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Життя є основоположним благом й однією з найвищих соціаль�
них цінностей людини, позбавлення якого є незворотнім та озна�
чає припинення існування особи. Право на життя є природничим і 
невід’ємним. Без дотримання цього права всі інші права не мають 
цінності і значення. Саме тому право на життя знаходиться під 
максимальним правовим захистом, що базується на Конституції. 
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Здоров’я є природним благом, елементом, складником антропної 
природи людини, яким вона наділяється від народження. Тобто, з 
одного боку, стан здоров’я залежить від характеристик людини, 
які складаються на момент народження людини, а з другого, — 
характеристик, що визначаються під впливом соціальних факторів, 
спадкових, природних чинників та економічних і політичних умов, 
що є у державі. 

У статті робиться спроба дослідити, у чому полягає співвідно�
шення права людини на охорону здоров’я і права на життя. 

 
Ключові слова: здоров’я, охорона здоров’я, права людини. 
 
Life is a fundamental good and one of the highest social values of 

human deprivation is irreversible and means the demise of the individ�
ual. The right to life is a natural and inalienable. Without respect for this 
right all other rights have no value or meaning. That is why the right to 
life under the maximum legal protection, based on the Constitution. 

Health is a natural boon element anthropic component of human na�
ture, which is endowed by nature. That is, on the one hand, the state of 
health depends on the inherent characteristics of human nature, consist�
ing at the time of birth, and on the other — is determined under the in�
fluence of social factors, genetic, environmental factors, and economic 
and political conditions that are in the state. 

In this article we will explore what is the ratio of the human right to 
health care and the right to life. 

 
Keywords: health, health protection, human rights. 
 
Жизнь является основополагающим благом и одной из высших 

социальных ценностей человека, лишение которого является необ�
ратимым и означает прекращение существования человека. Право 
на жизнь является естественным и неотъемлемым. Без соблюде�
ния этого права все остальные права не имеют ценности и значе�
ния. Именно поэтому право на жизнь находится под максимальной 
правовой защитой, базирующейся на Конституции. 
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Здоровье является естественным благом, элементом, частью 
антропной природы человека, которым она наделяется от рожде�
ния. То есть, с одной стороны, состояние здоровья зависит от ха�
рактеристик человека, которые состоят на момент рождения 
человека, а с другой — характеристик, которые определяются под 
влиянием социальных факторов, наследственных, природных фак�
торов и экономических и политических условий, является в госу�
дарстве. 

В статье делается попытка исследовать, в чем заключается 
соотношение права человека на охрану здоровья и права на жизнь. 

 
Ключевые слова: здоровье, здравоохранение, права человека. 
 
Вступ. Дослідження даного питання слушно було б почати з 

характеристики права на життя. Так, найважливішим і найцінні�
шим з�поміж особистих прав і свобод людини є право на життя. 
Всезагальність цього права і його природничий характер закріп�
люються у міжнародно�правових документах, які визнані всіма 
цивілізованими країнами світу (зокрема, у ст. 3 Загальної декла�
рації прав людини, ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права, ст. 2–1 Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод тощо). Вимоги міжнародно�правових актів пов�
ною мірою відображені в Основному Законі України, зокрема у 
Преамбулі Конституції України проголошується, що держава дбає 
про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, 
а у ст. 3 Конституції закріплено, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Конституційне право на життя 
проголошено у ст. 27 Основного Закону України: «Кожна лю�
дина має невід’ємне право на життя» та гарантується забороною 
позбавлення життя [3]. 

Результати дослідження. Таким чином, життя є основополож�
ним благом й однією з найвищих соціальних цінностей людини, 
позбавлення якого є незворотнім та означає припинення існу�
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вання особи. Право на життя є природним і невід’ємним. Без 
дотримання цього права всі інші права не мають цінності і зна�
чення. Саме тому право на життя знаходиться під максималь�
ним правовим захистом, що базується на Конституції. Право на 
життя включає у себе всю сукупність прав людини у цілому, але 
не збігається повністю з жодним з них зокрема. Право на життя 
означає не лише відмову від війни, заборону вбивств та смертної 
кари, а й умови гідного існування, що необхідні для всебічного 
розвитку людини. На відміну від інших прав право на життя є 
визначальною передумовою, основою людської гідності, що га�
рантує недоторканність фізичного існування людини, оскільки 
життя розглядається як єдине і неподільне благо, яке не підля�
гає обмеженню. На думку А. Соловйова, право на життя — це 
закріплена нормами міжнародно�правових актів і внутрішнього 
законодавства можливість певної поведінки людини, спрямова�
ної на забезпечення недоторканності свого життя з боку інших 
осіб та свободи розпорядження ним. Як зазначає М. Ковальов, 
«саме завдяки праву на життя у правовій державі, у якій у пов�
ному обсязі діють закони громадянського суспільства, права і за�
конні інтереси громадян є пріоритетними перед усіма іншими». 
На думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю�
дини Лутковської В. В., всі інші конституційні права людини слід 
розглядати як такі, що конкретизують право на життя у всій його 
різноманітності, а без реалізації цього права будь�які інші права 
і свободи втрачають сенс. Наше завдання — зробити Україну пра�
вовою державою, в якій права і свободи людини дотримуються 
безумовно» [4]. 

Важливим є те, що право на життя забезпечене рядом консти�
туційних гарантій. Серед них однією з основних гарантій права 
на життя є система охорони здоров’я, її постійний розвиток, про�
грес медичної науки, поліпшення медикаментозного забезпечен�
ня, удосконалення системи забезпечення санітарно�епідемічного 
благополуччя. 
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Коли йдеться про медичну допомогу, то потрібно розглядати 
право на охорону не просто життя як підтримання фізіологічно�
го існування людини, а мова має йти про якість життя, про те, 
який внутрішній (психологічний) і зовнішній (матеріальний) стан 
людини; наскільки повноцінно людина відчуває себе у суспіль�
стві, якою мірою вона соціально активна; наскільки суспільство 
адаптоване до сприйняття людей, наприклад, з фізичними чи 
психічними вадами. Державні органи влади та органи місцевого 
самоврядування зобов’язані вживати всебічних заходів, спрямо�
ваних на поліпшення якості життя людей. Важливо пам’ятати, 
що навіть людина, залежна від апаратури, що підтримує її фізіо�
логічне існування, має право на життя і надання медико�соціаль�
ної допомоги на найвищому рівні, якого досягло суспільство. 
Життя людини — це фізіологічне і психологічне функціонування 
її організму як єдиного цілого. Людина має право на життя і при 
стійкому порушенні згаданих функцій (параліч, розлад психіки), 
причому у цих випадках її життя у правовому відношенні не мож�
на вважати менш цінним, ніж життя будь�якої іншої людини. 

Докладніше дослідження права на життя дозволяє виділити 
різні аспекти його реалізації, що пов’язані з системою надання 
медичної допомоги. Серед них право на збереження життя (інди�
відуальності) і право на розпорядження життям. Як відзначила 
М. Малеїна, збереження людської індивідуальності тісно пов’язане 
з поняттям людини як суб’єкта права і відмежуванням його від 
інших осіб, а також об’єктів живої і неживої природи. У цьому 
аспекті велике значення має проведення абортів, зміна (корек�
ція) статі людини, використання методів генної інженерії при 
створенні людського організму з наперед запрограмованими озна�
ками, правове регулювання пересадки людям органів і тканин 
тварин, використання штучних органів і тканин тощо. 

Право на життя в аспекті розпорядження своїм життям про�
являється як можливість піддавати себе значному ризику і ви�
рішувати питання про припинення життя. У деяких випадках 
поведінка громадянина з високим ризиком для власного життя 
державою не забороняється, а отже, опосередковано визнається. 
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Необхідно відмітити той факт, що на шляху реалізації права 
на життя викристалізувався новий аспект — еутаназія, що є над�
звичайно складною і багатоаспектною проблемою. 

Так, питання еутаназії набуло особливої актуальності в останні 
десятиріччя, коли медицина досягла небачених досі вершин, лю�
дина в її протистоянні зі смертю здобула великих успіхів у галузі 
реаніматології і трансплантології, освоєні і продовжують вивча�
тись нові методики життєзабезпечення і реабілітації хворих, що 
перебувають у коматозному стані, уточнено критерії настання 
смерті людини. Успіхи у розвитку медицини поставили перед 
людиною низку запитань, відповіді на які досі не знайдено. Зо�
крема, чи вправі людина розпоряджатись своїм життям і взагалі 
відмовитися від нього, звернувшись до медичного працівника з 
проханням припинити лікування у випадку наявності хвороби чи 
стану, що загрожує її життю? Якщо пацієнт має таке право, то чи 
може медичний працівник, професія якого зобов’язує його до 
кінця боротися з хворобою, забезпечувати, а не позбавляти життя, 
задовольнити прохання хворого? Чи правомірно і гуманно відмо�
вити безнадійно хворому у проханні припинити раз і назавжди 
його страждання, право померти гідно? Чи не буде така відмова 
розцінена як застосування до даної особи катувань, насильства, 
жорстокого чи такого, що принижує людську гідність, ставлення, 
які передбачено міжнародним законодавством і національною 
нормативно�правовою базою сучасних держав? Це лише незнач�
не коло запитань, що виникають при дослідженні цієї проблеми 
та які активно обговорюються як медиками, так і юристами, 
психологами і представниками духівництва. 

Уперше термін «еутаназія» запровадив англійський філософ 
Френсіс Бекон для визначення легкої і спокійної смерті, без мук 
і страждань. Еутаназія (від грец. eu — добра і thanatos — смерть) 
буквально означає «добра, легка, блаженна смерть». У науковій 
літературі та в законодавстві деяких зарубіжних країн пропону�
ється таке визначення цього поняття. В українському законодав�
стві в Основах законодавства про охорону здоров’я (ч. 3 ст. 52) під 
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еутаназією розуміють навмисне прискорення смерті або умерт�
віння невиліковно хворого з метою припинення його страждань. 
У Цивільному кодексі України закріплено заборону задовольняти 
прохання фізичної особи про припинення її життя (ч. 4 ст. 281). 
На думку В. Грищука, це визначення викликає застереження з 
кількох позицій, зокрема це стосується звуження кола суб’єктів 
заборони, а також відсутня вказівка на відповідальність за по�
рушення заборони еутаназії. Основи законодавства Російської 
Федерації про охорону здоров’я громадян у ст. 45 («Заборона 
еутаназії») передбачено, що медичному персоналу забороняється 
здійснювати еутаназію, тобто задоволення прохання хворого про 
прискорення його смерті будь�якими діями чи засобами, у тому 
числі припиненням дії штучних заходів з підтримання життя. 
Відповідно до Декларації щодо еутаназії від 1987 року еутаназія 
є актом умисного переривання життя пацієнта, навіть зроблена 
на прохання самого пацієнта чи на прохання його близьких ро�
дичів, є неетичною. Це не звільняє лікаря від урахування ба�
жання пацієнта, щоб процеси вмирання відбувались природним 
шляхом у заключній стадії лікування. Лісабонська декларація 
щодо прав пацієнта від 1981 р. проголошує право пацієнта по�
мерти з гідністю (п. «д»). В Енцикліці «Evangelium vitae» еутаназія 
визначається як дія чи бездіяльність, яка сама по собі та з намі�
ром спричиняє смерть з метою усунути всі страждання. Encyclo�
pedia Britanica так закріплює поняття еутаназії, що називається 
також милосердним убивством — це дія чи практика, що викли�
кає настання безболісної смерті в осіб, які страждають від болів 
при невиліковних хворобах чи фізичних розладах. У Нідерландах 
під еутаназією розуміється закінчення життя пацієнта за допо�
могою лікаря на прохання пацієнта. На думку О. Старовойтової, 
еутаназія — це дія чи бездіяльність лікаря, іншої людини, накі�
нець самого хворого, що тягне за собою настання миттєвої чи 
безболісної смерті останнього [6]. Як зазначають Ю. Дмитрієв та 
К. Шлєнєва, еутаназія — це усвідомлений, добровільний, вольо�
вий відхід людини з життя [2]. 
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Ця проблема має велике суспільне, соціальне, медичне, тео�
логічне і правове значення. Гострі дискусії, що точаться між 
ученими — медиками, юристами, представниками духівництва і 
біоетики, соціологами, філософами насамперед стосуються того, 
хто «за», а хто «проти» еутаназії. Питання еутаназії, як бачимо, є 
суперечливим, неоднозначним і складним. Для кращого розу�
міння «легкої смерті» можемо розглядати її у різних аспектах, а 
саме — морально�етичному, релігійному, біолого�медичному, со�
ціально�економічному і правовому. 

Свою увагу доцільно зосередити саме на правовому аспекті 
проблеми, що визначається через нормативно�правову базу, де на 
законодавчому рівні або дозволяється, або забороняється еута�
назія. У деяких країнах еутаназія є узаконеною тією чи іншою 
мірою, зокрема у Нідерландах, Бельгії, Австралії, у кількох шта�
тах США (Орегон, Каліфорнія, Вашінгтон). 

Законодавче регулювання цієї проблеми в Україні можемо ви�
значити, виходячи з Конституції України, Цивільного кодексу 
України та Основ законодавства України про охорону здоров’я. 
Відповідно до ст. 27 Конституції України кожна людина має 
невід’ємне право на життя. Це право, на відміну від інших прав, 
є визначальною передумовою, основою людської гідності. Люд�
ська гідність є головним критерієм якості змісту життя. Згідно з 
Основним Законом України (ст. 3), гідність є однією з найвищих 
соціальних цінностей. Норма ст. 21 Конституції України прого�
лошує, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Конституція закріплює повагу до людської гідності, у зв’язку з 
чим передбачено норму, яка визначає, що катування, жорстоке, 
нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи по�
карання, порушує права людини (ст. 28). Право на повагу до гід�
ності відноситься до особистих прав і свобод людини, невід’єм�
них і таких, що належать їй від народження. Від цього поняття 
слід відмежовувати термін «достатній життєвий рівень», що ви�
значений у ст. 48 Конституції України, або іншими словами «гід�
ний людини життєвий рівень». Людина, усвідомлюючи свою гід�
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ність, може жити на соціально�економічному рівні, який не від�
повідає встановленому достатньому рівню, що забезпечує гідне 
життя. З іншого боку, людина за рівнем життя може випередити 
вищі показники, але вести негідний, наприклад, з точки зору стану 
здоров’я людини спосіб життя і не усвідомлювати власної гід�
ності. Гідний людини рівень життя — це соціальна категорія, яка 
розкривається у змісті правового статусу людини і громадянина. 

Якщо людина фізично і психічно здорова, то вона спромож�
на самостійно наповнити своє життя відповідним змістом, який 
відповідає її баченню про гідне життя. Якщо з тих чи тих при�
чин людина відноситься до категорії соціально незахищених гро�
мадян, то турботу про забезпечення гідного людини життя бере 
на себе держава, яка проголосила себе соціальною згідно із ст. 1 
Конституції України. У цьому випадку зміст життя людини, ви�
значення його гідного рівня переходить із сфери особистого у 
сферу публічного, в обов’язок держави. Людина, приречена на 
смерть, яка відчуває страшні фізичні та психологічні страждан�
ня або перебуває у стійкому вегетативному стані, також може і 
повинна бути віднесена до категорії соціально незахищених гро�
мадян. Турбота про неї стає обов’язком не лише родичів, а й 
суспільства та держави. В умовах соціальної і правової держави 
реалізація смертельно хворою людиною права на життя перехо�
дить із сфери особистого у сферу публічного життя. 

Якщо хворий активно не намагається покінчити з життям і 
стійко переносить страждання, то завдання суспільства і держа�
ви в особі закладів та органів охорони здоров’я — зменшити ці 
страждання і намагатись максимально наблизити рівень життя 
хворого до умов, гідних людини. Але у деяких випадках немає 
об’єктивної можливості ні у державних чи громадських інсти�
туціях, ні у самого хворого досягти цієї мети, і хворий просить 
про смерть, внаслідок якої зможе позбутися нестерпних страж�
дань і гідно закінчити життя, що дане Богом. Тоді відмова від 
еутаназії може розглядатись як застосування до людини кату�
вань, насильства, жорстокого чи такого, що принижує людську 
гідність, ставлення, а це імперативно заборонено у ст. 28 Основ�
ного Закону держави [4]. 
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Аналіз ст.ст. 1, 3, 9, 21, 27, 28, 48, 49 Конституції України до�
зволяє зробити висновок, що законодавче закріплення пасивної 
еутаназії не суперечитиме конституційним нормам у нашій дер�
жаві. У випадку, коли підстави для реалізації конституційного 
права на охорону здоров’я вичерпані і немає можливості досяг�
ти найвищої мети, а саме — охорони здоров’я і життя, зберегти 
людську гідність, забезпечити гідний рівень життя, то лише тоді 
виникає питання про еутаназію. Як зазначає німецький право�
знавець Д. Лоренц, охорона життя людини не має абсолютного 
пріоритету, оскільки необхідною є продумана підпорядкованість 
усіх правових благ і законних інтересів, що її стосуються. Це при�
зводить до складних ціннісних колізій у суміжних ситуаціях, які 
прийнято називати еутаназією. На його думку, конституційно�
правовий захист життя людини, яка помирає, не обов’язково вва�
жається порушеним внаслідок незастосування або припинення 
заходів, які штучно його підтримують; за будь�яких умов захист 
не порушується у випадках, якщо у результаті настання незво�
ротньої втрати людиною свідомості нею повністю втрачено мож�
ливість подальшої самосвідомості та самоуправління. Захист має 
унеможливлювати явне вбивство, з яким не можна миритись ні 
у випадках «смерті з милосердя», ні з метою врятування третіх 
осіб, ні з метою вилучення для трансплантації життєво важливих 
органів. 

Чинне законодавство України забороняє еутаназію, зокрема 
ч. 4 ст. 281 Цивільного кодексу України, забороняє задовольняти 
прохання фізичної особи про припинення її життя. Відповідно 
до ч. 3 ст. 52 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
медичним працівникам забороняється здійснювати еутаназію. 

Здається логічним є те, що узаконення активної еутаназії не�
припустиме, оскільки це порушуватиме принципи права, моральні 
засади суспільства, християнське вчення, а також призначення 
медицини і покликання медичних працівників. Допустимим є 
застосування пасивної добровільної еутаназії, але при цьому не�
обхідно чітко дотримуватись певних вимог, що будуть гарантіями 
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забезпечення соціальної довіри до інституту охорони здоров’я, не�
допущення криміналізації медицини, збереження поваги до ме�
дичних працівників, шанобливого ставлення до пацієнтів тощо. 
Такими умовами повинні бути такі: 

1) прохання пацієнта, що усвідомлює значення своїх дій і мо�
же керувати ними, про еутаназію, що оформляється клопотан�
ням у письмовій формі; 

2) надання хворому повної та достовірної медичної інформації, 
зокрема про діагноз і прогноз можливого розвитку захворювання; 

3) письмова згода членів сім’ї, що засвідчується нотаріально, 
а в разі необхідності — головним лікарем/завідувачем відділення; 

4) наявність висновків щодо стану здоров’я хворого, проведе�
них досліджень і лікувальних заходів, прогнозу можливого роз�
витку захворювання тощо, а саме: а) лікуючого лікаря за резуль�
татами ведення хворого; б) консиліуму лікарів у складі голови — 
головного спеціаліста обласного управління охорони здоров’я у 
певній галузі медицини (за необхідності — головного спеціаліс�
та Міністерства охорони здоров’я України у певній галузі меди�
цини) та членів — головного лікаря закладу охорони здоров’я, 
завідувача відділення та не менше двох провідних фахівців у від�
повідній медичній галузі; в) медичних науково�дослідних закла�
дів щодо відсутності на момент звернення ефективних методів 
лікування певного виду захворювання і прогнозу наукових роз�
робок у цій галузі медицини; 

5) висновок етико�правового комітету (етико�правової ради) 
з приводу дотримання процедури реалізації пасивної еутаназії, 
а за певних обставин також вирішення конфліктів у цій сфері. 

Отже, під еутаназією ми розуміємо умисні дії чи бездіяль�
ність медичних працівників, які здійснюються ними за наявно�
сті письмово оформленого клопотання пацієнта, який перебу�
ває у стані, коли усвідомлює значення своїх дій і може керувати 
ними, з дотриманням законодавчо встановлених умов, з метою 
припинення його фізичних, психологічних і моральних страж�
дань, у результаті яких реалізується право на гідну смерть. 
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Увагу привертає ще одне питання — діяльність хоспісів, тоб�
то закладів охорони здоров’я, де надається паліативна допомога. 
Слово «паліативна» походить від англійського «palliative», що 
означає тимчасове полегшення, пом’якшення болю. Хоспіс — 
це система організації і координації роботи міждисциплінарної 
підтримки й обслуговування, а також ознака уваги до смертельно 
хворих людей з боку суспільства. Згідно з Наказом МОЗ України 
«Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, лікарсь�
ких, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фарма�
цевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 р., 
лікарня «хоспіс» — це лікувально�профілактичний заклад для 
надання медичної допомоги невиліковним хворим, що функці�
онує за рахунок місцевого бюджету, додаткового фінансування 
підприємствами, спонсорами, добродійних пожертвувань орга�
нізацій, фізичних та юридичних осіб [5]. 

Хоспісний рух зародився у Великобританії, але у США впер�
ше на юридичному рівні було визнано особливу необхідність у 
хоспісній допомозі для пацієнтів у термінальній стадії життя.  
В Україні такі заклади також почали запроваджуватись, зокрема 
у Львові було створено таку лікарню. Головний лікар хоспісу 
Є. Москв’як переконаний, що хоспіс — це вияв гуманізму. Що�
до доцільності утримувати таку лікарню він категорично відпо�
відає «так», що зумовлено і моральними, і економічними при�
чинами. З�поміж них лікар називає: по�перше, до кожного з 30 
смертельно хворих людей, які б перебували вдома, постійно ви�
кликали б по 3–4 рази на добу швидку допомогу, що тягнуло б 
величезні витрати; по�друге, лікарня економить з міського бю�
джету 500–600 тис. грн. у рік, а на своє утримання потребує 
130–140 тисяч; по�третє, хворі перебувають на повному забезпе�
ченні — медикаментозному, матеріальному. 

При масштабному впровадженні хоспісного руху в Україні по�
трібно враховувати: 

а) необхідність вивчення соціальних, моральних, психологіч�
них, професійних параметрів, якими повинні бути наділені пра�
цівники хоспісу; 

б) створення хоспісів має особливий зміст, зумовлений тим, 
що у нашій державі рівень болю, який переживає пацієнт у лі�
карні та вдома, досягнув нереальних меж; 
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в) вони відіграватимуть роль своєрідних «соціальних ліків», де 
гармонійно поєднаються цілі демократичних, релігійних, еколо�
гічних рухів тощо; 

г) великий вплив можуть мати на розвиток усієї системи ме�
дичного обслуговування населення; 

д) сприяють оздоровленню психологічного клімату у суспіль�
стві за рахунок подолання тенденції заперечення смерті і при�
боркання почуття страху і горя, що пов’язане з нею [1]. 

Розв’язати проблеми, що пов’язані з еутаназією, можна через 
діяльність хоспісів. У випадку, якщо практика діяльності таких 
закладів дає позитивні результати за попередній час роботи (на�
приклад, у Львові хоспіс працює понад 10 років), то можна з 
упевненістю говорити про їх доцільність і розширення мережі 
таких лікарень з одночасним забезпеченням юридичних механіз�
мів контролю з метою недопущення зловживань у цій сфері. 

Щодо перспективи узаконення еутаназії в Україні на даному 
етапі, враховуючи наші традиції і реалії, моральний стан суспіль�
ства, економічну і політичну ситуацію у державі, вважаю недо�
цільною. Українське суспільство ще не готове, зважаючи на ви�
сокий рівень корупції і хабарництва, економічну кризу, правовий 
нігілізм, до декриміналізації еутаназії, оскільки це може призве�
сти до зловживань і криміналізації медицини. Вирішуючи цю 
неоднозначну проблему у майбутньому, законодавці повинні ви�
ходити від єдиної точки відліку — людини як найвищої соціаль�
ної цінності України. 

Питання, пов’язані з еутаназією, діяльністю хоспісів як аль�
тернативного розв’язання проблем невиліковно хворих людей — 
одні з визначальних як при дослідженні права на життя, так і при 
дослідженні права на охорону здоров’я. І саме створюють, так би 
мовити, «спільну територію» дослідження, що дає підставу обго�
ворювати співвідношення згаданих вище прав. Таке співвідно�
шення бачиться таким чином: право на охорону здоров’я висту�
пає однією із гарантій права на життя з огляду на те, що право 
на життя є визначальним у системі основних прав людини, а 
здоров’я людини є одним із головних критеріїв повноцінного 
життя, умовою «якості життя». 
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