
317

Оригиналнинаучнирад 343.61:179.7
doi:10.5937/zrpfns51-14925

Др Дар ко З. Си мо вић, ре дов ни про фе сор
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја
Бе о град 
dar ko.si mo vic @kpa.ed u.rs 

Др Би ља на Ј. Си ме у но вић-Па тић, ван ред ни про фе сор
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја
Бе о град 
bi lja na.sp@kpa.edu.rs

ЕУТАНАЗИЈАИЕТИЧКЕДИЛЕМЕ–
ЉУДСКОДОСТОЈАНСТВОНАСПРАМ

СВЕТОСТИЖИВОТА* 

Сажетак: У ра ду се раз ма тра ју етич ке ди ле ме и спо р на пи та ња ве-
за на за еу та на зи ју и ин сти ту ци о на ли зо ва ње пра ва на до сто јан стве ну 
смрт, са гле да не кроз при зму ар гу ме на та за и про тив оза ко ње ња еу та на-
зи је, упо ред но прав них ре ше ња и прак се Са ве та Евро пе и Европ ског су да за 
људ ска пра ва у овој обла сти, као и по сто је ће ле кар ске прак се у по гле ду 
спро во ђе ња раз ли чи тих мо да ли те та еу та на зи је. На до ма ћим про сто ри ма 
те ма до би ја на ак ту ел но сти бу ду ћи да Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка 
Ср би је на чел но пред ви ђа пра во на еу та на зи ју као пра во ко је се мо же из у-
зет но оства ри ти ако се ис пу не про пи са ни ху ма ни, пси хо-со ци јал ни и ме ди-
цин ски усло ви, док је, пак, јав на рас пра ва о пред ло же ном ре ше њу по ка за ла 
не спрем ност струч не јав но сти, пре све га ме ди цин ске, за ра ди кал не про ме не 
у овој обла сти. Има ју ћи у ви ду да је па сив на еу та на зи ја, од но сно пре пу шта-
ње да не из ле чи ва бо лест иде сво јим при род ним то ком ра ши ре на у ле кар кој 
прак си, те да па ли ја тив на не га не мо же обез бе ди ти свим уми ру ћим па ци-
јен ти ма са муч ним симп то ми ма мир ну и до сто јан стве ну смрт, пи та њу пра-
ва на еу та на зи ју би тре ба ло при ћи без хи по кри зи је. Ету а на зи ји би ва ља ло 
омо гу ћи ти, али под ре стрик тив ним усло ви ма, ис кљу чи во ли ци ма ко ја бо-
лу ју од не из ле чи ве бо ле сти у за вр шној фа зи, а смрт ни ис ход је не ми но ван у 
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крат ком и пред ви ди вом пе ри о ду. Усло ве и про це ду ре ве за не за еу та на зи ју 
тре ба ло би што пре ци зни је уре ди ти, ка ко би се из бе гле зло у по тре бе и по-
ста ви ла ја сна пра ви ла ле кар ске од го вор но сти.

Кључнеречи: еу та на зи ја, пра во на жи вот, пра во на до сто јан стве ну 
смрт, ме ди цин ски аси сти ра но са мо у би ство.

1.УВОД

Упоредосаразвијањеммедицинедруштвосесусрећесанизомнових
биоетичкихизазова.Речјеоетичкимдилемамаумедициникојесу,сједне
стране,проузрокованебиотехнолошкомреволуцијом,асдруге,јачањемсве
стиољудскимправима.1Највећедилемевезанесу,превасходно,засамљуд
скиживот,атичусекакоњеговогнастанка,такоиокончања.Једнаодтаквих
етичкиосетљивихтемајеипитањеодопуштеностиеутаназије,јерсеуслед
медицинскихдостигнућаживотможевештачкиодржаватиувегетативном
стањуивишедеценија.Отуда,напредакмедицинеистовременодоприноси
давештачкоодржавањеживотазначиипродужетакболести,патакоипра
тећихболоваидушевнихпатњи.Утаквимоколностима,кадалекарипоста
јуистинскигосподариживотаисмрти,неминовносепостављапитањепра
ванадостојанственусмрт,јерсеивештачкимодржавањемнечијегживота
можеманипулисати,бирањемнајпогоднијегтренутказанаступањесмрти.

Одизворногзначењакојеје,јошизантичкогвремена,подразумевало
лакуиспокојнусмрт2,речеутаназијајеуXIXвеку,подутицајембритан
скогисторичараЛекија(WilliamEdwardHartpoleLecky),посталатермин
којисеодносиналишењеживотабезнадежноболесноглицаизразлога
милосрдности.3Међутим,утеоријинепостојисагласностоосновнимеле
ментимадефиницијееутаназије.Поборнициекстензивнијегприступапод
еутаназијуподводесвакочињењеилинечињењекојимсескраћујеживот
неизлечивооболелоглицауциљуублажавањаболоваилидушевнихпатњи.
Стога,управозбогбиотехнолошкогнапретка,појамеутаназијеподразуме
ваиуздржавањеодмедицинскихинтервенцијаусмеренихкапродужењу
живота,алииодустајањеодњих,уколиконеманикакавихизгледазаопо
равакиизлечење.4Ипак,преовладавагледиштекојепочиванаразликовању

1ВиолетаБеширевић,„Боговисупалинатеме:оуставуибиоетици“,Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду,год.LIV,2/2006,209.

2Речеутаназијапотичеодгрчкеречиeu(добро)иtha na tos(смрт)пабињенодословно
значењебилоблаженасмрт.

3KeithH.Essex,“Euthanasia”,The Ma ster’s Se mi nary Jo u r nal,Vol.11,2/2000,201.
4ArshadTaqi,“Euthanasia:isitreallyabadidea?”,Ana est he sia, Pain & In ten si ve Ca re,

Vol.6,3/2013,226.
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активнееутаназије,којомназахтевпацијенталекардиректноилиинди
ректноизазивањеговусмрт,ипасивнееутаназијекојаподразумеванечи
њењеипрепуштањепацијентаприродномтокуболестиисмрти.5Упоредо
сапреовладавањемовогпотоњегстановишта,појављујусеиставовиомо
ралнојирелевантностиразликовањаактивнеипасивнееутаназије,будући
дајепоследицањиховеприменеистоветна:смртпацијента.Остављајући
овакавначинрезоновања„професионалнимморалнимфилозофима“,лека
рипрактичаринедоводеупитањеоправданостразликовањаактивнеипа
сивнееутаназије.6Уприлоговоггледиштанаводисетезадаједопуштеност
активнееутаназијеизузетак,доксепасивнаеутаназијатолеришеупракси
илијелегализованаувећембројудржава,јерсмртнијевештачкиизазвана
већнаступакаопоследицаприродногтокаболестиилиповреде.Узгред,ни
пасивнаеутаназија,односнопрепуштањепацијентаприродномтокуболе
сти,нијелишенаетичкихдилема.Примераради,једноодотворенихпита
њатичеседужностилекарадаспасавајуживотдушевнооболелогпацијен
таприпокушајусамоубиства,уколикосесуицидможесматратиделом
„природногтока“тежихдушевнихболести.7

Недоумицеоопсегудефиницијееутаназиједодатноусложњавапојава
институтамедицинскиасистираногсамоубиства.Премапојединимгледи
штима,асистираносамоубиствоиеутаназијасуконцептисанејаснимгра
ницама,јерупраксипостојеслучајевиокончањаживотазакојенијејасно
накојиначинихтребаоквалификовати.8Улитературијеприсутноиизјед
начавањеовихфеномена,подвођењемасистираногсамоубистваподшири
појамеутаназије.9Несумњиво,речјеоразличитимправниминститутима.
Медицинскиасистираносамоубиствопостојиуслучајевимакадапацијент
одлучидаокончасвојживот,причемумулекарпомаже,алидиректноне
изазивасмрт.Сдругестране,еутаназијанезахтеванеизоставносагласност
пацијента,анужноподразумевачињењеилинечињењелекараусмеренона
окончањеживота.10Прематоме,услучајумедицинскиасистираногсамоу
бистваизостајефиналниактлекаракојијеусмереннаокончањеживота,јер
јеоностављеннавољусамомпацијенту.Наиме,основнаразликајеутоме

5В.Беширевић,211.
6Видети:StephenHoffman,“Euthanasiaandphysicianassistedsuicide:acomparativeof

E.U.andU.S.Law”,Syra cu se Law Re vi ew,Vol.63,No.3/2013,387.
7Ширеотоме:JukkaVarelius,“MentalIllness,NaturalDeath,andNonVoluntaryPas

siveEuthanasia”,Et hi cal The ory and Mo ral Prac ti ce,Vol.19,3/2016,635–648.
8JohnGriffiths,AlexBood,HeleenWeyers,Eut ha na sia & Law in the Net her lands,Am

sterdamUniversityPress,Amsterdam1998,112-113.
9CsanádAlbertLőrincz,“Legalconcerns:worldwidecomparativeapproachtoeuthana

sia”,Com mu ni ca tion, Con text, In ter di sci pli na rity,Vol.III,Section:Law,”PetruMaior”University
Press,TîrguMureş,2014,288295.

10Видети:S.Hoffman,385386.
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штопацијентактивнонеучествујеуеутаназији,изузевшто,итонеувек,из
ражаважељудаумре.11Истовремено,апострофираседанемамноготехничких
разликаизмеђуеутаназијеиасистираногсамоубиства.12Сагледаносаправног
становишта,уочљивојетодаседржавелакшеопредељујудадекриминали
зујуасистираносамоубиствонегоеутаназију.Тако,заразликуодеутаназије
којусузакономпредвиделесамотридржаве(Холандија,Белгија,Луксем
бург)13,асистираносамоубиствопредвиђајуХоландија,Белгија,Луксембург,
Швајцарска,Естонија,Албанија,Немачка,Канада,САД(Вашингтон,Оре
гон,Монтана,Калифорнија,Колорадо,Вермонт),Камбоџа,Јапан.

Собзиромнатодајеовајинститутпрожетнизометичкихдилема,ста
вовиоеутаназијисудијаметралноопречни.Занеке,еутаназијајемогућа
алтернативазапатњуизазванухроничномилисмртоносномболешћуили
затешкунеспособностизазвануакутномфизичкомболешћу.14Насупротта
квомпромишљању,истичеседаживотнеспадаудоменслободнограспо
лагања,причемунамернолишењеживотанекоглица,безобзиранапобуде,
мораостатинедопуштено.Каоблажиобликовогригидногстава,јављасе
уверењедасесамоубиствоможетолерисати,алисамодокутомчинуније
укљученонекотрећелице,безобзиранатодалијеречосупружнику,рођаку
илимедицинскомраднику,уследмогућностизлоупотребенечијесмрти.15

Каоједанодучесталијихаргуменатауприлогприхватањаеутаназије
истичеседајеуоквируправанаживотсадржаноиправонадостојанствену
смрт.Дакако,основнадилемајеутомедалијехуманонекогакотрпинепод
ношљивеболовеприсиљаватидаостанеуживоту,уколиконијеумогућности
дасамокончасвојживот.Традиционалнецрквесвевремеснажнобране
уверењедаје,уследапсурдности,неприхватљиваидејадасеуништавањем
нечијегживотаспашавањеговољудскодостојанство.Такође,нелогичним
сесматратезадаеутаназијапредстављапружањепомоћибезнадежноболе
снима,јерсенеможепомагатиуништењемсамогживота.Осимтога,еута
назијаможебитизлоупотребљена,јернамерноизазваноокончањеживота
неминовносасобомносииодређенистепенарбитрарностиприпроценида
лиикаданекомлицутребадопуститимилосрднусмрт.Истовремено,без
обзиранапристанаклицадасеподвргнееутаназији,увексеможепостави
типитањеукојојмеријетозаистасвојевољноопредељењеакосеимау

11JoshuaA.Perper,StephenJ.Cina,When Doc tors Kill: Who, Why, and How.Springer
Science&BusinessMedia,2010,165.

12J.Griffiths,A.Bood,H.Weyers,112113.
13Овимтримадржавамакојесузакономдекриминализовалееутаназију,придружује

сеиКолумбијакојајеодлукомУставногсуда1997.годинееутаназијулишилапостојања
кривичнеодговорности.

14NormanDorsen,MichelRosenfeld,AndrasSajo,SusanneBaer,Com pa ra ti ve con sti tu-
ti o na lism – ca ses and ma te ri als,West2010,589.

15Ibid.
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видуитодасутешкооболелалицапосебноосетљиванасвеснеинесвесне
порукеизсвогокружења,јер„непожељностњеговогдаљегпостојањајача
уњемужељузасмрћу“.16

АктуелнадилемадалиСрбијатребадапредвидиправонадостојан
ственусмрт,неминовнозахтевабољепознавањеиразумевањеовогинсти
тута.Првикорак,несумњиво,јесагледавањеупоредноправнихрешењаи
јуриспруденцијеЕвропскогсудазаљудскаправа.

2.ЕУТАНАЗИЈАУСВЕТЛОСТИУПОРЕДНОГПРАВА

Занемарујући,наовомпрвомкораку,нијансеуправномрегулисању
еутаназије,сведржавесе,начелнопосматрано,могусврстатиутригрупе.

Првугрупучинедржавеукојимасееутаназијатретиракаообично
убиство.ЈугословенскиКривичнизаконикиз1951.годинепредвиђаоjeта
кворешење,којеседанассусрећепревасходноунеразвијенијимдржавама.17
Овоје,дакле,најригиднијиставпремаеутаназији,будућидаселишење
животаизмилосрђатретиракаообичноубиство.

Другу,претежнијугрупудржаваобележаваунеколиколибералнији
приступ,јереутаназијадобијакарактерпривилегованогубиства.Занимљив
куриозитетпредстављачињеницадајекривичнозаконодавствоКраљевине
Југославијеималохуманијиприступ,јерсеусмрћењеназахтев,руковођено
милосрдниммотивом,сматралопривилегованимобликомубиства(члан
168КЗКраљевинеЈугославије).18Швајцарскајеособенапотомештолега
лизујеиизузетноекстензивнопостављамогућностасистираногсамоуби
ства,докеутаназијаидаљеиматретманпривилегованогубиства.19

Напослетку,утрећој,јошувекнајмалобројнијој,груписуонедржаве
којесудекриминализовалееутаназију.Хронолошкипосматрано,еутанази
јајепрвипутозакоњенауједнојодаустралијскихфедералнихјединица,
Севернојтериторији1995.године(RightsoftheTerminallyIllAct1995),али
јенаконнепунедвегодинеовајзаконукинут.20

16ВладетаЈеротић,„Еутаназијаирелигија“,Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство,
Vol.136,Iss.56/2008,332.

17KsenijaTurković,SunčanaRoksandićVidlička,AleksandarMaršavelski,„Eutanazijai
potpomognutosamoubojstvo–etičkedilemekriminalnepolitike“,Hr vat ski lje to pis za ka zne no 
pra vo i prak su,Vol.17,1/2010,234.

18Видети:Ibid.,234235.
19Видетичлан114КривичногзаконикаШвајцарске(SwissCriminalCodeof21De

cember1937),доступнона:https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/19370083/2017
01010000/311.0.pdf,15.07.2017.

20Видети:АlisonPlumb,Eut ha na sia Po li tics in the Au stra lian Sta te and Ter ri to rial Par-
li a ments,PhDThesis,SchoolofPoliticsandInternationalRelations,TheAustralianNational
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КадајеречоЕвропи,ХоландијајепрвалегализовалаеутаназијуЗаконом
оокончањуживотаназахтевипотпомогнутомсамоубиствуиз2002.године.
ИстегодинеБелгијадоносиЗаконоеутаназији,докјеЛуксембургдонеоЗакон
оеутаназијиипотпомогнутомсамоубиству2009.године.Уследсуштинских
сличностиупогледуусловазаизвршењееутаназије,каоилустрацијаћепослу
житизаконскарешењаХоландије.Еутаназијаједопуштена,акојеизвршена
одстранелекара,подследећимусловима:пацијентморабитиизложеннепод
ношљивојпатњибезикаквихизгледазапобољшањесопственогздравственог
стања;захтевзаизвршењееутаназијеморабитидобровољаниизричит;паци
јентморабитипотпуносвестансвогстањакаоисвихмогућихизгледаупо
гледусвогобољења;неопходнојеизвршитиконсултацијебарсајошједним
независнимлекаромкојитребадапотврдииспуњеностсвихтраженихуслова;
смртморабитиспроведенанамедицинскиадекватанначинодстранелекара
илипацијента,алиуприсуствулекара;пацијентмораиматинајмање12годи
на,причемусезапацијентеод12до16годинатражисагласностродитеља.21

ЗаразликуодХоландије,БелгијаиЛуксембургсуиницијалнопредви
деледасусамопунолетналицаподложнаеутаназији.Међутим,Белгијаје
2014.годинеучиниларадикаланкоракиелиминисаластароснудобкаоуслов
заизвршењееутаназије.Еутаназијајеомогућенаидецикојасусмртнобо
лесна,безизгледазаизлечење,акојазбогсвогстањатрпенеподношљиве
патње.Затаквуодлукунеопходанјепристанакродитеља,стручномишљење
трилекара,каоимишљењеједногпсихологакојићеутврдитидалидетераз
умепоследицееутаназије.22Екстензивнопостављенамогућностзаизвршење
еутаназије,којојсуподложнаидеца,изазвалајезначајнеетичкедилемеи
тонесамоустручнојјавности.23Наглашаваседајепраксаеутаназијевећ
увеликопочеладасезлоупотребљава,тесеизносиподатакдајеодусвајања
законачак32%случајеваеутаназијеурађенобеззахтевапацијента,адасе
убелгијскојпокрајиниФландријидогађа47%непријављенихслучајеваеута
назије.24Ипак,преовладаојеставдановозаконскорешењелегализујевећ
постојећупраксуеутаназијесмртноболеснедецеубелгијскимболницама,
такодаовановинаузаконскомрегулисањунебитребалодадоведедопо
растабројамедицинскипотпомогнутесмртидеце.25

University,May2014,5376;GeorgeWilliams,MatthewDarke,“EuthanasiaLawsandtheAustralian
Constitution”,UNSW Law Jo ur nal,Vol.20,3/1997,647665.

21ХоландскиЗаконоокончањуживотаназахтевипотпомогнутомсамоубиствуиз
2002.годинедоступанна:http://www.eutanasia.ws/documentos/Leyes/Internacional/Holanda%20
Ley%202002.pdf,15.07.2017.

22DinDuraković,„Eutanazijaudječjojdobi“,JA HR,Vol.5,10/2014,398.
23LucBovens,“Childeuthanasia:shouldwejustnottalkaboutit?”,Jo ur nal of Me di cal 

Et hics,Vol.41,8/2015,630634.
24D.Duraković,399.
25Ibid.,398.
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ПроцеслиберализовањаприменееутаназијеуБелгијиотвориоједи
лемуиодопуштеностизахтевадоживотноосуђенихлицада,збогнеподно
шљивихдушевнихболова,наовајначинокончајусвојживот.Премдајош
увекнијезабележенoреализовањeеутаназијеосуђениканадоживотниза
твор,једанслучајиз2015.годинејеизазваозначајнупажњуиполемикуу
јавности,јерјеиницијалнобилаодобренаеутаназија,алијенеколикодана
прењеногизвршењапреиначенауприменумедицинскогтретманауново
отвореномпсихијатријскомцентрукојибидоживотноосуђеномлицутре
балодаублажидушевнепатње.26

Истинизавољу,легализовањееутаназијесеуовимдржаваманиједе
силонагло.ЗаконскарешењауХоландијипредстављајукодификацијуусло
ваипроцедурапокојимасепардеценијауназадвршилаеутаназија,без
изричитеправнедопуштености,алиузтолерантанставправосуђакојеје
уважавалосмерницеХоландскогкраљевскогудружењалекараиделовање
Холандскогудружењазадобровољнуеутаназију.Илустрацијеради,поме
нимопрвиодзнаменитијихслучајеваеутаназијекојисуузбуркалијавно
мњењеипрактичнодоприносилиразвијањудруштвенесвестиуправцу
оправдавањаилегализовањаправанадостојанственусмртуХоландији.Реч
јеослучајуПостма27из1973.године.Овајслучајсеодносионаусмрћење
назахтев,којијеизвршиладокторкаубризгавањемсмртоноснедоземор
финасвојојмајци,иначетешко,алинеисмртно,оболелој,делимичнопа
ралисаној,седамдесетосмогодишњакињи.28Премданијебилоспорнодаје
госпођаПостмаувишенавратаизјавиладажелидостојанственодаумре,
њенаћеркајеосуђенаусловнонагодинудана,собразложењемдаболест
нијебилаутерминалнојфази.Овакавсудскиепилогизазваојеорганизова
њепристалицаактивнееутаназијеуХоландскоудружењезадобровољну
еутаназију(NVVE)1973.године.Константанпорастбројаизвршенихеута
назија,којијетоком90ихгодинаXXвекагодишњедосезаоидо20%од
укупноумрлихлицауХоландији,29каоидоминантанставујавноммњењу
даеутаназијутребадекриминализовати,створилојепогоднотлезазаконско
уређивањеовематерије2002.године.Благонаклонставхоландскогправо
суђапремаеутаназији,огледасеучињеницидајеизмеђу1981.и1997.године

26LizzieDearden,“BelgianrapistandmurdererFrankVandenBleekendeniedrequestto
dieinprison”,In de pen dent,6January2015.http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
belgianrapistandmurdererfrankvandenbleekendeniedrequesttodieinprison9961262.html,
20.03.2017.

27PostmaCase,Re gi o nal Co u rt of Le e u war den,21February1973,NederlandseJurispru
dentie1973,183.

28J.Griffiths,A.Bood,H.Weyers,5154.
29Вишеотоме:ВељкоТурањанин,„Настанакимогућностиразвоја’туризмасмрти’

уЗападнојЕвропи“,М.Мићовић(ур.),Усло жно пра во,Крагујевац2013,797.
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кривичногоњеносамо20лекара,одкојихјењихдеветосуђено,итонасим
боличнеказне:шестнаусловнуосуду,атринановчануказну.30

Поредзаконскогдекриминализовањаеутаназије,уупоредномправу
постојепримериинституционализовањаеутаназијепосредствомсудске
одлуке.ЗанимљивпримерпредстављаКолумбијакојајенаосновуодлуке
Уставногсуда1997.годинелегализовалаактивнуеутаназију.31Наиме,раз
матрајућизахтевпротивникаеутаназијекојисутражилистрожукривич
ноправнуреакцијудржавеуоваквимситуацијама,јерсутадашњазаконска
решењапредвиђалаказнуодшестмесецидотригодинезатвора,Судје
сасвимнеочекиваноодлучиоданепостојикривичноправнаодговорносту
случајулишењаживотаумирућегпацијентанањеговзахтев.Својуодлуку
судјетемељионауверењудаправонасамоодлучивање,каоислободно
израженавољазаокончањемживота,имапретежнијуснагууодносуна
обавезудржаведатајживотштити.Собзиромнаснажанутицајрелигије
ујавнојсфери,одлукаУставногсуданијепреточенаузаконскарешења.
ТребалоједапрођебезмалодведецениједаМинистарствоздрављааприла
2015.годинепрецизнијеуредипоступакзаспровођењееутаназије.32Сведо
таданијепостојалајаснапроцедуранаосновукојејенеколицемоглода
захтеваеутаназију,пајебилоислучајевадасулекариодбијалидапоступе
позахтевупацијента.

3.ЕУТАНАЗИЈАУПРАКСИСАВЕТАЕВРОПЕИ
ЈУРИСПРУДЕНЦИЈИЕВРОПСКОГСУДАЗАЉУДСКАПРАВА

Имајућиувидувеомаразличиту,паидијаметралноопречнупраксуу
националнимправнимсистемима,постајејаснијезаштојеизостаопроцес
унификовањаовогправногфеноменананаднационалномнивоу.Парламен
тарнаскупштинаСаветаЕвропеје1999.годинеупутилапрепорукудржавама
чланицамадаобезбеде,уколикопацијентнеодлучидругачије,даособекоје
сусмртноболеснеилисунасамртипримајуадекватнелековезаублажавање
боловаилинегусатимциљем,чакиакотакволечењекаопропратниефекат
доприносискраћивањуживотатогпојединца.33Међутим,шестгодинакасни
је,2005.године,ПарламентарнаскупштинаСаветаЕвропејеодбиланацрт
резолуцијекојомседржавепозивајудалегализујуеутаназију.

30Ibid.,801.
31Видети:ConstitutionalClaimDecisionC239/97.
32MarianaParreirasReisdeCastroetal.“Euthanasiaandassistedsuicideinwesterncountries:

asystematicreview”,The Re vi sta Bioéti ca,Vol.24,2/2016,357.
33Recommendation1418(1999)ontheProtectionoftheHumanRightsandDignityofthe

TerminallyIllandDying.
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ДоношењемПре по ру ке о на че ли ма у по гле ду пу но мо ћи и ан ти ци па тив-
них на ред би у слу ча ју не спо соб но сти342009.годинеСаветЕвропејеучинио
значајанкоракуправцулегализовањаеутаназије.Наиме,Препоруказахте
ваоддржавачланицадапредвидемогућностдасвако,услучајунеспособ
ности,можеунапреддаопуномоћиособупосопственомизборукојаћео
одређенимпитањимаодлучиватиуместоње,каоимогућностдатапитања
личноуредиантиципативнимнаредбама.Основнаинтенцијапридоношењу
овепрепорукеједасепрокламујеначелоаутономијевољепојединца,ураз
личитимобластимаживота(економским,финансијским,здравственимитд.),
причемутавољаможедасеодносиинаначинокончањаживота,будућида
сеантиципативномнаредбомможеизразитижељакакозапасивном,тако
изаактивномеутаназијом.

ПрвипредметукомејеЕвропскисудтребалодаодговоринапитање
далиправонаживотизчлана2Европскеконвенцијеобухватаиправона
достојанственусмрт,биојеPrettyv.Uni ted King domиз2002.године.Пред
ставкујеподнелачетрдесеттрогодишњаженаДајанПрити(DiannePretty),
оболелаоддегенеративненеизлечивеболестимишићногткивакојајепро
узроковалапотпунупаралисаностодвратананиже.35Собзиромнапатње
изазванеобољењем,аунемогућностидасамаизвршисамоубиство,госпо
ђаПритијезатражилајемствооддржавногтужиоцадањенсупругнеће
битикривичногоњенуколикојојбудепомогаодадостојанственооконча
својживот.Међутим,какоњенанамераниједобилаподршку,госпођаПри
тисеобратилаЕвропскомсуду.Представкакојомјепокренутспорнијесе
односиланаповредучлана2којијамчиправонаживот,већнаповреду
члана3Конвенцијекојизабрањујемучење,нечовечноилипонижавајуће
поступање.Наиме,неспремностдржавногтужиоцадапружиимунитетсу
пругузапомоћусамоубиствусупруге,чимесепродужаванеприкладна
патњаизазвананеизлечивомболешћу,загоспођуПритијепредстављало
понижавајућепоступањеусмислучлана3,јердржаваимаобавезудапре
узмеактивностикојебиспречиледалицауоквируњененадлежностибуду
изложенанехуманомилипонижавајућемпоступању.

Представкајебилазасновананатврдњидаправонаживотпрокламо
ваноКонвенцијомобухватаиправонарасполагањеживотом,патакои
изборпојединцадалићеживетиилине.Међутим,Судјебиоизричитда
правонаживотзајемченоКонвенцијомнепружамогућностслободнограс
полагањаживотом.Државниорганиимајупозитивнуобавезудауодређеним

34RecommendationCM/Rec(2009)11oftheCommitteeofMinisterstomemberstateson
principlesconcerningcontinuingpowersofattorneyandadvancedirectivesforincapacity.

35Вишеотоме:EmilyWada,„APrettyPicture:TheMarginofAppreciationandtheRight
toAssistedSuicide”,LoyolaofLosAngelesInternationalandComparativeLawReview,Vol.27,
Iss.2/2005,276278.
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околностимапредузимајупревентивнеоперативнемереуциљузаштите
појединцазачијиживотпостојиризик.СвојуодлукуСудјеутемељиона
гледиштудасеправонаживотнеможетумачититакодаобухватанегатив
неаспектекојибизаправопредстављалисамунегацијуживота.Ипак,у
пресудијетакођеизражениставдалегализовањееутаназијеунекојдржа
винепредстављаистовременоиповредучлана2Конвенције.Будућидасе
представкаодносиланаповредучлана3,Судјезакључиодасеовајчлан
моратумачитиускладусачланом2којинедајеникаквоправопојединцу
даоддржаветражидадозволиилипомогненечијусмрт.Истовремено,Суд
констатуједачлан3неподразумеваобавезудржаведадозволирадњеусме
рененаокончањеживота,пачакиуоваквимситуацијаманеизлечивогобо
љењапропраћеногнесноснимпатњама.Дакле,упоменутомслучајуСуд
нијеутврдиоповредуКонвенције.

УпредметуLam bert and Ot hers v. Fran ceиз2015.годинеЕвропскисуд
јенедвомисленопотврдиоусаглашеностпраксепасивнееутаназијесаКон
венцијом.36СлучајсеодносионафранцускогдржављанинаВинсанЛамбе
ра(VincentLambert)којијенаконсаобраћајненесрећеиз2008.годинеостао
тетраплегичарустањупотпунезависностиоддругихлица.Наконпетго
динаоднесрећелекарјепоставиопитањеоправданостидаљегвештачког
одржавањањеговогживота.Међупородицомиконсултованимлекарима
нијебилоједногласности,алијепреовладаоставдатребаодустатиоддаље
вештачкеисхранепацијента.Узпреовлађујућемедицинскостановиштебили
сусупругапацијентаишесторобраћеисестара.Наконпацијентовесмрти,део
породице(родитељи,сестраиполубрат)подноситужбуДржавномсавету,који
јенаконспроведененезависнеистраге24.јуна2014.годинепотврдиооправ
даностускраћивањадаљегвештачкогодржавањаживотапацијента.Уследи
лојеподношењепредставкеЕвропскомсудузбогповредеправанаживот.

ПоступајућипоовојпредставциЕвропскисудјенагласиоданепосто
јиконсензусмеђудржавамаСаветаЕвропеупогледудопуштеностиодуста
јањаодвештачкогодржавањаживота.Усегментудилемакојесувезанеза
крајживота,постојиширокопољеслободнепроценедржава.Сагласноокол
ностимаслучајаЕвропскисудјеистакаодајепримарнаобавезананацио
налниморганимадаутврдедалијеодлукадасепрекинесемедицинским
третманомпацијентаускладусанационалнимпрописимаиЕвропском
конвенцијом.Истовремено,постојиобавезаутврђивањапацијентовежеље
сагласнонационалномправу.Европскисудјенедвосмисленоутврдиодасу
законскиоквир,његоваприменаодстранеДржавногсаветаФранцуске,као
ијасаниизразитозахтеванисложенпоступакдоношењаодлукауовим
деликатнимпитањимаодлучивањаоживотуисмрти,усаглашенисазахте

36R.R.Kishore,“VincentLambert,DignityinDyingandtheEuropeanCourt:ACritical
EvaluationandtheGlobalReflections”,Eu ro pean Jo u r nal of He alth Law,Vol.23,2/2016,141–157.
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вимачлана2Европскеконвенцијеупогледузаштитеправанаживот.Осим
тога,утврђеноједајенадлежнилекарурадиомноговишеодоногаштосу
законимедицинскаетиканалагали,причемууобразложењуњеговеодлуке,
каоиуспроведеномпоступку,нијебилониједненерегуларности.Имајући
увидутечињенице,каоиставпацијента,окомејепосведочилањеговасупру
га,дајеонјасноизражаваожељуданебудевештачкиодржавануживоту
услучајудубокозависногстања,Суднијеутврдиоповредуправанаживот.

СкорашњислучајпредЕвропскимсудом,Gard and Ot hers v. the Uni ted 
King domиз2017.године,практичнојепотврдиопостојећупраксуафирмисања
доктринеслободнепроценедржавакадајеречоеутаназији.Представкусу
поднелиродитељиЧарлијаГарда(CharlieGard),беберођенеуавгусту2016.
године,којојједијагностификованизузетноредаксиндромтрошењамитохон
дријалнеДНК.Убрзанонапредовањеовогобољења,узслабљењемишићаи
губитакмоторике,ималојезапоследицупотпунопаралисањетелаинемогућ
ностсамосталногдисања,тејеЧарлиапаратимавештачкиодржавануживо
ту.Чарлијевиродитељинастојалисудасвојенаизгледбезнадежнооболело
детеподвргнуједномновомексперименталномтретманууСАД.Но,безоб
зиранаспремностлекарауСАДдаприхватиЧарлијеволечење,узпокретање
хуманитарнеакцијезаприкупљањенеопходнихфинансијскихсредстава,ме
дицинскаустановаукојојјелеченспречилајењеговтранспортуиностранство
ипокренулапоступакзаискључењеапаратакојисугаодржавалиуживоту.

ПремастановиштунационалногправосуђаВеликеБританије,аимају
ћиувидуњеговонепоправљивоздравственостање,најбољиинтересдете
таподразумеваојеискључењеапаратаиокончањеживота.Такваодлука
заснованајенауверењудабиЧарлитрпеозначајнуштетууколикобисе
постојећапатњапродужавалабезбилокаквихобјективнихизгледазапо
бољшањездравственогстања,будућидасеодексперименталнетерапијеу
повојунијеочекиваоефективнибољитак.

Дабипредупредилиизвршењеодлукенационалногправосуђа,Чарли
јевиродитељисусеобратилиЕвропскомсудусаобразложењемдаједошло
доповредечлана2(правонаживот),јерсеЧарлијунедопуштадаљелечење,
каоиповредечлана5(правонаслободуибезбедност)Европскеконвенције
затоштојенезаконитолишенслободе,јермусенедопуштатранспортуСАД.
Осимтога,родитељисусепозивалиинаповредучлана6(правонаправично
суђење)ичлана8(правонапоштовањеприватногипородичногживота)
Европскеконвенције,затоштоодлукенационалногправосуђапредстављају
неправичанинесразмеранупливувршењеродитељскогправа.Европскисуд
јеодбациопредставкупозивајућисенадоктринуслободнепроценедржава
којајеостављенаусферидоступностиексперименталнемедицинезалечење
лицаутерминалнојфазиболестииуслучајевимакојисупрожетиосетљивим
моралнимиетичкимпитањима.Одлуканационалногправосуђабилајеиз
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разитодетаљнаипрецизна,разматрананатринивоаправосудногсистема
ВеликеБританије,сауверљивиминедвосмисленимобразложењем.Предност
овогприступајеутомештосунационалниправосудниорганиималинепо
среданконтактсамедицинскимекспертимакојисуучествовалиуЧарлијевом
лечењу,сањеговимродитељима,алиисанезависнимвештакомкојијеиме
новандаштитиинтереседетета,такодасуунајповољнијојпозицијидадо
несуадекватнуодлуку.Отуда,Европскисудјеапострофираодаоннијепозван
дауоваквимслучајевимамењанационалнеорганекојису,наосновуизрази
тообимнеекспертизе,закључилидаЧарлинетребадабудеподвргнутдаљем
лечењу,јербињегововештачкоодржавањеуживотуистовременопродужи
лоњеговуболипатњу.Наиме,ескперименталнитретманлечењабиојебез
изгледанауспехинијеуказиваонамогућностостваривањабилокаквих
бенефита,анаставиобидаизазивазначајнупатњу.

СагласнодосадашњојјуриспруденцијиЕвропскогсудаможесезакљу
читидајезбогсложеностиовогфеномена,укомесепреплићубројнаетичка,
религиозна,медицинскаиправнапитања,идаљеранодаинститутеутана
зијебудеједнообразноуређеннанаднационалномнивоу.Поредсвесвоје
комплексности,правонаживотнеобухватаиправонадостојанственусмрт.
Еутаназијаспадаупољеслободнепроценедржава.Прематоме,државама
СаветаЕвропеостављенојенавољудаускладусасвојомправномтрадици
јомисагласнонационалномразумевањуетике,институционализујуилине
правонадостојанственусмрт,каосегментиналичјеправанаживот.Ипак,
премапраксиЕвропскогсуда,услучајулегализовањаеутаназије,неопходно
јепредвидетијаснуипрецизнупроцедуруостваривањатогправа,дабисеу
највећојмогућојмериизбеглаарбитрарностипотенцијалнезлоупотребе.

4.ПРАВОНАДОСТОЈАНСТВЕНУСМРТУСРБИЈИ–
СТАЊЕИПЕРСПЕКТИВЕ

УСрбијијееутаназијаинкриминисана,каопривилегованоубиство,37
којесеготовонесрећеупракси.38Правонадостојанственусмртнемамного

37Кривичнизаконик(„СлужбенигласникРС“,бр.85/05,88/05–испр.,107/05–испр.,
72/09,111/09,121/12,104/13,108/14и94/16)учлану117прописуједело„Лишењеживотаиз
самилости“,којечинионајколишиживотапунолетнолицеизсамилостизбогтешкогздрав
ственогстањаукојемсетолиценалази,нањеговозбиљаниизричитзахтев,азакојејепред
виђенаказназатвораураспонуодшестмесецидопетгодина.Потпомогнутосамоубиствоиз
самилостијетакођеинкриминисано,каолакшиобликкривичногдела„Навођењенасамо
убиствоипомагањеусамоубиству“(члан119,став2КЗ),којевршионајкодругомпомогне
уизвршењусамоубистваподусловимаизчлана117Законика,асамоубиствобудеизврше
ноилипокушано.Заоводелојепредвиђенаказназатвораодтримесецадотригодине.

38ЗоранПавловић,МирјанаЖивковић,„Легализацијаеутаназијеиправонадосто
јанственусмрт”,Кул ту ра по ли са,28/2015,231.
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поклоникаустручнојјавности,39азаеутаназијусевезујевеомаснажнастиг
ма.ЈавнарасправаповодомрешењаизПреднацртаГрађанскогзаконика40
којимсепредвиђаозакоњењееутаназијепоказалаједамеђулекаримауСр
бијипреовлађујуонисаизразитонегативнимставомпремаактивнојетуана
зији,докјеодноспремапасивнојеутаназијисасвимдругачији.41Пасивна
еутаназијаједопуштенауконтекступравапацијентадаодбијемедицинску
мерукојомсеспасаваилиодржавањеговживот.Законоправимапацијената42
предвиђаправопацијентанапристанак(члан15),односноњеговоправода
слободноодлучујеосвемуштосетичењеговогживотаиздравља,осиму
случајевимакадатодиректноугрожаваживотиздрављедругихлица.Према
члану17став1Закона,пацијентспособанзарасуђивањеимаправодапред
ложенумедицинскумеруодбије,чакиуслучајукадсењомеспасаваили
одржавањеговживот.Пацијентимаправоинанајвишинивоолакшавања
патњеибола,сагласноопштеприхваћенимстручнимстандардимаиетичким
принципима,штоподразумеватерапијуболаихуманопалијативнозбриња
вање(члан28,став1).Законјеизричитдаовоправонеподразумеваетуана
зију(члан28,став2),причемутребаиматиувидудасамопалијативнозбри
њавање(предвиђенокаопацијентовоправо)можекаоузгреднупоследицу
иматискраћењепацијентовогживота.43КодекспрофесионалнеетикеЛекар
скекомореСрбије44такођезаузимаизразитонегативанставпремаактивној
еутаназији,предвиђајућида„лекародбацујеиосуђујееутаназијуисматраје
лажнимхуманизмом“(члан62,став1).Но,одоваквогставасенаиндиректан
начинизузимапасивнаеутаназија–доксенамерноскраћивањеживотасма
трасупротниммедицинскојетици,„лекарћеуважити“жељудоброинфор
мисаногболесникаоднеизлечивеболести,јасноизраженуприпунојсвести,
упогледувештачкогпродужавањањеговогживота(члан62,став2).Ако,пак,
болесникнијеприсвести,лекарћепоступитипосвомнајбољемзнањуиса

39ЈавнарасправаоозакоњењупотпомогнутесмртикојепредвиђаПреднацртГрађан
скогзаконикаподелилајелекареизЕтичкогкомитетаСрпскоглекарскогдруштва,којису
билизаприхватањеправанаеутаназију,ипредставникеЛекарскекомореСрбије,којису
билипротивиоднелипревагу.ОливераПоповић,ЛекариСрбијепротивозакоњењаеута
назије,По ли ти ка,15.06.2016.http://www.politika.rs/scc/clanak/357114/LekariSrbijeprotivoza
konjenjaeutanazije,15.07.2017.

40Доступнона:http://www.propisi.com/assets/files/gradjanski_zakonik_RSprednacrt.
pdf,15.07.2017.

41Преманекиманегдотскимизворима,пасивнаеутаназијасегодинамапримењујеу
медицинскојпраксиуСрбији.Види:О.Поповић,2016.

42„СлужбенигласникРС“,бр.45/13.
43Некиауториуказујудајепалијативнаседацијатерминалнихболесниказаправо

„спороходнаеутаназија”.Види:AndrewJ.Billings,SusanD.Block,“Sloweuthanasia”,Jo u r nal 
of Pal li a ti ve Ca re,Vol.12,4/1996,2130;JohnHowland,“Questionsaboutpalliativesedation:an
actofmercyormercykilling?”,Et hics and Me dics,Vol.30, 8/2005,12.

44„СлужбенигласникРС“,бр.121/07.
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вести,аускладусаставом1овогчлана(члан62,став3).Кадајеречоодносу
премаеутаназији,КодекссуштинскиодражаваставСветскогмедицинског
удружењаизраженуДекларацијиоеутаназији45усвојенојуоктобру1987.
годинеиизновапотврђенојумају2005.иаприлу2015.године,премакомеје
еутаназија,каочиннамерногокончањапацијентовогживотанеетична,чаки
ондакадјеизвршенаназахтевсамогпацијентаилињеговихблискихсрод
ника.Нема,пак,сметњидалекар,поштујућижељупацијента,допустиодви
јањеприродногпроцесаумирањаутерминалнојфазиболести.

ПреднацртГрађанскогзаконикаСрбијепредвиђаправонадостојан
ственусмрт(члан92).Премапредложеномрешењу,„правонаеутаназију,
каоправофизичкоглицанасагласни,добровољниидостојанственипрекид
живота,можесеизузетноостварити,акосеиспунепрописанихумани,пси
хосоцијалниимедицинскиуслови“.Условиипоступакзаостваривање
праванаеутаназијупрописалибисепосебнимзаконом.Притоме,злоупо
требаправанаеутаназију,радиприбављањанеоснованематеријалнеили
другекористи,представљалабиосновзакривичнуодговорност.

Ипак,уПреднацртуГрађанскогзаконикапостојииалтернативнореше
њекојепредвиђабрисањечланакојимселегализујееутаназија.Комисијаза
израдуПреднацртаГрађанскогзаконика,свеснакомплексностипроцесале
гализовањаеутаназије,јеупропратнојнапоменинаговестиладаћеизјашње
њеоалтернативномпредлогууследитинаконодржанејавнерасправе.

УколикосеГрађанскимзаконикомусвојипредложенорешењекојепред
виђаправонадостојанственусмрт,тобибиосамопрвиијошувекнедовољни
коракзаостваривањееутаназијеупракси.Наиме,сведоксенебинакнадно
донетимзакономуредилиусловиипроцедуразаспровођењееутаназије,
такоконципиранорешењебипредстављалоголозаконскоправонеоства
ривоупракси(nu dum ius).Прематоме,безобзиранатоколикоконтроверзе
изазиварешењепонуђеноПреднацртомГрађанскогзаконика,његовимусва
јањемсамобиноминалнопостојалоправонадостојанственусмрт,адоно
шењепосебногзаконакојимбисеомогућилоостваривањееутаназијеу
праксибимоглобитиодложенонанеодређенивременскипериод.

5.ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАЊЕПРАВАНА
ДОСТОЈАНСТВЕНУСМРТ:УСУЧЕЉУНЕПРИКОСНОВЕНОСТИ

ЖИВОТАИДОСТОЈАНСТВАУЊЕГОВОМСВРШЕТКУ

Пoистомрезонупокојемсе(активна)еутаназијасматра„лажнимху
манизмом“,разликовањеактивнеипасивнееутаназијесеможе,састановишта

45ДекларацијаоеутаназијиСветскогмедицинскогудружењадоступнајена:https://
www.wma.net/policiespost/wmadeclarationoneuthanasia/,18.07.2017.
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пацијентоведобробити,сматратилицемерним,јерононијерезултатнасто
јањадасешансапружиживотуилиначелнозаштитепацијентоваправа,већ
потребедаселекаррастеретиморалненелагодевезенезатабуубистваи
стигмукојајеприлепљеназаактивнуеутаназију.Измеђупрекидањаживота
неизлечивогболесниканањеговизричитзахтевинеодржавањаживотане
излечивомболеснику(саилибезњеговогзахтева)разликајепретежноуле
каровојперцепцијивластитогодносапремаједнојодисконскихзабрана.У
интересупацијентакојићеизвесноумретиудогледномпериодумоглаби
битиуправоконтроланадтренуткомгашењавластитогживота,узизбегава
њенепотребнепсихофизичкепатњеипролонгиранепатњењеговихближњих
којиучествујуупалијативномзбрињавању.Некиемпиријскиналазиуказују
натодаокончањепацијентовогживотаеутаназијом,премањеговојизричитој
вољи,утренуткукојисамприпунојсвестиодабере,смањујеризикодтрау
матскогтуговањањеговихближњих.46Усветлунаведенихоколности,каои
налазаданиубогатијимдржавамапалијативнанега,којомсеублажавајубол
идругимучнисимптомитерминалнеболести,јошувекниједоступнани
многимпацијенимакојиумирууболницама,47оправданостдекриминализа
цијепотпомогнутогумирањаназахтевумирућегдобијааргументвише.

Премда„ризикодзлоупотребе“постоји,требарећидајеонприлично
истрошен,наизгледрационаланиназабринутостиутемељен,алисуштински
некоректанаргументкојисепотежеувеккадапостојелатентнипсихолошки
отпорипремапромени.Општејеместодасузлоупотребеувекмогућеи
одговорнатајризикјестеустановљењеефективнихмеханизамаспречавања.
Разумеседанарочитотребаиматиувидуефекат„проклизавања“којије
забележенунекимземаљамакојесуозаконилееутаназијуипотпомогнуто
самоубиствоодстранелекара.УХоландијије,примераради,токомпоследње
тридеценијеприменаеутаназијезначајнолиберализованаупракси.Испрва,
еутаназијисубилиподложнисамооболелиоднеизлечивихсоматскихбо
лестиутерминалнојфази,апотомиоболелиодхроничнихболестиилиони
којипатеодменталнихболести,дабисепоследњихгодинаводиледебате
отомедалиприступеутаназијитребаомогућитииособамакојетрпетешку
психичкупатњуистаријимaод70годинакојисматрајудасузаокружили
својживотнипутикојисууморниодживота.48Акосеправонаеутаназију

46NikkieB.Swarteet al.“Effectsofeuthanasiaonthebereavedfamilyandfriends:across
sectionalstudy”,Bri tish Me di cal Jo u r nal,2003,Vol.327,189194.

47Например,Аустралијскиинститутзаздрављеисоцијалнузаштитује2014.годи
неизнеоподатакдауовојземљиоко40%пацијенатакојиумирууболницидобијапалија
тивнунегу.AustralianInstituteofHealthandWelfare,Pal li a ti ve ca re ser vi ces in Au stra lia 2014.
AIHW,Canberra,2014,Cat.no.HWI128.

48ЈosePereira,“Legalizingeuthanasiaorassistedsuicide:theillusionofsafeguardsand
controls”,Cur rent On co logy,Vol.18,2/2011,e38–e45.
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темељинаправунасамоопредељењеиаутономију(правунасмрт),иуко
ликојеонадоступнасвимакојинеподношљивопатезбогбезнадежногстања
укојемсеналазе,овајефекатјенеизбежан.Акосе,пак,утемељинаправу
надостојанствензавршетакживотаумирућег,каопосебноправонадосто
јанствоуумирањупацијентачијејеобољењеиреверзибилно,анаступање
смртногисходапредвидивоуодређеномпериодусависокимстепеномпо
узданости,ондајеефекатпроклизавањамогућеизбећи,укључујућииетичке
дилемеипрактичнеизазовекојипроистичуизконтроверзнеприменееута
назијепремапацијентимакојипатеоддушевнихобољењаидеменције.49
Старост,умородживота,психичкаилисоцијалнапатњанеприхватљивису
каоосновправанапотпомогнутоумирање–штавише,билобипоразнодасе
правонаеутаназијууврлорестриктивнимусловимапреобратиуапологију
смртикаоједногодлегитимнихиекономичнихизбора„корисникамедицин
скихуслуга“суоченогсатешкомболешћуилидругимживотнимнедаћама.

Аргументлекарадаихозакоњењеактивнееутаназиједоводиунепри
јатну,чакужасавајућуулогудаизигравају„малебогове“заслужујепосебну
пажњуирефериранапотребудаседелотворнозаштитиправолекарадасе
позовенаприговорсавести,тј.даодбиједаизвршиилиучествујеуеутана
зијиуколикосетокосисањеговимморалнимуверењима.Међутим,треба
иматиувидуитодасе„изигравањебогова“упринципунебимоглоогра
ничитинаспровођењеактивнееутаназије,већбиукључилоиприбегавање
индиректнојеутаназији,представљањепојединихдијагностичкихпоступка
као„обавезних“процедуракојимасекаткадутиченаслободанизборпаци
јента,вршењефетоцидазбоганомалијаплодакаданепостојиризикпоживот
издрављемајке,алииставнекихлекарадаискључивоњиховојструципри
падаправодаодређујеоправданостисврховитостприменепојединихнауч
нихитехнолошкихдостигнућакојаналазеприменуумедицини.Сдруге
стране,поштовањеправапацијентанасамоопредељењеиаутономију,одно
сноправанасмрт,чининужнимвртоглавипреображајдојучеинкримини
саногипарекселанснеетичногчинау„третманзаокончањеживота“,50и

49ЗаразликуодКанадеинекихдржавауСАДугдејепотпомогнутоумирањеогра
ниченоналицаутерминалнојфазисоматскеболестисапредвидивимсмртнимисходом,у
Холандији,БелгијииЛуксембургудоступнојеиособамакојенисутерминалнооболеле,
аликојетрпе„неподношљивупатњу“уследнеизлечивеболести,укључујућиипсихичка
обољењаидеменцију.Вишеотоме:SigridDierickxet al.“Euthanasiaforpeoplewithpsychi
atricdisordersordementiainBelgium:analysisofofficiallyreportedcases”,BMC Psychi a try,
17/2017,203.

50КаоштоупућујеМајклКолби,дабиучешћелекараупотпомогнутомумирању
биломоралнооправдано,потпомогнутоумирањеморибитимедицинскапроцедура,што
значидаморабитиврстамедицинскогтретмана,премдаон(каонипалијативнанега)у
основинијекуративан.MichaelCholbi,„NoLastResort:PittingtheRighttoDieAgainstthe
RighttoMedicalSelfDetermination”,Jo u r nal of Et hics,19/2015,153.
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успостављаспецифичнудужностлекара–дужностдапрекидајуживот.Од
носизмеђупацијентакојиодабересмртизахтевалекаревуинтервенцијус
циљемпрекидањавластитогживота,илекаракојинајбољиинтереспацијен
тапроцењуједругачије,престаједабиватерапеутски–лекарјепринуђенда
поступанеповластитојпроцени,већподиктатуипостајеизвршилацпаци
јентовихзахтева.Штавише,акопотпомогнутасмртможебитиоптиранакао
најбољиинтереспацијента,лекарседоводиуситуацијудаморадаоправда
ваодбијањедаучинионоштоје(супротноодњеговепроцене)унајбољем
пацијентовоминтересу.51Очекивањедавршеилиупућујупацијентенаеута
назију,многилекаридоживљавајукаосасвимсупротноулозилекаракаооног
којилечи,иопречновредностимаимотивимазбогкојихсууопштеизабрали
лекарскипозив.52Указујућинанужностограничењаупогледупацијентовог
праванааутономију,ЏонКеоннаглашавадајеправопацијентадаодлекара
захтевалеталнуинјекцијуједнаконеприхватљивокаоиправодазахтевада
мусеампутираздравуд:правопацијентанасмртјенегативно,непозитивно
право,исмртниисходможеоптиратисамоодбијањемтретмана.53

Намећесеипитањеколикојезахтевазаеутаназијомистинскиаутоном
но,нарочитоуслучајевимаукојимасуониудруженисасуициднимидејама
иклиничкомдепресијом.54Затим,дилемемогуизазватиизахтевизаеутана
зијомособакојеприпадајурањивимсоцијалнимгрупама,укључујућистаре
иизнемогле,којимогуосећатистваранилиимагинаранпритисакдасвојом
смрћурастеретесвојеближње.Надаље,прихватањеаргуменатауприлогак
тивневољнееутаназије,пологициствариповлачииподржавањеневољне
еутаназије,јер,акосесмртразумекаобенефитзапацијентакојитрпинепод
ношљивепатњеиустањуједајезатражи,заштотакав„бенефит“небибио
омогућенидругимпацијентимакојитрпенеподношљивепатње,анисуу
стањудазатражепотпомогнутусмрт?55Најзад,премдајеразвојпалијативне
медицинеомогућиосолиднуконтролуболатемногиумирућипацијентине
морајусвојепоследњеданепроживљаватиунеподношљивојпатњи,палија
тивнанеганијесвемогућаинеможесвакомумирућемпацијентуобезбедити
безболнуимирнусмрт.56Узто,наумутребаиматиитоданеподношљива

51SeanMurphy,„LegalizationofAssistedSuicideandEuthanasia:FoundationalIssuesand
Implications”,BYU Jo ur nal of Pu blic Law,31/2016,383.

52Ibid.,346.
53JohnKeown,“VoluntaryEuthanasiaandPhysicianassistedSuicide:ShouldtheWMA

DropitsOpposition?”,World Me di cal Jo u r nal,Vol.62,No.3/2016,104.
54Ibid.
55Ibid.
56Премаречимаједногканадскоглекараизпалијативненеге,„највећибројпацијената

има‘добрусмрт’:симптомисуподконтролом,пацијентиумируспокојниинеусамоћи(...)
Алиупркоссвомнашемзнањуиресурсима,билојенекихпацијенатакојиманисмомогли
помоћи.Умиралисунаужасанначин:ујауцима,превијајућисеодболова,борећисезаваздух,
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патњанеподразумевасамоужаснутелеснубол,борбузаудисајидругемуч
нефизичкесимптоме,већипоновљенопроживљавање„мождапоследњег
дана“узпосматрањепролонгиранепатњеближњих.

Етичкедилемеиспорнапитањаправногрегулисањаиконтроверзне
праксепотпомогнутогумирањасунеизбежнаиразумљивојезаштоширом
светадебатеоовимпитањиматрајувећдеценијамаснесмањениминтензи
тетом.Односпремаеутаназијиинаиндивидуалномисоцијалномнивоукључ
нозависиодвредносногсистема,алијеиемоционалнообојен.Кадјеоеута
назијиреч,нијепосвејасночакнитокаквеставовепремањојзаузимаструч
наиопштајавност,будућидасурезултатистудијаспроведенихуЕвропи,
АзијииСједињенимДржаваманеконзистентни,чакконтрадикторни.57Још
језначајнијетодајеуочљиводаумногимземљамалекарскапраксанекоре
спондирадоследносаправномрегулативомуовојобласти,тедасепретпо
стављамогућностдасенедозвољенадиректнаактивнаеутаназијасупститу
ишеиндиректномеутаназијомуоквируублажавањаболаидругихмучних
симптомаболести.Пажњупривлачиналазнекихстудијадајеупотребаопи
јатасамогућимефектомскраћењаживотапацијета,којајезначајнопорасла
токомпоследњихдеценија,унегативнојкорелацијисалекарскомприменом
лековасалеталнимдејством.58Овајодноссеможедвојакотумачити:сједне
стране,онможебитиодразрастућеспремностилекарадаефективнијетре
тирајуболутерминалнојфазиболести,али,сдруге,можеуказиватинаевен
туалнусупституцијскуприменуразличитихмедицинскихтретманаумиру
ћихпацијената,гденеуромишићнеблокатореидругемедицинскепрепарате
којисекористеданепосреднопроизведусмртприеутаназијисупституише
применаопијатаиседативакојидоприносеубрзањусмртногисхода.59

6.ЗАКЉУЧНИОСВРТ

Процесумирањасаставниједеоживота,означенопадањемигашењем
органскихфункцијатокомкраћегилидужегвременскогпериода,праћеног
мањеиливишетешкимфизичкимипсихичкимсимптомима.Развојмеди
цинеомогућиојепоузданијепрогнозетокаболести,каоитодасенапроцес

гушећисе,престрављени(...)Пуститидамакаринеколикољудиумиретаквомстрашном
смрћујенеприхватљивоинехумано.Потпомогнутосамоубиствоиеутаназијаморајупосто
јатикаоопције“.Наведенопрема:DavidK.Wrightet al.“Physiciansandeuthanasia:aCanadian
printmediadiscourseanalysisofphysicianperspectives”,CMAJ Open, Vol.3,2/2015,136.

57Види:MartinEnke,PatricMeyer,HertaFlor,“FromMemorytoAttitude:TheNeuro
cognitiveProcessbeyondEuthanasiaAcceptance”,PLoS ONE,Vol.11,4/2016,e0153910.

58YiShengChaoet al.“Internationalchangesinendoflifepracticesovertime:asyste
maticreview”,BMC He alth Ser vi ces Re se arch,2016,16:539.

59Ibid.
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умирањаутиче,усмислуњеговогуспоравањаилиубрзавања.Праксапа
сивнееутаназије,кадалекарисвеснопрепуштајудаболестидесвојимпри
роднимтоком,јерјеречонеизлечивојболестиутерминалнојфази,неми
новнајеираширенапојава.Сличнобисемоглорећиизаиндиректнуеута
назију,којојсеможеприбећиуконтекступалијативненеге.Постојањена
веденихпраксинаводинапотребудареалностназовемоправимименом,
безхипокризије.Праксаеутаназијенесумњивопостоји,пајеотудабољеда
правомбудеуређенаитоштојаснијеипрецизније,даљудскиживотнеби
постанопредметзлоупотреба,дабипацијентиималиједнакприступтрет
манимаузавршнициживотаидабисепоставилајаснијаправилалекарске
одговорности.

Еутаназија,каоубиствоизмилосрђа,дабиоправдаласамназивмора
битивезанаискључивозабезнадежноболесналицаузавршнојфазиболе
сти,кадајесмртниисходнеминовност.Есктензивнијепостављањееутана
зијеипроширивањенаразнедругекатегоријелица(која„неподношљиво
пате“)једеформисањеовогинститута,којебинесумњивоималоширене
гативнепоследице,какопоразличитерањивекатегоријељуди,такоина
друштвоуцелини.
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Eut ha na sia and Et hi cal Dil le mas – Hu man Dig nity  
aga inst San ctity of Li fe

Abstract: The pa per analyses et hi cal di lem mas and con flic ting is su es tied 
to eut ha na sia and the in sti tu ti o na li za tion of the right to a dig ni fied de ath, vi e wed 
thro ugh a prism of ar gu ments in fa vo ur of and aga inst eut ha na sia, so lu ti ons of 
com pa ra ti ve law and the prac ti ce of the Eu ro pean Co un cil and The Eu ro pean 
Co u rt of Hu man Rights in this fi eld, as well as the exi sting prac ti ces of physi ci ans 
with re spect to the im ple men ta tion of va ri o us mo da li ti es of eut ha na sia. At the 
na ti o nal la vel, the to pic is be co ming of in te rest as the Pre li mi nary Draft of the 
Ci vil Co de, in es sen ce fo re se es, that this right can be ef fec tu a ted in ex cep ti o nal 
ca ses whe reby all hu ma ne, psycho-so cial and me di cal con di ti ons are ful fil led; 
whilst in a pu blic he a ring re gar ding the pro po sed so lu tion sho wed a lack of re a-
di ness of the ex pert pu blic, pri ma rily me di cal, for ra di cal chan ges in this fi eld. 
Ta king in to con si de ra tion that pas si ve eut ha na sia, whe reby an in cu ra ble di se a se 
is al lo wed to run its co u r se is wi de spre ad in me di cal prac ti ce, and that pal li a ti ve 
ca re can not pro vi de all dying pa ti ents with cum bro us symptoms a pe a ce ful and 
dig ni fied de ath, the qu e sti on of the right to eut ha na sia sho uld be ap pro ac hed 
wit ho ut hypoc risy. Ac cess to eut ha na sia sho uld be ena bled, but un der strict con-
di ti ons, ex clu si vely to in di vi du als that are in the con clu si ve sta ges of an in cu ra ble 
il lness, whe re de ath wit hin a fo re se e a ble ti me pe riod is ine vi ta ble. Con di ti ons and 
pro ce du res tied to eut ha na sia sho uld be pre ci sely de fi ned, so as to avoid its mi-
su se and to esta blish cle ar ru les in terms of physi cian ac co un ta bi lity.

Keywords:eut ha na sia, right to li fe, right to dig ni fied de ath, as si sted de ath, 
physi cian-as si sted su i ci de.
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