незалежно в1д раси, кольору шк1ри, пол1тичних переконань, громадянства
тощо. Н1хто, у тому числ! Конституц1я, не над1ляють людину правом на
життя. Конституц1я Украши визнае, що людина мае це право в силу лише
того факту, що вона е людиною.
> забезпечення права на життя - обов'язок держави, який виконуеться за
допомогою:
1) встановлення крим1нально1
в1дпов1дальност1 за протиправне
позбавлення и життя: за вбивство, тобто умисне протиправне запод1Яння
смерт! 1НШ1Й ЛЮДИН1 (стаття 119 Крим1нального кодексу Украши). За
вбивство двох або б1льше ос1б; малол1Тньо1 дитини або Ж1нки, яка зав1'домо
для винного перебувала у стан! ваптност!; заручника або викраденоТ людини;
вчинене з особливою ж о р с т о к 1 С Т ю ; вчинене способом, небезпечним для
життя багатьох ос1б; з корисливих мотив1в; з х у л 1 г а н с ь к и х мотив1в; особи чи
П близького родича у зв'язку з виконанням щею особою службового або
громадського обов'язку; з метою приховати 1нший злочин або полегшити
його вчинення; поеднане 13 згвалтуванням або насильницьким задоволенням
статево! пристраст! неприродним способом; вчинене на замовлення; вчинене
за попередньою змовою групою ос1б; вчинене особою, яка ран1ще вчинила
умисне вбивство; з мотив1В расовоГ, нац10нально1 чи рел1пйно1 нетерпимост!
настае б1льш суворе покарання;
2) скасування смертно! кари як найвищоУ м1ри покарання. В наш1й
держав! цей процес проходив дек1лька етап1в. Р1шенням Конституц1йного
Суду УкраГни 29 грудня 1999 року смертна кара як вид покарання визнана
такою, що не в1дпов1дае Конституцп Украши. 22 лютого 2000 року УкраГна
ратиф1кувала Протокол № 6 до Конвенцп про захист прав людини 1
основоположних свобод, вщмовилась В1Д смертноГ кари як способу
крим1нального покарання. Сучасний Крим1нальний кодекс нашо'Г держави не
М1стить такого покарання як смертна кара.

3) в1дсутност1 можливост! обмежити право на життя, нав1ть в умовах
военного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституц11 УкраГни, стаття 22
Закону УкраГни «Про правовий режим надзвичайного стану»);
4) встановлення крим1нальноГ в1дпов1дальност1 за доведения до
самогубства. Стаття 120 Крим1нального кодексу УкраГни передбачае
в1Дпов1дальн1Сть за доведения особи до самогубства, що е насл1Дком
жорстокого 3 нею поводження, шантажу, систематичного принижения и
людськоГ ПДНОСТ1 або систематичного протиправного примусу до Д1й, що
суперечать ГГ вол1, схиляння до самогубства, а також 1нших Д1Й, що сприяють
вчиненню самогубства. За так! ж Д1яння щодо особи, яка перебувала в
матер1альн1Й або 1НШ1Й залежност! в'щ винуватого, щодо двох або б1льше
ос1б, щодо неповнол1тнього загрожуе б1льш жорстке покарання.
> проблемн! питания, як1 виникають в сучасному св1т1 в зв'язку 1з
захистом права на життя, - евтаназ1я, аборт.
Евтаназ1я - штучне позбавлення людини життя при наявност!
волевиявлення з Г"Г сторони за допомогою медичних засоб1в у випадках
невил1ковноГ хвороби чи серйозного порушення здоров'я (смертельноГ
травми тощо) ц1еГ особи. У м1жнародному прав! залишаеться В1дкритим
питания, чи охоплюе право на життя також 1 обов'язок людини жити, а
також, чи може людина за допомогою 1ншоГ людини св1Домо в1Дмовитися в1д
цього свого права. Практика м1жнародних орган1в 1з захисту прав людини
залишае це питания на розсуд кожноГ держави. У державах, що визнають
евтаназ1Ю, особлива увага прид1ляеться правовому регулюванню
встановлення волевиявлення особи, яка погоджуеться на евтаназ1ю.
УкраГнське законодавство за будь-яких обставин не визнае правом1рн1сть
евтаназ1Г 1 квал1ф1куе Г"Г як злочин.

Аборт — штучне переривання ваптност!. В УкраГн! В1дсутня заборона
штучного переривання ваг1тност1, але встановлен! ч1тк! правила щодо
проведения такоГ медичноГ операц1Г. Операц1я може бути зд1йснена при
ваптност! строком не б1льще 12 тижн1в, в окремих випадках - при ваптност!
В1д 12 до 22 тижн1в. Передбачена крим1нальна в1дпов1дальн1Сть за

проведения аборту особою, яка не мае медичноГ осв1ти. Якщо незаконне
проведения аборту спричинило тривалий розлад здоров'я, безпл1дн1сть або
смерть потерп1лоГ, встановлене бшьш суворе покарання.
Особист! права людини - це права, як! надаються людин! з народження,
необмежен! Н1чим 1 н1ким. Вони в жодному раз! не залежать в!д держави,
ступеня и демократичност!. Ц! права надан! природою ! супроводжують
особу до самоГ смерт!. А найпершим та найважлив!шим правом, що
закр!плене як в ус!й структур! природних прав людини, так ! в структур!
Конституц!Г УкраГни, е право на життя.

