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АНОТАЦІЯ 

Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад 

міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, 

комплексним дослідженням договірних та інституційних механізмів 

міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини.  

У дослідженні надано авторське визначення поняття та окреслено 

перелік прав, які відносяться до соматичних та репродуктивних прав людини. 

Відповідно, репродуктивні права людини - це гарантовані та охоронювані 

суб’єктами міжнародного права блага і можливості людини, спрямовані на 

продовження чи припиненя нею роду та захисту її репродуктивного здоров’я. 

Соматичні права людини – це гарантовані та охоронювані суб’єктами 

міжнародного права блага і можливості людини щодо внесення змін в її 

геном і тіло з метою лікування та наукових досліджень. Блага і можливості 

визнаються правами – репродуктивними чи соматичними – за умови 

дотримання поваги до гідності людини, вимог міжнародного та 

національного права, та за умови дотримання прав та інтересів інших осіб й 

проведення належних науково-медичних досліджень. 

Автор обгрунтовує, що серед репродуктивних прав людини, як і серед 

соматичних прав, виокремлюються загальновизнані та спірні права. До 

загальновизнаних репродуктивних прав людини автор відносить: право 

самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності; право на лікування 

після аборту; право на репродуктивне та статеве (сексуальне) здоров’я; право 

на планування сім’ї та вирішення питання щодо кількості та інтервалів 

народження дітей; право на інформацію щодо засобів та методів планування 
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вагітності; право на свободу від сексуального насильства; право на 

скасування дискримінаційних звичаїв щодо жінок; права, пов’язані з 

вагітністю та народженням дитини (особливий захист і піклування про 

матерів та новонароджених дітей). До спірних репродуктивних прав людини 

автор відносить: право на штучну репродукцію (репродуктивне клонування, 

використання ДРТ, зокрема сурогатне материнство); право на аборт; право на 

прогностичне генетичне тестування. 

Визначено, що репродуктивне клонування, хоча і є теоретично 

можливою технологією штучної репродукції, проте не відноситься до 

категорії репродуктивних прав, оскільки переважно є забороненим. 

До загальновизнаних прав людини, які є основою та передумовою 

становлення соматичних прав, автор відносить такі: право на життя; право на 

повагу до гідності; право на особисту недоторканність; право на свободу від 

катувань; право на користування здобутками науково-технічного прогресу. 

До загальновизнаних соматичних прав людини автор пропонує віднести: 

право на тілесну цілісність; право на захист від неправомірного втручання у 

біологічну природу; право на донорство клітин і тканин. До спірних 

соматичних прав людини автор пропонує віднести такі права: право на 

смерть (самогубство та евтаназія); право розпоряджатися своїм тілом після 

смерті; право на генну терапію; право на використання стовбурових клітин; 

право на віртуальне моделювання; права, пов’язані із впровадженням ІКТ до 

тіла людини; право на зміну статі та вибір статевого партнера; право на 

доступ до своїх біологічних даних; право не давати згоду на обробку та 

збереження особистих біологічних даних владою; право на вживання 

наркотиків та психотропних речовин; право на винагороду за користування 

власним тілом. 

Крім того, автором здійснено аналіз особливостей соматичних та 

репродуктивних прав людини, встановлено їх спільні та відмінні риси. 

Соматичні і репродуктивні права подібні, оскільки вони в тій чи іншій мірі 

стосуються свободи людини самостійно розпоряджатися своїм тілом. Проте, 
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за своєю суттю вони мають багато відмінностей. Основна різниця між 

соматичними і репродуктивними правами полягає в тому, що вони мають 

різний об’єкт регулювання та різний метод регулювання. Репродуктивні 

права є більш вузькою категорією та за своїм предметом відносяться до 

соматичних прав людини, оскільки все, що пов’язане із репродуктивною 

сферою людини, впливає на її тілесність, але не навпаки. 

Крім того, в роботі проаналізовано історію становлення та розвитку 

концепції захисту соматичних та репродуктивних прав людини у 

міжнародному праві. Визначено, що доктрина соматичних прав та 

репродуктивних прав людини розвивалися окремо.  

У дослідженні визначено місце соматичних та репродуктивних прав 

людини в сучасному механізмі захисту прав людини. Основне регулювання 

діяльності, пов’язаної із соматичними правами людини, відбувається шляхом 

застосування уже прийнятих міжнародних договорів та національного 

законодавства з прав людини за аналогією. Крім того, міжнародне 

співтовариство напрацьовує низку принципів, які б давали основу для 

вироблення національної політики та законодавства для держав, а також 

ставали б підґрунтям для прийняття в подальшому спеціальних міжнародних 

договорів. 

Автором здійснено аналі принципів регулювання діяльності, пов’язаної 

із соматичними та репродуктивними правами людини. Автор приходить до 

висновку, що принципи становлять основу для держав щодо регулювання 

сфери, пов’язаної із соматичними та репродуктивними правами людини. 

Автор визначає, що спеціальними принципами сучасного 

міжнародного права, які регулюють сферу діяльності, пов’язану із 

соматичними та репродуктивними правами, можна назвати такі: принцип 

поваги до гідності та прав людини, принцип недискримінації та рівного 

ставлення, принцип добровільної, інформованої згоди особи на проведення 

наукових досліджень і медичних втручань щодо неї, принцип переваги 

інтересів та добробуту окремої людини над інтересами суспільства та науки, 
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принцип відповідності наукових досліджень і медичних втручань 

професійним критеріям і стандартам, принцип максимальної користі та 

мінімальних ризиків для особи, щодо якої проводяться наукові дослідження і 

медичні втручання, принцип конфіденційності даних пацієнта або особи, над 

якою проводяться дослідження чи здійснюються медичні втручання. 

Крім того, у роботі автором показано, що принцип поваги до гідності 

та прав людини, а також принцип недискримінації відповідають критеріям, 

необхідним для визнання певного правила поведінки звичаєвою нормою 

міжнародного права. 

З’ясовано роль та значення міжнародних організацій та міжнародних 

судових установ у регулюванні діяльності, пов’язаної із соматичними та 

репродуктивними правами людини. Встановлено, що важливу роль у 

становленні міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних 

прав людини відіграють міжнародні урядові та неурядові організації, які 

розробляють керівництва, стандарти та міжнародні договори у сфері 

діяльності, пов’язаній із соматичними та репродуктивними правами людини. 

Крім того, важливу роль відіграють правозахисні організації, які займаються 

моніторингом ситуації в різних регіонах світу щодо порушення соматичних 

та репродуктивних прав людини, а також надають правову допомогу 

постраждалим. 

ЄСПЛ та Міжамериканський суд з прав людини все більше займаються 

розглядом справ у сфері діяльності, пов’язаній із соматичними та 

репродуктивними правами людини. При обґрунтуванні своїх рішень вони 

застосовують вже діючі міжнародні документи, а відповідно і закріплені в 

них права та обов’язки. Суди активно тлумачать спірні положення із 

врахуванням розвитку сучасних технологій та політики держав. ЄСПЛ 

використовує концепції еволютивного тлумачення та «європейського 

консенсусу» при обґрунтуванні рішень у справах щодо складних морально-

етичних питань у сфері біоетики. 

Також, автором проаналізовано законодавство іноземних держав та 
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України щодо регулювання діяльності, пов’язаної із соматичними та 

репродуктивними правами людини. Держави по-різному регулюють 

більшість соматичних та репродуктивних прав людини. Проте, у питаннях 

комерційного сурогатного материнства та репродуктивного клонування 

держави переважно мають спільну позицію. Встановлено, що загалом 

законодавство України відповідає її міжнародно-правовим зобов’язанням та 

основним міжнародним стандартам у сфері прав людини. 

Ключові слова: соматичні та репродуктивні права, принцип поваги до 

гідності, принцип недискримінації, біотехнології, біоетика. 

 

SUMMARY 

K. Ksondzyk. The formation of treaty and institutional principles of 

international legal protection of somatic and reproductive human rights. - 

Qualifying scientific work manuscript copyright. 

The thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences in specialty 

12.00.11 – International law. - National Taras Shevchenko University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation is an independent completed scientific work, comprehensive 

research of treaty and institutional mechanisms of international legal protection of 

somatic and reproductive human rights. 

The study provides an author's definition of the concept and outlines the list 

of rights that relate to somatic and reproductive human rights. Accordingly, 

reproductive rights are benefits and possibilities of a person, guaranteed and 

protected by the subjects of international law, aimed at the continuation or 

termination of the genus and protection of a person’s reproductive health. Somatic 

human rights are benefits and possibilities of a person, guaranteed and protected by 

the subjects of international law, in order a person could make changes in his or 

her genome and body for the purpose of treatment and scientific research. The 

benefits and possibilities are recognized as rights - reproductive or somatic - 

subject to respect for human dignity, the requirements of international and national 



7 
 

law, and subject to the rights and interests of others and the conduct of appropriate 

scientific and medical research. 

The author states that among reproductive rights, as well as among somatic 

rights, distinguished universally recognized and controversial rights. 

The author relates the following rights to generally recognized reproductive 

rights: the right to decide on a person’s fertility independently; right to treatment 

after abortion; the right to reproductive and sexual health; the right to family 

planning and to decide the number and intervals of birth of children; right to 

information on means and methods of pregnancy planning; the right to freedom 

from sexual violence; the right to abolish discriminatory practices against women; 

rights related to pregnancy and the birth of a child (special protection and care for 

mothers and newborn babies). The author relates the following rights to disputed 

reproductive rights: the right to artificial reproduction (reproductive cloning, the 

use of ART, in particular surrogate motherhood); right to abortion; the right to 

prognostic genetic testing. 

It has been determined that reproductive cloning, although it is theoretically 

possible technology of artificial reproduction, does not belong to the category of 

reproductive rights, since it is mainly prohibited. 

In particular, the author considers that the generally recognized human 

rights, which are the basis and precondition for the formation of somatic rights, are 

the following: the right to life; the right to respect for dignity; the right to personal 

inviolability; the right to freedom from torture; the right to use the achievements of 

scientific and technological progress. The author suggests that universally 

recognized somatic human rights are: the right to bodily integrity; the right to 

protection against unlawful interference with the biological nature of a person; the 

right to the donation of cells and tissues. The author suggests that the disputed 

somatic human rights are the following: the right to death (suicide and euthanasia); 

the right to dispose of a person’s body after death; the right to gene therapy; the 

right to use stem cells; the right to virtual simulation; rights related to the 

implementation of ICT to the human body; right to change gender and to chose 
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sexual partner; the right to access personal biological data; the right not to consent 

to the processing and preservation of personal biological data by the authorities; 

the right to use drugs and psychotropic substances; the right to remuneration for 

the use of person’s own body. 

In addition, the author analyzes the peculiarities of somatic and reproductive 

human rights, establishes their common and distinctive features. 

Somatic and reproductive rights are similar, since they in one way or another 

relate to the freedom of a person to dispose of his or her own body. However, in 

essence, these rights have many differences. The main difference between somatic 

and reproductive rights is that they have a different regulatory object and a 

different method of regulation. Reproductive rights is a more narrow category and 

their subject matter is related to somatic human rights, since everything related to 

the reproductive sphere of a person affects its corporeality, but not vice versa. 

In addition, the paper analyzes the history of the formation and development 

of a concept of the protection of somatic and reproductive human rights in 

international law. It has been determined that the doctrine of somatic rights and 

reproductive rights has developed separately. 

The study identifies the place of somatic and reproductive rights in the 

modern mechanism of human rights protection. The basic regulation of activities 

related to somatic human rights is through the application of already adopted 

international treaties and national human rights law by analogy. In addition, the 

international community develops a set of principles that would provide the basis 

for the development of national policies and legislation for states, and would also 

serve as a basis for further adherence to special international treaties. 

The author analyzes the principles of regulating activities related to somatic 

and reproductive human rights. The study argues that the principles form the basis 

for states to regulate the field related to somatic and reproductive rights. 

The paper also states that the special principles of modern international law 

governing the sphere of activity related to somatic and reproductive rights include: 

the principle of respect for human dignity and human rights, the principle of non-
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discrimination and equal treatment, the principle of voluntary, informed consent of 

the person for carrying out scientific research and medical interventions on him or 

her, the principle of the superiority of the interests and welfare of an individual 

over the interests of society and science, the principle of conformity of scientific 

research and medical interventions with professional criteria and standards, the 

principle of maximum benefit and minimum risks for a person subject to scientific 

research and medical intervention, the principle of confidentiality of the data of the 

patient or person on whom the research is being conducted or medical 

interventions are carried out. 

In addition, the author's work shows that the principle of respect for human 

dignity and human rights, as well as the principle of non-discrimination, meet the 

criteria necessary to recognize a particular rule of conduct as a customary norm of 

international law. 

The role and significance of international organizations and international 

judicial institutions in regulation of activities related to somatic and reproductive 

rights of a person are revealed. It has been established that international 

governmental and non-governmental organizations that develop guidelines, 

standards and international treaties on activities related to somatic and reproductive 

human rights play an important role in the development of international legal 

protection of somatic and reproductive rights. In addition, human rights 

organizations that monitor the situation in different parts of the world in violation 

of somatic and reproductive human rights, as well as provide legal assistance to the 

victims, play an important role. 

The ECHR and the Inter-American Court of Human Rights are increasingly 

involved in dealing with issues related to somatic and reproductive human rights. 

In their decisions, they apply already existing international instruments, and 

accordingly, the rights and obligations enshrined therein. The courts actively 

interpret the controversial provisions taking into account the development of 

modern technology and policy of the states. The ECHR uses the concepts of 
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evolutionary interpretation and “European consensus” in substantiating decisions 

on complex moral and ethical issues in bioethics. 

Also, the author analyzes the legislation of foreign states and Ukraine 

regarding regulation of activities related to somatic and reproductive rights of the 

person. States regulate most of the somatic and reproductive human rights in 

different ways. However, it can be assumed that, in matters of commercial 

surrogate motherhood and reproductive cloning, the state predominantly has a 

common position. It is established that, in general, Ukrainian legislation meets its 

international legal obligations and the main international standards in the field of 

human rights. 

Key words: somatic and reproductive rights, the principle of respect for 

dignity, the principle of non-discrimination, biotechnology, bioethics. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Науково-технічна революція ХХ–

ХХІ століть збільшує навантаження на право і змушує його адаптуватися до 

нових реалій і викликів. Міжнародне право не єдиний, але основний 

регулятор міжнародних відносин. Одним із критеріїв ефективності 

міжнародного права є його здатність швидко та ефективно відповідати на 

виклики, які стоять перед державами та іншими учасниками міжнародних 

відносин, особливо у сфері прав людини. 

Значні досягнення в галузі медицини і генетики поставили перед 

міжнародним співтовариством низку питань, на які воно не має єдиної 

відповіді. Саме завдяки новітнім медичним технологіям стало можливо 

говорити про соматичні та репродуктивні права людини (далі – СРПЛ). 

Водночас далеко не всі СРПЛ пов’язані з біотехнологіями. Деякі практики 

регулювання/коригування репродуктивної функції людини та розпорядження 

власним тілом сягають своїм корінням у давні часи. Концепція СРПЛ 

ґрунтується на багатьох етичних, моральних та філософських позиціях, які 

відрізняються залежно від культурно-історичних умов, релігійних поглядів 

та науково-технічного рівня розвитку держав. 

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю здійснити 

комплексний аналіз концепції СРПЛ та виробити ефективний механізм 

міжнародно-правового захисту прав людини у сфері діяльності, яка значно 

впливає на психічну, тілесну і особливо репродуктивну сфери існування 

людини. Крім того, актуальність теми обумовлюється необхідністю 

окреслення меж міжнародно-правового та національно-правового 

регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ. 

СРПЛ або, як їх іноді називають, біологічні права є особливою 

категорією. З одного боку, вони ґрунтуються на положеннях існуючих 

міжнародних договорів із захисту громадянських, політичних, соціальних, 
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економічних, культурних прав, але, з іншого боку, доктринально 

обґрунтовано їх належність до окремого, четвертого, покоління прав людини, 

яке пов’язане з визначенням автономії особи.  

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці як 

вітчизняних учених, так і зарубіжних науковців. Зокрема, теоретичною 

розробкою СРПЛ займалися такі зарубіжні вчені, як А. Абашидзе, Р. Адорно, 

Дж. Аннас, Е. В. Григорович, С. І. Івентьєв, А. І. Іойриш, Р. Ісасі, М. Кербі, 

Б. Кнопперс, А. І. Ковлер, В. І. Крусс, М. А. Лаврик, О. М. Нестерова, 

Г. Б. Романовський, А. Солнцев, О.Е. Старовойтова, Дж. Харріс, Х. ТенХаве, 

К. Е. Шнайдер. 

У рамках вітчизняної науки міжнародного права дослідженням СРПЛ 

займаються О. Аврамова, О. Р. Антонюк, О. О. Барабаш, Р. Ю. Гревцова, 

Ф. В. Дахно, Т. І. Длугопольська, А. О. Дутко, М. Р. Заболотна, О. Жидкова, 

О. А. Красовський, М. О. Медведєва, О. А. Мірошниченко, Н. Б. Мушак, 

С. І. Повалій, Р. О. Стефанчук, Н. Тюхтій, Р. М. Хажинський, Н. В. Хендель. 

Дослідженням окремих аспектів біотехнологічної діяльності займаються 

Х. І. Вонсович, Т. Р. Короткий, Н. А. Мазур, Е. Е. Мухамедова, 

С. Г. Стеценко та ін. 

Однак теоретичне обґрунтування концепції СРПЛ є недостатнім. 

Досліджуючи окремі аспекти цього питання і тематики, вчені все ж таки не 

надали єдиного визначення поняття СРПЛ, не здійснили комплексного 

аналізу співвідношення різних видів СРПЛ, основних принципів їх 

регулювання, а також не запропонували чітких критеріїв розмежування між 

можливостями людини розпоряджатися своїм тілом та відповідними 

правами. 

Дискусійна природа окремих СРПЛ, різноманіття правових підходів до 

регулювання сфери СРПЛ на рівні національного права та існування 

прогалин у механізмі міжнародно-правового регулювання означеної сфери 

зумовлюють важливість і нагальність здійснення комплексного аналізу 

закономірностей становлення та розвитку цієї концепції, класифікації 
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соматичних і репродуктивних прав, визначення спільних проблем 

регулювання СРПЛ на міжнародному та національному рівнях і 

пропонування шляхів їх розв’язання.  

Крім того, науковці комплексно не проаналізували механізми 

попередження зловживань та правопорушень у сфері СРПЛ, а також 

неправильного тлумачення положень міжнародно-правових актів, що 

регулюють зазначену галузь співробітництва держав. 

Дисертаційне дослідження також ґрунтується на аналізі міжнародно-

правових договорів у галузі прав людини, актів «м’якого права», 

національного законодавства України та іноземних держав. До того ж для 

проведення даного дослідження використовувалися звіти та робочі матеріали 

ВООЗ, а також таких міжнародних організацій, як Amnesty International. 

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 

«Асоціація, як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти», яка є 

складовою Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційного 

дослідження є здійснення всебічного, системного та комплексного аналізу 

концепції СРПЛ, визначення основних прогалин і колізій у регулюванні 

діяльності, пов’язаної із СРПЛ, на міжнародному і національному рівнях, а 

також запропонувати шляхи створення ефективного механізму міжнародно-

правового регулювання цієї сфери. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

1) дослідити історію розвитку концепції СРПЛ; 

2) визначити місце СРПЛ у сучасному механізмі захисту прав людини; 

3) надати визначення поняття СРПЛ та окреслити перелік прав, які 

належать до СРПЛ; 
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4) визначити принципи регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ; 

5) з’ясувати роль та значення міжнародних організацій і міжнародних 

судових установ у регулюванні діяльності, пов’язаної із СРПЛ; 

6) проаналізувати законодавство іноземних держав і України щодо 

регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ, та висвітлити спільне та 

відмінне між ними. 

Об’єктом дослідження є національні та міжнародні правовідносини, 

що виникають у сфері захисту соматичних та репродуктивних прав людини. 

Предметом дослідження є норми міжнародних договорів і звичаїв, 

актів міжнародних організацій, актів національного законодавства України та 

зарубіжних держав, рішення міжнародних судів, а також міжнародно-правові 

доктринальні погляди, присвячені захисту соматичних та репродуктивних 

прав людини. 

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні 

використовується сучасний методологічний інструментарій, що включає в 

себе загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Серед 

загальнонаукових методів автор використовує історико-логічний метод, 

семантичний метод, а також методи аналізу та систематизації, що дають 

змогу забезпечити цілісність і збалансованість дослідження. За допомогою 

історико-логічного методу вдалося визначити основні етапи становлення 

концепції СРПЛ, а також пояснити логіку закріплення окремих СРПЛ в 

міжнародно-правових актах. Для цілей визначення ключових понять, зокрема 

соматичних прав людини та репродуктивних прав людини, було застосовано 

семантичний метод. За допомогою методу аналізу в роботі було досліджено 

всі існуючі міжнародно-правові акти, документи міжнародних організацій та 

«м’яке право» щодо регулювання сфери, пов’язаної із СРПЛ. А за допомогою 

методу систематизації автор привела в системний порядок норми і 

положення, які регулюють сферу, пов’язану із СРПЛ. 

У роботі було також застосовано спеціальні наукові методи: 

порівняльно-правовий та метод правового моделювання, які зробили 
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можливим комплексний аналіз міжнародно-правових документів, а також 

національного законодавства різних держав. За допомогою порівняльно-

правового методу було здійснено дослідження законодавства України та 

іноземних держав щодо регулювання сфери, пов’язаної із СРПЛ, визначено 

основні спільні риси та відмінності в регулюванні означеної сфери. Метод 

правового моделювання дав змогу сформулювати саму концепцію СРПЛ, 

об’єднавши соматичні та репродуктивні права, дослідити цю концепцію та 

сформулювати певні закономірності у регулюванні сфери, пов’язаної із 

СРПЛ. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційне дослідження 

є одним із перших у вітчизняній науці комплексним аналізом концепції 

захисту СРПЛ у міжнародному праві. За результатами проведеного 

дослідження сформульовано такі положення, що містять елементи наукової 

новизни та винесені на захист як особистий внесок дисертанта: 

упepшe: 

- здійснено порівняльний аналіз та визначено особливості 

соматичних і репродуктивних прав людини, які полягають у тому, що вони 

стосуються свободи людини самостійно розпоряджатися своїм тілом; проте 

соматичні права стосуються насамперед однієї людини і її тілесності, в той 

час як репродуктивні права включають в себе права обох батьків та права 

ненародженої дитини; СРПЛ мають різний об’єкт і метод регулювання, 

зокрема соматичні права охоплюють питання, пов’язані з тілесною природою 

людини взагалі, свободою приймати рішення щодо її тіла та геному, а 

репродуктивні права стосуються бажання й можливостей людини 

продовжувати (або не продовжувати) свій рід та необхідності збереження і 

покращення її репродуктивного та статевого здоров’я; сфера тілесної свободи 

людини регулюється переважно через встановлення обмежень і заборон, тоді 

як забезпечення репродуктивного та статевого здоров’я здійснюється через 

надання прав і закріплення обов’язків; 
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- визначено етапи становлення концепції СРПЛ, яка виникла та 

почала активно розвиватися із середини ХХ століття і тісно пов’язана із 

науково-технічним прогресом; історично першими науковці почали 

виокремлювати репродуктивні права людини, хоча за своєю суттю 

репродуктивні права людини є вужчою категорією, ніж соматичні; 

- здійснено порівняльний аналіз вітчизняної та зарубіжної доктрин 

щодо СРПЛ, визначено, що концепції соматичних прав та репродуктивних 

прав людини розвивалися окремо, навіть територіально; західні вчені не 

вживають поняття «соматичні права», лише «репродуктивні права», а 

питання, які не належать до сфери репродуктивних прав, вони переважно 

досліджують у контексті співвідношення принципів сучасного міжнародного 

права прав людини з принципами біоетики; 

- проаналізовано принципи регулювання діяльності, пов’язаної із 

СРПЛ; встановлено, що спеціальними принципами сучасного міжнародного 

права, які регулюють СРПЛ, є такі: принцип поваги до гідності та прав 

людини, принцип недискримінації та рівного ставлення, принцип 

добровільної, інформованої згоди особи на проведення наукових досліджень 

і медичних втручань щодо неї, принцип переваги інтересів та добробуту 

окремої людини над інтересами суспільства та науки, принцип відповідності 

наукових досліджень і медичних втручань професійним критеріям і 

стандартам, принцип максимальної користі та мінімальних ризиків для 

особи, щодо якої проводяться наукові дослідження і медичні втручання, 

принцип конфіденційності даних пацієнта або особи, над якою проводяться 

дослідження чи здійснюються медичні втручання; 

- здійснено детальний аналіз принципу поваги до гідності і прав 

людини в міжнародному праві в контексті регулювання діяльності, 

пов’язаної із СРПЛ; визначено, що цей принцип є звичаєвою нормою 

сучасного міжнародного права, оскільки відповідає критерію тривалості й 

однаковості застосування, а також критерію визнання даного правила 

юридично обов’язковою нормою звичаєвого права; означений принцип є 
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основою для формування цілого комплексу норм, які регулюють сферу 

відносин щодо розпорядження людиною власним тілом та репродукції. 

удосконалено: 

- визначення понять соматичних та репродуктивних прав людини; 

- тлумачення відповідних положень міжнародно-правових актів у 

сфері СРПЛ, а також проведення різниці між благами, бажаннями і 

можливостями людини та категорією прав людини, необхідних для її 

існування й розвитку; 

- визначення місця СРПЛ в механізмі міжнародно-правового захисту 

прав людини; 

- підхід щодо співвідношення СРПЛ та біоетики; 

отримало подальший розвиток: 

- обґрунтування переліків прав, які належать до соматичних та 

репродуктивних; 

- дослідження концепцій «європейського консенсусу» та «margin of 

appreciation» (свободи розсуду) стосовно СРПЛ; 

- дослідження ролі та значення міжнародних організацій у 

регулюванні діяльності, пов’язаної із СРПЛ; 

- аналіз судової практики Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ) та Міжамериканського суду з прав людини стосовно питань, які 

виникають у сфері діяльності, пов’язаної з СРПЛ; 

- дослідження національного законодавства України та зарубіжних 

держав стосовно регулювання діяльності у сфері СРПЛ. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Наукове 

значення результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

сформульовані висновки та теоретичні положення можуть сприяти 

подальшому розвитку науки міжнародного права. Науково-практичний 

матеріал і висновки можна застосувати в подальших дослідженнях 

міжнародно-правового регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ. 
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Положення дисертації можуть бути використані в навчальному процесі 

при розробці навчальних посібників, підручників і методичних матеріалів, а 

також викладанні нормативних дисциплін «Міжнародне публічне право», 

«Права людини у міжнародному праві». 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що положення 

дисертації можуть бути використані як рекомендації для реформування 

відповідного національного законодавства України у сфері захисту прав 

людини, а також обґрунтування позиції нашої держави з питань захисту 

соматичних та репродуктивних прав людини в міжнародних організаціях. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

дисертантом особисто. Усі висновки, узагальнення, припущення, пропозиції 

зроблені автором завдяки самостійній дослідницькій роботі, аналізу 

релевантного механізму міжнародно-правового регулювання, судової 

практики та доктринальних праць, на які подано відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалась на 

засіданні кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні 

положення та ключові ідеї дисертаційного дослідження оприлюднено у 

виступах і публікаціях на таких наукових та науково-практичних 

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція: «Права людини 

на здоров’я та сприятливе довкілля в сучасному міжнародному праві» (27 

травня 2015 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (2 квітня 

2015 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

(30 березня 2017 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження отримали відображення в п’яти наукових статтях у фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, двох статтях в іноземних 

фахових виданнях, трьох опублікованих тезах доповідей в матеріалах 
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міжнародних науково-практичних конференцій, а також у дописах в одну 

колективну монографію. 

Структура й обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями 

дослідження та дають змогу послідовно розглянути теоретичні і практичні 

аспекти обраної теми. Дисертаційна робота складається зі вступу, семи 

підрозділів, об’єднаних у три розділи, висновків та списку використаних 

джерел. 

Загальний обсяг дисертації складає 204 сторінки, з яких обсяг основного 

тексту становить 163 сторінки. Список використаних джерел складається з 

203 найменувань, викладених на 19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

СРПЛ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

1.1. Поняття СРПЛ та їх місце в механізмі міжнародно-правового 

захисту прав людини 

Становлення і розвиток концепцій соматичних та репродуктивних прав 

відбувалися не одночасно, зважаючи на те, що нормативне закріплення 

найбільш дискусійних соматичних прав людини на міжнародному рівні 

відбувалося вже після визнання та оформлення на міжнародному рівні 

репродуктивних прав у вигляді норм «м’якого права» та цілей діяльності 

ООН. 

Досі не існує єдиного загальнообов’язкового визначення для 

репродуктивних прав людини, а також переліку прав, які до них відносяться. 

Так само не існує єдиного визначення та переліку соматичних прав людини, 

оскільки дана концепція виникла порівняно нещодавно і не є усталеною ні в 

національній, ні в західній доктрині міжнародного права. 

Поняття репродуктивних прав людини 

Становлення концепції репродуктивних прав людини відбувалося з 

другої половини ХХ ст. На думку Р.О.Стефанчука, в переважній більшості 

випадків, питання репродуктивних прав розглядається або в контексті права 

на життя, або в контексті права на здоров’я, або ж у розумінні їх як 

конституційних прав [2]. 

Г.Б.Романовський підкреслює, що про репродуктивні права не можна 

говорити як про вже сформовану категорію, яка належить до суб’єктивних 

прав [3]. 

На думку А.О.Дутко та М.Р.Заболотної, репродуктивні права слід 

трактувати як різновид так званих особистісних прав, які є підвидом 

особистих прав людини. Також вони відносять репродуктивні права людини 

до прав четвертого покоління, зазначаючи, що їх «призначення є процес 
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виживання людства як біологічного виду, збереження цивілізації та 

подальшої соціалізації людства» [4]. 

І.Г.Гараніна зазначає, що «репродуктивні права міцно вкоренилися в 

системі прав людини і основних свобод» [5]. Також, вона зазначає, що в 

широкому сенсі репродуктивні права охоплюють два принципи – охорони 

репродуктивного здоров’я і право на репродуктивне самовизначення. 

На думку Р.О.Стефанчука, репродуктивні права повинні розглядатися 

як система відокремлених особистих немайнових прав фізичних осіб, що 

забезпечують її природне існування та спрямовані на здійснення 

репродуктивних функцій фізичних осіб [2]. 

До системи репродуктивних прав людини він відносить: право на 

репродуктивний вибір; право на репродуктивне здоров’я; право на 

інформацію про репродуктивні права; право на таємницю реалізації 

репродуктивних прав; право на захист репродуктивних прав [2]. 

І.В.Тимошенко та К.Н.Чумакова зазначають, що «репродукція як 

прагнення людини продовжувати рід не може і не повинна визнаватися 

державою (як «видавцем» законів); вона є однією із природних потреб 

людини» [6, с.136]. До репродуктивних прав людини вони відносять: право 

самостійно приймати рішення щодо кількості і строків народження дітей; 

право користуватися послугами донора, отримувати необхідну інформацію 

про методи охорони, покращення здоров’я, лікування захворювань; право 

отримувати психологічну допомогу [6, с.136]. 

Загальноприйнятою як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі є 

думка про те, що репродуктивні права вже є частиною системи прав людини і 

вже захищаються міжнародним правом. У той же час, вони становлять 

окрему групу прав, і потребують окремого моніторингу [7]. 

За словами Н.Тюхтій, у європейській правозастосовній практиці під 

репродуктивними правами розуміють право особи жіночої та чоловічої статі 

мати генетично рідну дитину, а для особи жіночої статі до репродуктивних 
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прав також відносять право самостійно виносити дитину (право завагітніти і 

бути вагітною) та право на фізіологічні пологи [8]. 

У західній літературі найактуальнішими питаннями репродуктивних 

прав людини залишаються: захист репродуктивного здоров’я, сексуальні та 

репродуктивні права, право на батьківство, сурогатне материнство, 

використання ДРТ, законодавче регулювання абортів, сексуальне насильство, 

обов’язкова примусова стерилізація та ін. 

За словами Ланс Гейбл, «репродуктивні права, особливо у тому 

вигляді, як вони сформульовані у розвинутих державах, зазвичай, стосуються 

захисту права особи приймати автономні репродуктивні рішення. Воно 

ґрунтується на громадянських та політичних правах на приватність, свободу, 

рівність, автономію та гідність» [9]. 

Також, вона зазначає, що репродуктивні права розвинулися завдяки 

діяльності та напрацюванням двох взаємопов’язаних рухів – національного 

та транснаціонального руху за права жінок, а також міжнародногоруху за 

права людини. «Обидва рухи розвивали поняття індивідуальної свободи і 

гідності для жінок, а також сприяли визнанню та реалізації рівності статей» 

[9]. 

За словами Акшаї Шандільї, до репродуктивних прав відносяться права 

людини, включаючи право приймати рішення з питань репродукції без 

дискримінації за ознакою статі, а також право на сексуальне та 

репродуктивне здоров’я. «Для досягнення цілей стабільного, рівного 

розвитку необхідно, щоб люди мали змогу здійснювати контроль над своїм 

сексуальним життям та репродуктивною функцією» [10]. Концепція 

репродуктивних прав ґрунтується на двох ключових принципах: праві на 

захист репродуктивного здоров’я та праві на репродуктивне самовизначення 

[11]. 

Відповідно до репродуктивних прав дослідниця відносить: 

 право на репродуктивне та сексуальне здоров’я як елемент 

загального здоров’я протягом всього життя, для чоловіків та жінок; 
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 право на прийняття репродуктивних рішень, включаючи 

добровільний вибір у шлюбі, право на створення сім’ї та прийняття рішення 

стосовно кількості дітей та проміжків між їх народженням, а також право на 

доступ до інформації та засобів для здійснення добровільного вибору; 

 право на рівність та справедливість для чоловіків та жінок, щоб 

вони мали змогу здійснювати вільний та інформований вибір у всіх сферах 

життя без дискримінації за ознакою статі; 

 право на сексуальну та репродуктивну безпеку, включаючи свободу 

від сексуальної жорстокості та примусу, а також право на приватність [10]. 

На думку Г.Д.Тріміньйо, зміст та перелік репродуктивних прав наразі є 

дискусійним. Вчені дотримуються двох підходів щодо цього питання. 

Відповідно до вузького підходу репродуктивні права ґрунтуються на 

визнанні репродуктивного вибору. Представники даного підходу 

стверджують, що обов’язкові репродуктивні права обмежуються ст.  16(1) (е) 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка гарантує 

однакові права вільно та відповідально вирішувати питання про кількість 

дітей і проміжки між їх народженням та доступу до інформації, освіти, а 

також засобів, які дозволяють їм здійснити це право [12]. 

Відповідно до даного підходу до репродуктивних прав відносяться: 

право на сім’ю, право вільно та відповідально вирішувати питання про 

кількість дітей і проміжки між ними, право на доступ до інформації і освіти з 

планування сім’ї, право на доступ до методів та засобів планування сім’ї [12]. 

Представники цього підходу не виключають можливість того, що інші права 

можуть відноситися до репродуктивних, оскільки порушення цих прав 

впливає на репродукцію. Проте, ці загальні права людини не є 

репродуктивними правами як такими. 

Відповідно до другого – широкого – підходу «репродуктивні права 

охоплюють певні права людини, вже визнані в національних законах, 

міжнародних документах із прав людини, або інших відповідних 

консенсусних документах ООН» [12]. 
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Вчені та організації, які підтримують цю позицію, включають до цієї 

групи 12 прав, зокрема: 

 право на життя, включаючи право не померти від причин, 

пов’язаних із вагітністю, які можна попередити; 

 право на здоров’я, включаючи право на репродуктивне здоров’я; 

 право на особисту свободу, безпеку та цілісність, включаючи право 

не піддаватися тортурам, жорстокому, нелюдському чи принижуючому 

поводженню; 

 право на свободу від сексуальної та гендерної жорстокості; 

 право приймати рішення щодо кількості дітей та проміжків між 

ними, включаючи право на репродуктивне самовизначення та право робити 

вибір з питань сім’ї; 

 право на приватне життя, включаючи право приймати рішення 

вільно та без свавільного втручання у репродуктивні функції особи; 

 право на рівність та недискримінацію, включаючи право на 

недискримінацію у сфері життя та репродуктивного здоров’я; 

 право давати згоду на укладення шлюбу та рівність у шлюбі, 

включаючи право вирішувати питання, що стосуються репродуктивної 

функції, право вступати у шлюб чи ні, право на розірвання шлюбу, право 

мати можливість та бути відповідного віку щоб дати згоду на шлюб та 

створити сім’ю; 

 право на зайнятість та соціальне забезпечення, включаючи право на 

правовий захист материнства, право на працю в умовах безсексуальних 

домагань, право на недискримінацію на підставі вагітності; 

 право на освіту та інформацію, включаючи право на освіту, що 

стосується сексуальних та репродуктивних питань, без дискримінації, та 

право отримувати інформацію про стан здоров’я, право бути інформованим 

про свої права та обов’язки в питанні сексуальності та розмноження, ризики 

та ефективність методів контролю народжуваності та наслідки вагітності; 



28 
 

 право бути вільним від шкідливих для жінок і дівчаток практик; 

 право на користування здобутками наукового прогресу, включаючи 

прогрес у галузі відтворення людей, і не підлягати експериментам у цій сфері 

[12]. 

Найбільш повний перелік репродуктивних прав людини міститься, на 

нашу думку, у п. 7.3. Каїрської Програми дій 1994 р., яка до них відносить: 

право вільно та відповідально приймати рішення стосовно кількості, 

інтервалів та часу народження дітей; право на інформацію та засоби для 

планування сім’ї; право на найвищий з можливих стандартів статевого та 

репродуктивного здоров’я; право на свободу від дискримінації щодо жінок та 

дівчаток; право на свободу від жіночого обрізання [13]. 

Пекінська декларація та Програма дій 1995 р. додали до цього переліку 

такі права: право на рівний доступ до освіти для чоловіків і жінок; право на 

рівне ставлення в закладах охорони здоров’я для чоловіків і жінок. 

Також, у даних документах ще раз було наголошено на необхідності 

покращення статевого та репродуктивного здоров’я жінок та їх освіти у цій 

сфері [14]. 

У керівництвах та рекомендаціях, які видаються під егідою ООН, до 

репродуктивних прав відносять: право на свободу від дискримінації; право на 

інформацію щодо засобів та послуг планування вагітності; права, пов’язані з 

вагітністю та народженням дитини; права, пов’язані із небезпечними 

абортами; право на лікування після аборту; право на всебічну статеву освіту; 

право на свободу від жорстокого поводження щодо жінок; права, пов’язані із 

профілактикою та лікуванням ВІЛ/СНІД [15]. 

При цьому варто звернути увагу, що репродуктивні права стосуються 

не тільки жінок, а й чоловіків. 

Крім того, захист репродуктивних прав нерозривно пов’язують із 

іншими правами людини такими як: право на життя; право на фізичну 

цілісність; право на свободу від дискримінації та право на рівне ставлення; 

право одружуватися та мати сім’ю; право на повагу до приватного та 



29 
 

сімейного життя; право на інформацію та освіту; право на найкращий з 

можливих рівень захисту здоров’я; право користуватися здобутками 

наукового прогрессу [15]. 

Важливим органом у системі захисту СРПЛ в рамках Ради Європи є 

ЄСПЛ. Оскільки ЄСПЛ є органом, уповноваженим застосовувати 

Європейську конвенцію з прав людини 1950 р., на нашу думку, він має 

значний потенціал для захисту репродуктивних прав в європейському 

регіоні. У практиці ЄСПЛ термін «соматичні права» не використовується. Як 

і в робочих документах Ради Європи, у своїх неофіційних звітах для 

зручності ЄСПЛ окреслює всю сферу, пов’язану з біотехнологіями, а також 

просто складні етичні питання, поняттям «біоетика». 

Для цілей доповідей, які публікує ЄСПЛ, «під біоетикою розуміється 

охорона людини (її прав і особливо людської гідності) в контексті розвитку 

біомедичних наук» [16]. Конкретні питання, які відносяться до сфери 

біоетики у цих доповідях, такі: репродуктивні права (пренатальна 

діагностика і право на аборт); евтаназія; дозвіл на медичне обстеження чи 

лікування; етичні питання, пов’язані з ВІЛ; збереження біологічних даних 

владою; право знати свою біологічну ідентичність. 

На нашу думку, серед репродуктивних прав людини, як і серед 

соматичних прав, можна виокремити загальновизнані та спірні права. 

До загальновизнаних репродуктивних прав людини можна віднести: 

 право самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності; 

 право на лікування після аборту; 

 право на репродуктивне та статеве (сексуальне) здоров’я; 

 право на планування сім’ї та вирішення питання щодо кількості 

та інтервалів народження дітей; 

 право на інформацію щодо засобів та методів планування 

вагітності; 

 право на свободу від сексуального насильства; 
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 право на скасування дискримінаційних звичаїв щодо жінок. 

 права, пов’язані з вагітністю та народженням дитини (особливий 

захист та піклування про матерів та новонароджених дітей). 

До спірних репродуктивних прав людини, на нашу думку, можна 

віднести: 

 право на штучну репродукцію (використання ДРТ, зокрема 

сурогатне материнство); 

 право на аборт; 

 право на прогностичне генетичне тестування. 

Важливо зазначити, що репродуктивне клонування, хоча і є теоретично 

можливою технологією штучної репродукції, проте не відноситься до 

категорії репродуктивних прав, оскільки переважно є забороненим. 

Якщо говорити про поняття репродуктивних прав, ми б хотіли 

запропонувати наступне авторське визначення репродуктивних прав. Так, під 

репродуктивними правами людини ми розуміємо гарантовані та охоронювані 

суб’єктами міжнародного права блага і можливості людини, спрямовані на 

продовження чи припинення нею роду та захисту її репродуктивного 

здоров’я за умови дотримання поваги до гідності людини, вимог 

міжнародного та національного права, та за умови дотримання прав та 

інтересів інших осіб й проведення належних науково-медичних досліджень. 

Поняття соматичних прав людини 

Для позначення соматичних прав людини дослідники у своїх роботах 

використовують різні поняття. Зокрема, засновник теорії соматичних прав, 

В.І.Крусс, називає їх «особистісні (соматичні) права». Він зазначає, що 

«особистісні (соматичні) права» засновуються на фундаментальній 

світоглядній впевненості у «праві» людини самостійно розпоряджатися своїм 

тілом: самостійно розпоряджатися своїм тілом, здійснювати його 

«модернізацію», «реставрацію», навіть «функціональну реконструкцію», 

змінювати функціональні можливості організму й розширювати їх техніко-

агрегатними або медикаментозними засобами» [17]. Надалі у своїх роботах 
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В.І.Крусс використовує лише термін соматичні права, хоча раніше 

використовував також термін «особистісні права», тобто права, які мають 

виключно особистісний характер. 

А.І.Ковлер у своїх роботах називає дані права «особистісними» [18]. 

М.П.Авдеєнкова та Ю.А.Дмитрієв обґрунтовують таку категорію прав як 

«право на фізичну свободу» [19]. 

М.А.Лаврік у своїх дослідженнях висловлює думку, що використання 

терміну «соматичні права людини» можливе у декількох значеннях: 

 оскільки досить важко розмежувати біологічне і культурологічне в 

людині, а також оскільки поняття прав людини використовується в загально 

гуманітарному значенні, категорію соматичних прав людини можна вживати 

у найширшому плані для позначення будь-яких дискусій стосовно тілесності 

людини з позиції прав людини; 

 соматичні права людини можуть означати різні претензії людини 

правового характеру до суспільства щодо самостійного розпорядження своєю 

тілесністю; 

 у вузькому юридичному значенні під соматичними правами людини 

необхідно розуміти визнану суспільством та державою можливість певної 

поведінки, яка виражається у можливості людини розпоряджатися своїм 

тілом [20]. 

У своєму дослідженні А.А.Абашидзе та А.М.Солнцев визначають 

соматичні права людини як «визнану суспільством та державою можливість 

певної поведінки, яка виражається у повноваженнях людини розпоряджатися 

своїм тілом» [21]. 

О.М.Нестерова також у своїх працях використовує поняття «соматичні 

права» та «особистісні права» як синоніми. Вона стверджує, що «соматичні 

(особистісні) права можна визначити як комплекс прав людини, спрямованих 

на досягнення максимально високого рівня духовного та фізичного здоров’я, 

який включає право вільно та відповідально приймати рішення стосовно 



32 
 

власного тіла та свого життя за допомогою досягнень медицини і техніки, і 

який відображає рівень розвитку держави і суспільства в цілому» [22]. 

Щодо власне переліку соматичних прав, то В.І.Крусс до них відносить: 

право на смерть; право на зміну статі; право на гомосексуальні контакти; 

право на трансплантацію органів; право на вживання наркотиків або 

психотропних засобів; право на штучну репродукцію, стерилізацію, аборт; 

право на клонування;  право на віртуальне моделювання, у сенсі 

повноправного утвердження себе в неметричній формі об’єктивного 

існування [17]. 

М.А. Лаврік, розробив власну класифікацію соматичних прав людини, 

до яких відніс такі: право на смерть; права людини щодо її органів і тканин; 

сексуальні права людини (можливість шукати, одержувати і передавати 

інформацію, що стосується сексуальності, сексуальна освіта, вибір партнера, 

можливість вирішувати, бути людині сексуально активним чи ні, самостійно 

вирішувати питання про добровільні сексуальні контакти, вступ у шлюб; 

питання про легалізацію проституції; оборот порнографічної продукції та 

правове регулювання становища сексуальних меншин); репродуктивні права 

людини (позитивного характеру: штучне запліднення, та негативного 

характеру: аборт, стерилізація, контрацепція); право на зміну статі. 

При цьому вчений зазначає, що поки не можливо говорити про «право 

на клонування», «право на вживання наркотиків і психотропних речовин», 

оскільки такі діяння заборонені російським законодавством. А питання про 

віртуальне моделювання поки гостро не стоїть перед юридичною наукою 

[20]. 

О.Е.Старовойтова зазначає, що «в системі прав людини і громадянина 

можна виокремити групу таких прав, які пов’язані із правом людини 

розпоряджатися своїм тілом» [23]. 

До них вона відносить: право на трансплантацію органів і тканин; 

право на аборт; клонування; штучне репродукування; право розпоряджатися 

життям власного тіла. 
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Крім того, вона пропонує виділити окремий напрям в юридичній науці 

«правова соматологія» для позначення всього комплексу проблем, 

пов’язаних з правовою регламентацією соматичних прав людини [23]. 

О.Т.Сланов визначає соматичні права через поняття «свободи 

самовизначення при вирішенні питання, пов'язаного з реалізацією права на 

смерть, життя, зміну статі, одностатевий шлюб, трансплантацію органів і 

тканин, штучне репродукування, стерилізацію, аборт, проституцію, вживання 

наркотичних і психотропних засобів, клонування, евтаназію, страту і т.п.» 

[24]. 

Теорія соматичних прав людини розроблялася не тільки в працях 

російських дослідників. 

Вітчизняні вчені стверджують, що поява нового покоління прав 

людини – соматичних прав – є об’єктивним фактом [25]. 

І.І.Мар’юк у своєму дослідженні використовує два терміни як синоніми 

«біологічні або соматичні права людини». Автор зазначає, що «соматичні 

права здебільшого є особистим немайновим правом особи, яке направлено на 

охорону та реалізацію права особи на будь-які дії зі своїм тілом, але ті дії, які 

не заборонені законом. Інші права, що складають зміст соматичних прав, за 

своєю природою не мають суто правового характеру, а є більш суб’єктивно-

оціночним правом, а не об’єктивно-оціночним, тобто суб’єктивним правом 

фізичної особи» [26]. 

До соматичних прав людини дослідниця відносить: право на життя; 

право на цілісність особистості (фізичну та психічну цілісність); права на 

зовнішність; права на донорство; сексуальні права людини; репродуктивні 

права людини; право на зміну (корекцію) статі; право на клонування; право 

на лікування свого тіла; право на розпорядження своїм тілом. 

М.П.Тиріна виділяє таку категорію як «біологічні права людини, які 

визначаються біологічною структурою організму людини, його біологічними 

потребами, охоплюють та сприяють розвитку життєво важливої природи 

людини» [27]. 
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До них вона відносить: право на життя як базове підґрунтя для всіх 

інших прав; право на сон; право на безпечне для життя та здоров’я довкілля; 

право на споживання безпечних продуктів; право на захист психіки; право на 

самозбереження в природному вигляді; право на зачаття потомства; свободу 

розпорядження собою, зокрема – тілом, вибору життєдіяльності, чоловіка чи 

дружини, самостійного вибору кількості дітей тощо; право людини відносно 

її органів та тканин; репродуктивні права; право на недоторканість її 

геномного набору, на заваді чому стоять клонування, експериментування, 

використання стовбурових клітин, що одночасно може перешкоджати праву 

ембріона на життя та інші подібні права [27]. 

Окрім української та російської доктрини, термін «соматичні права 

людини» в науці міжнародного права не вживається. У західній літературі 

визначене коло проблем розглядається в аспекті співвідношення «прав 

людини та біомедицини»1, «прав людини та біоетики»2, «людської гідності в 

біоетиці та біоправі»3 і т.д. Західні науковці переважно досліджують 

принципи сучасного міжнародного права в контексті регулювання питань 

біоетики, а також найбільш проблемні аспекти національного права та 

судової практики у цій сфері. 

На нашу думку, біоетика як наука має безпосереднє відношення до 

СРПЛ, оскільки фактично вона визначає етичність та моральність тієї чи 

іншої поведінки, на основі чого можливо говорити про допустимість 

визнання певної можливої діяльності як права, яке гарантується та 

забезпечується державою. 

                                                           
1Див. наприклад, Roberto Andorno. Biomedicine and international human rights law: in search of a global 
consensus. Bull World Health Organ. 2002. vol. 80. n.12; George P.Smith, II, Human rights and biomedicine. 
Kluwer Law International. 2000. 
2Див. наприклад, Y.M. Barlian, M. Bursa. Human rights and bioethics. Journal of medical ethics. 2008; Sheila 
A.M. McLean. Human rights and bioethics. No 32 Journal of Law, Medicine & Ethics 2004 P. 660; Michael Kirby. 
Human rights and bioethics: the Universal declaration of human rights and UNESCO Universal declaration of 
bioethics and human rights. 2009. Vol. 25 Issue 2 Contemp. Health L. & Policy pp. 309-331; T.A. Faunce. Bioethics 
and Human Rights. ch 29 in H.A.M.J. ten Have, B. Gordijn (eds.), (2014) Handbook of Global Bioethics 467 p. 
3Див. наприклад, Roberto Andorno. Human dignity and human rights as a common ground for a global bioethics. J 
Med Philos. 2009. n. 34 (3). рр. 223-240. 
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Проте, біоетика самостійно не визначає, які можливості відносяться до 

категорії прав. Це вона залишає на розсуд державам. 

Поняття «біоетика» ввів у науковий обіг Фріц Ягр у 1927 р. [28], проте 

сучасне значення біоетиці надав американський біохімік Ван Ренсселер 

Поттер у 1971 р. Під біоетикою він розумів вчення про моральність людської 

поведінки з позиції біологічно-медичної галузі та інших соціально-

орієнтованих наук про життя [29]. 

Проте, і до сьогодні щодо поняття та предмету біоетики ведуться 

дискусії. Вчені зазначають, що «біоетика виникла з уміння дати правильну 

моральну оцінку, з однієї сторони, та практичного досвіду спеціалістів у 

сфері охорони здоров’я, вираженого філософами та письменниками. У цьому 

сенсі в багатьох культурних традиціях біоетика вважалася більш 

досвідченою щодо формулювання принципів, ніж порівняно молоде 

міжнародне право прав людини» [30]. 

При обговоренні Загальної декларації про права людини та біоетику 

розробники намагалися дати єдине компромісне визначення поняттю 

«біоетика», оскільки існувало багато різних підходів щодо даного питання. 

Зокрема, як дисципліна біоетика пов’язувалася з: 1) медициною та охороною 

здоров’я; 2) доступом до медичних послуг окремими особами та населенням; 

3) питанням піклування про навколишнє середовище та біосферу [31]. 

У рамках даного напрямку дослідження тематика робіт західних вчених 

дуже різноманітна: біобезпека людини, регулювання геному людини 

(маніпуляції з генами людини), біоетика та патентування стовбурових клітин, 

генетичне тестування, генетика та права груп, культурні виклики 

біотехнологіям, моральне вдосконалення та ін. 

Роберто Адорно у своїх роботах досліджує застосування принципів 

захисту прав людини у сфері медицини, зокрема генетики. Він звертає 

особливу увагу на застосування принципу поваги до гідності людини при 

вирішення проблем, які вивчає біоетика. Він зазначає, що існує міжнародний 

консенсус щодо заборони двох процедур: втручання в зародкову лінію 



36 
 

(«набір» клітин, який поступово перетворюється в гамети – прим. авт.) та 

репродуктивне клонування [32]. 

У праці «Права людини та біоетика» Шейла Маклін досліджує такі 

поняття як «медична етика», «біоетика» та їх співвідношення із правами 

людини. Вона стверджує, що біоетика як явище розвинулася із медичної 

етики, і наразі серед дослідників не існує єдиної позиції щодо кола питань, 

які охоплює біоетика [33]. 

У своїй праці Карл Шнайдер вказує на питання, на які варто було б 

звернути більш ретельну увагу в рамках біоетики: моральність абортів 

взагалі і випадки, коли аборти дозволені за певних обставин; обов’язки 

дорослих дітей по відношенню до своїх батьків у похилому віці; цінність 

людського життя і випадки законного позбавлення життя; обов’язок бути 

донором органів; моральна криза важко хворих людей щодо того, чи варто 

продовжувати своє життя і як його зробити кращим під час хвороби [34]. 

Щодо іншого виміру досліджень питань, які ми відносимо до СРПЛ, 

Джордж Сміт у 2000 р. опублікував працю про співвідношення прав людини 

та біомедицини. До фундаментальних проблем у сфері біомедицини він 

відніс: гідність та автономія не тільки в контексті свободи продовження роду, 

але як важливий аспект життя і смерті; свобода наукових досліджень при 

застосуванні нових біотехнологічних методів «спільного дітонародження» 

(метод ДРТ, при якому запліднення відбувається за участю третьої особи, яка 

не братиме участь у вихованні дитини, а лише є донором генетичного 

матеріалу для запліднення – прим. авт.); право на генетичну цілісність і 

приватність при народженні та за життя; рівне право на здоров’я чи доступ 

до медичних послуг за життя та у похилому віці [35]. 

В українській науці також низку публікацій присвячено біоетиці в 

контексті медичного права4, співвідношення біоетики і принципу поваги до 

                                                           
4Див.наприклад, Стеценко С. Г. Стеценко В. Ю., Сенюта І. Я. Медичне право України. Київ: Всеукраїнська 
асоціація видавців «Правова єдність». 2008. 507 с. 
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гідності людини5, дискусії щодо окремних питань евтаназії6, клінічних 

випробувань7, життя і смерті8 та ін. 

Традиційно, в українській науці до предметної сфери біоетики 

відносять такі питання: генна інженерія; клонування; пренатальне 

обстеження; аборт (штучне переривання вагітності); контрацепція та 

природні методи планування сім’ї; стерилізація; штучне запліднення; 

трансплантація органів; евтаназія; паліативна допомога. 

Окремі представники російської науки також розглядають захист прав 

людини у зв’язку із застосуванням нових біомедичних технологій9, зокрема 

питання ДРТ, генно-інженерної діяльності та геномного тестування, роботи з 

ембріонами і фетальними тканинами, ГМО. 

Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених показує, що 

немає єдиного теоретичного підходу до вивчення спектру питань, якими 

займається біоетика, а також до визначення соматичних прав людини та їх 

переліку. 

Загалом, спираючись на аналіз основних міжнародно-правових актів у 

сфері захисту прав людини та сучасні наукові розробки, ми вважаємо, що 

серед соматичних прав можливо виокремити загальновизнані права людини 

та низку спірних прав, щодо яких вчені фахівці та міжнародне 

співтовариство ще не мають спільної позиції. 

Зокрема, до загальновизнаних прав, які є основою та передумовою 

становлення соматичних прав, можна віднести такі: 

 право на життя; 

                                                           
5Див.наприклад, Зінько о.Василь, Огірко О.В., Андрушко В.Т. Біоетика та християнські засади прав людини. 
2007. URL: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/01_148_04.pdf 
6Див.наприклад, Бачинська Л.Ю. Біоетичні проблеми евтаназії. Вісник асоціації докторів філософії України. 
2015. Вип. 1. URL: http://aphd.ua/publication-29/ 
7Див.наприклад, Кримоваз Т. Биоэтика клинических испытаний. Фармацевт Практик. 2017). № 1. URL:  
http://fp.com.ua/articles/bioetika-klinicheskih-ispyitaniy/ 
8Див.наприклад, Кулініченко В., Вєковшиніна С. Життя і смерть в контексті біоетики. Дух і літера. 2003. 
Вип. 11-12. С. 236-245. 
9Див.наприклад, Левощенко В.С. Новый аспект в международной защите прав человека: этика и 
биомедицина. Вестник РУДН, сер. Юридические науки. 2000. № 2. С. 135-142; Караваева Е.И., Кравцов Р.В. 
Биомедицинские технологии: вопросы правового регулирования и ответственности. Сибирский 
юридический вестник. 2005. № 3. С. 7-12; Романовский Г.Б., Романовская О.В. Проблемы правового 
регулирования биомедицинских технологий в России и за рубежом. Гены & Клетки. 2016. XI. No 1. С. 75-81. 
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 право на повагу до гідності;  

 право на особисту недоторканність; 

 право на свободу від катувань; 

 право на користування здобутками науково-технічного прогресу. 

До загальновизнаних соматичних прав людини ми пропонуємо віднести 

наступні права: 

 право на тілесну цілісність; 

 право на захист від неправомірного втручання у біологічну 

природу; 

 право на донорство клітин і тканин. 

До спірних соматичних прав людини ми пропонуємо віднести такі 

права: 

 право на смерть (самогубство та евтаназія); 

 право розпоряджатися своїм тілом після смерті; 

 право на генну терапію; 

 право на використання стовбурових клітин; 

 право на віртуальне моделювання; 

 права, пов’язані із впровадженням ІКТ до тіла людини; 

 право на зміну статі та вибір статевого партнера; 

 право на доступ до своїх біологічних даних; 

 право не давати згоду на обробку та збереження особистих 

біологічних даних владою; 

 право на вживання наркотиків та психотропних речовин; 

 право на винагороду за користування власним тілом. 

Ми вважаємо, що соматичні права людини можна визначити як 

гарантовані та охоронювані суб’єктами міжнародного права блага і 

можливості людини щодо внесення змін в її геном і тіло з метою лікування та 

наукових досліджень за умови дотримання поваги до гідності людини, вимог 
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міжнародного та національного права, та за умови дотримання прав та 

інтересів інших осіб й проведення належних науково-медичних досліджень. 

Місце СРПЛ в механізмі міжнародно-правового захисту прав 

людини 

Як ми зазначали раніше, СРПЛ виокремилися із вже закріплених та 

визнаних прав людини і тісно пов’язані із правом на життя, правом на 

здоров’я, правом на повагу до приватного і сімейного життя, правом на 

свободу від дискримінації, правом на свободу від тортур та сексуального 

насильства. Крім того, репродуктивні права тісно пов’язані із захистом прав 

жінок та дітей, однак вони стосуються також і чоловіків. 

На нашу думку, більшість СРПЛ за своєю природою є позитивними, 

оскільки для їх забезпечення держава має вживати спеціальних заходів. 

Складність визнання СРПЛ полягає у тому, що для їх забезпечення державам 

необхідно мати відповідний науково-технологічний рівень розвитку, а також 

консенсус в середині суспільства стосовно етичності та моральності того чи 

іншого виду діяльності. Ми вважаємо, що претензія деяких вчених на 

фундаментальність СРПЛ, особливо тих, котрі ми відносимо до спірних, є 

хибною. На нашу думку, переважна більшість СРПЛ є похідними від 

основних прав людини, і не є критично необхідними для існування та 

розвитку людини. Як наприклад, право розпоряджатися своїм тілом після 

смерті, право на генну терапію, право на вживання наркотиків та 

психотропних речовин, право на віртуальне моделювання та ін. 

Деякі вчені розглядають СРПЛ в контексті становлення так званого 

«четвертого покоління прав людини». Серед вчених поки не існує єдиного 

підходу, які ж саме прва відносяться до четвертого поколіня. 

Зокрема, Дар’я Кирилова зазначає, що до четвертого покоління прав 

людини відносяться: використання віртуальної реальності; доступ до мережі 

Інтернет; життя, вільне від державного втручання за власними релігійними і 

моральними поглядами; вільну від дитини сім’ю; зміну статі; штучне 
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запліднення; трансплантацію органів; одностатеві шлюби; евтаназію; 

клонування [37]. 

О.О.Барабаш вважає, що до четвертого покоління належать усі права, 

що виникли внаслідок наукового прогресу, розвитку моралі, а саме так звані 

«соматичні права», зокрема право на евтаназію, клонування, а також 

інформаційні права [38]. 

Д.М.Шебаніц до прав четвертого покоління відносить право на 

евтаназію, на зміну статті, на трансплантацію органів, на використання 

віртуальної інформації, право на клонування [39]. 

С.І.Івентьєв виділяє загалом п’ять поколінь прав людини, а до 

четвертого він відносить: право на життя; право на повагу до духовної та 

моральної гідності людини; право на творчість; право на вибір; право на 

свободу совісті та віросповідання; право на духовну освіту та виховання; 

заборону катування та нелюдського поводження та ін. [40]. 

Перше, що стає зрозумілим після детального вивчення праць 

українських, російських та західних вчених, - це те, що українська та загалом 

російська наука міжнародного права дещо відстає в осмисленні актуальних 

проблем міжнародного права у сфері біоетики та біомедичних досліджень. 

Таке відставання сприяє виникненню різних неузгоджених підходів і 

концепцій, створюючи, на нашу думку, різне розуміння предмету та об’єкту 

біоетики як такої. Крім того, використання різної термінології, на нашу 

думку, заважає вченим почути та зрозуміти один одного. 

Загалом, можна прослідкувати два підходи до вивчення означеного 

кола питань: 

1) в контексті нової категорії прав – соматичних (особистісних, 

біологічних), або нового – четвертого – покоління прав людини; 

2) в контексті правового регулювання питань біоетики. 

Представники обох напрямків є серед українських та російських 

вчених. Західні науковці переважно використовують другий підхід. 
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На нашу думку, обидва підходи мають спільну мету – осмислити та 

визначити, як співвідносяться існуючі принципи та стандарти захисту прав 

людини з новітніми технологіями та потенційними можливостями, які 

виникають у процесі розвитку біомедичних наук. 

Другий підхід видається нам міждисциплінарним та менш «правовим», 

оскільки передбачає аналіз власне існуючої системи захисту прав людини у 

співвідношенні з біоетикою. Проте, ми вважаємо, що перший підхід до 

аналізу сфери, пов’язаної із СРПЛ, є дещо передчасним і похідним від 

другого підходу. 

Біоетика як наука в сучасному світі виконує функцію етично-

філософського підґрунтя для визначення етичності та моральності тієї чи 

іншої діяльності у сфері медицини, генетики, біології. На нашу думку, вона є 

своєрідною досить штучною заміною християнства, цінності та принципи 

якого були закладені в основу концепції прав людини з моменту її створення. 

Загалом, на сучасному етапі держави повинні усунути всі 

концептуальні неузгодженості щодо змісту права та обсягу міжнародно-

правових зобов’язань держав у сфері діяльності, пов’язаній із СРПЛ. І вже 

потім національне та міжнародне законодавство має визначити, які права є 

власне СРПЛ, а також механізми їх захисту. 

Використання першого підходу при ігноруванні другого створює хибну 

правову ситуацію, коли деякі види діяльності, прямо заборонені чи значно 

обмежені у міжнародному праві чи національному законодавстві, 

визначаються вченими як «права». 

Як ми вже зазначали, чіткої різниці між соматичними правами і 

репродуктивними правами людини ні вітчизняна, ні зарубіжна наука 

міжнародного права не проводить. Різна термінологія, повторення у 

переліках прав, які відносять до соматичних і репродуктивних, створюють 

ситуацію правової невизначеності щодо співвідношення СРПЛ. 
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Соматичні і репродуктивні права подібні, оскільки вони в тій чи іншій 

мірі стосуються свободи людини самостійно розпоряджатися своїм тілом. 

Проте, за своєю суттю вони мають багато відмінностей. 

Основна різниця між соматичними і репродуктивними правами, на 

нашу думку, полягає в наступному: 

1) вони мають різний об’єкт регулювання: 

 соматичні права охоплюють питання, пов’язані із тілесною 

природою людини взагалі, свободою приймати самостійно 

рішення щодо її тіла та генома; 

 репродуктивні права стосуються людини у її бажанні 

продовжувати (або не продовжувати) свій рід та необхідності 

збереження та покращення її репродуктивного та статевого 

здоров’я; 

2) різний метод регулювання: 

 забезпечення репродуктивного та статевого здоров’я 

здійснюється через надання прав та закріплення обов’язків – 

як людини, так і держави та міжнародного співтовариства; 

 сфера тілесної свободи людини регулюється, більшою мірою, 

через встановлення обмежень і заборон, хоча права та 

обов’язки теж визначаються. 

СРПЛ в цілому тісно пов’язані із свободами людини як біологічної та 

духовної істоти, а також із обмеженнями та заборонами, оскільки людина є 

ще й істотою соціальною, а тому повинна співжити з іншими людьми та 

виконувати обов’язки перед людством і майбутніми поколіннями. 

На нашу думку, основні етичні і правові проблеми у регулюванні 

СРПЛ виникають на межі їх сфер регулювання – коли репродуктивні права 

стикаються з тілесними свободами і при застосуванні нових технологій і 

методів – генної терапії, ДРТ, клонування та ін. 

Оскільки репродуктивна сфера регулюється через надання прав та 

закріплення обов’язків, а можливості людини щодо розпорядження своїм 
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тілом – більшою мірою через закріплення свобод і встановлення заборон, то, 

на нашу думку, виникає конфлікт. 

Зокрема, найбільші суперечки точаться щодо співвідношення: 

1) свободи жінки розпоряджатися своїм тілом і правом ненародженої 

дитини (плоду) на життя; 

2) свободи наукових досліджень і такими правами як: право поваги до 

гідності людини, право на життя, право користуватися здобутками наукового 

прогресу; 

3) права на повагу до приватного і сімейного життя та невизнання 

права мати генетично рідну дитину для окремих категорій населення 

(зокрема, обмеження доступу до ДРТ, зокрема послуг сурогатного 

материнства, для безплідних пар, одиноких жінок та чоловіків, чи 

одностатевих пар); 

4) так званим «правом на гідне завершення життя» та обов'язком 

рідних піклуватися про невиліковно хворих, полегшуючи їх страждання 

методами в тому числі паліативної допомоги; 

5) індивідуальними СРПЛ та публічними інтересами суспільства 

(стосовно подолання демографічної кризи, дотримання етичних та релігійних 

основ функціонування суспільства, охороною публічного порядку в державі, 

забезпечення соціальної стабільності та уникнення соціальної напруги і 

протистояння); 

6) правом на інформацію і статеве виховання та правом батьків 

виховувати дітей відповідно до власних переконань. 

Соматичні та репродуктивні права людини мають низку спільних рис: 

 СРПЛ стосуються обох статей і не мають гендерного розподілу; 

 вони визначають допустиму з точки зору права, моралі та етики 

поведінку особи як біологічної істоти; 

 принципи, які лежать в основі регулювання СРПЛ, є спільними 

для обох категорій прав. 
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Однак, основна відмінність між соматичними та репродуктивними 

правами полягає у тому, що соматичні права стосуються насамперед однієї 

людини і її тілесності, в той час як репродуктивні права включають в себе 

права обох батьків та права ненародженої дитини. 

Загалом, на нашу думку, репродуктивні права є більш вузькою 

категорією та за своїм предметом відносяться до соматичних прав людини, 

оскільки все, що пов’язане із репродуктивною сферою людини, впливає на її 

тілесність, але не навпаки. 
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1.2. Історія розвитку концепції СРПЛ в міжнародному праві 

Концепція СРПЛ є досить новою для науки міжнародного права, 

оскільки вона виникла лише у другій половині ХХ ст. Неймовірно швидкий 

темп росту кількості населення Землі, у порівнянні з попередніми 

сторіччями, при високому рівні зубожіння та виснаженні природних ресурсів 

планети поставили перед міжнародним співтовариством багато складних 

питань. На нашу думку, особлива увага до захисту СРПЛ зумовлена значною 

залежністю подальшого соціального та економічного благополуччя та 

розвитку людства від здатності міжнародного співтовариства та кожної 

держави окремо вчасно та адекватно реагувати на швидкі темпи науково-

технічного прогресу – особливо у сфері біомедицини, від рівня 

репродуктивного здоров’я людей, рівня захищеності та освіченості жінок, 

рівня обізнаності чоловіків та жінок щодо методів планування сім’ї. 

Становлення і розвиток доктрини СРПЛ відбувалися окремо і 

поступово. На сьогоднішній день в міжнародних документах не робиться 

чіткого розподілу між соматичними правами та репродуктивними, так само 

як і не існує жодного міжнародно-правового інструменту, який би був 

присвячений виключно соматичним чи репродуктивним правам. Проте, існує 

низка універсальних та регіональних документів, які захищають окремі 

СРПЛ. Крім того, за наявності консенсусу практично всіх держав світу 

ухвалено низку декларацій та інших актів «м’якого права», які 

підтверджують існування значної кількості СРПЛ. Частина з них є 

загальновизнаними, а щодо іншої частини і досі ведуться запеклі дискусії 

серед науковців. 

Історію становлення та розвитку концепції СРПЛ, на нашу думку, 

можливо прослідкувати шляхом аналізу міжнародно-правових актів у сфері 

захисту прав людини, а також основних праць дослідників, які займалися 

питаннями захисту СРПЛ. 

Основні міжнародно-правові акти у сфері захисту прав людини містять 

низку прав, які є гарантією та передумовою реалізації СРПЛ. ЄСПЛ, 
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Міжамериканський суд з прав людини та національні суди часто виводять 

нові СРПЛ із даних прав. На нашу думку, важливо прослідкувати, які саме 

права, що є гарантією і передумовою реалізації СРПЛ, уже закріплені і 

загальновизнані в міжнародному праві, та виділити міжнародно-правові акти, 

які виокремлюють безпосередньо СРПЛ. 

Історія розвитку концепції репродуктивних прав людини 

Базовим та одним із найважливіших документів у сфері захисту прав 

людини є Загальна декларація прав людини, ухвалена ГА ООН у 1948 р. 

Серед інших прав людини, вона вперше закріпила низку прав, які є 

передумовою та гарантією реалізації репродуктивних прав людини. Зокрема, 

у декларації містяться такі права: 

 право на свободу від дискримінації за ознакою статі (ст. 2); 

 право на повагу до приватного та сімейного життя (ст. 12); 

 право на шлюб та сім’ю (ст. 16); 

 право на інформацію (ст. 19); 

 право на відміну дискримінаційних звичаїв щодо жінок у питанні 

укладення шлюбу, під час шлюбу та під час його розірвання (ст. 16); 

 право на медичний догляд, необхідний для підтримання здоров’я і 

благополуччя людини та її сім’ї (ст. 25); 

 право на освіту, яка має бути спрямована на повний розвиток 

людської особистості, збільшенню поваги до прав людини і основних свобод 

(ст. 26) [41]. 

Право на медичний догляд та здоров’я, право на освіту у більшості 

документах у галузі прав людини сформульовані загально, і не містять 

спеціальних положень стосовно репродуктивного та сексуального (статевого) 

здоров’я чи статевої освіти. Проте, на нашу думку, всебічний розвиток 

людської особистості, її добробут та здоров’я не можливі без забезпечення 

належного рівня репродуктивного здоров’я людини, адже воно є невід’ємною 

частиною людини як біологічної, соціальної та духовної істоти. Так само 
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право на інформацію включає в себе і право на отримання та поширення 

інформації щодо засобів і методів планування сім’ї. 

У 1966 р. в Резолюції 2211 (ХХІІ) 1966 ГА ООН визнала суверенітет 

держав щодо формулювання та забезпечення їх демографічної політики, 

беручи до уваги принцип, відповідно до якого кожна окрема сім’я має право 

вільно приймати рішення щодо її розміру [42]. 

Також, у 1966 р. держави прийняли МПГПП та МПЕСКП, які 

закріпили права, що стали підґрунтям для виокремлення репродуктивних 

прав у подальших міжнародних документах та судовій практиці. Зокрема, 

МПГПП передбачає такі права: право на повагу до приватного і сімейного 

життя (ст. 17); право на інформацію (ст. 19); право на шлюб та сім’ю (ст. 23) 

[43]. 

У МПЕСКП закріплено такі права, що стали передумовою та гарантією 

реалізації репродуктивних прав людини: право на особливу допомогу 

матерям протягом розумного періоду до і після пологів (ст. 10); право на 

найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я (ст. 12); право на 

освіту, яка спрямована на повний розвиток людської особи та усвідомлення її 

гідності і яка повинна зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод 

[44]. 

Історично першим документом, який виокремив репродуктивні права 

серед прав людини, був Заключний акт Конференції з прав людини, яка 

відбулася в Тегерані в 1968 р. У параграфі 16 даного Заключного акту 

закріплено, що «батьки мають основоположне право вільно та відповідально 

приймати рішення щодо кількості та інтервалів народження дітей, а також 

право на належну освіту та інформацію з даного питання» [45]. 

Далі Декларація Мексико 1975 р. щодо рівності жінок та їх внеску в 

розвиток та мир підтвердила принцип рівних прав кожного з подружжя у 

сім’ї і принцип непорушності людського тіла. Так принцип 12 даної 

Декларації визначає, що «кожна пара та кожна особистість має право вільно 

та відповідально приймати рішення стосовно того, мати чи не мати дітей, а 
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також приймати рішення щодо кількості та інтервалів народження дітей, та 

право мати інформацію, освіту та засоби для цього» [46]. 

Крім того, принцип 10 закріплює обов’язок жінок, враховуючи те, що 

вони урівнюються у правах з чоловіками, «використовувати усі доступні їм 

можливості, а також виконувати свої обов’язки перед сім’єю, державою та 

людством» [46]. 

У Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

1979 р. закріплено деякі важливі репродуктивні права, а також 

наголошується, що «виховання дітей вимагає спільної відповідальності 

чоловіків і жінок та всього суспільства в цілому» [47]. 

Конвенція 1979 р. прямо репродуктивні права не визначає, проте, на 

нашу думку, їх можна вивести зі змісту статей. Зокрема, до таких прав 

відносяться: 

 право на викоренення забобонних звичаїв та всіх інших проявів, що 

ґрунтуються на ідеї неповноцінності чи зверхності однієї із статей або 

стереотипності ролі чоловіків і жінок (ст. 5); 

 право на доступ до спеціальної інформації освітнього характеру для 

сприяння забезпеченню здоров’я і добробуту сімей, включаючи інформацію і 

консультації про планування розміру сім’ї (ст. 10); 

 право на охорону здоров’я та безпечні умови праці, включаючи 

захист репродуктивної функції (ст. 11); 

 право на особливий захист у період вагітності на тих видах робіт, 

шкідливість яких для здоров’я доведена (ст. 11); 

 право на рівний доступ до медичного обслуговування, зокрема в 

тому, що стосується планування розміру сім’ї (ст. 12); 

 право на відповідне обслуговування у період вагітності, пологів і 

післяпологовий період (ст. 12); 
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 право вільно вирішувати питання про кількість дітей і проміжки 

між їх народженням та доступу до інформації, освіти, а також засобів, які 

дозволяють їм здійснити це право (ст. 16) [47]. 

У 1993 р. на Всесвітній конференції з прав людини було ухвалено 

Віденську декларацію та Програму дій. Параграф 3 Програми дій стосується 

прав жінок та їх права на доступний та належний рівень охорони здоров’я та 

найширший спектр послуг з планування сім’ї, а також рівний доступ до 

освіти на всіх рівнях, включно із статевою освітою [48].  

Наступним і одним із найважливіших етапів у становленні поняття 

репродуктивних прав людини стала Міжнародна конференція з 

народонаселення та розвитку, яка відбулася в Каїрі в 1994 р. Розділ VII 

Каїрської Програми дій повністю присвячений репродуктивним правам та 

репродуктивному здоров’ю. У п.  7.2. вперше було дано визначення поняттям 

репродуктивного здоров’я  та охорони репродуктивного здоров’я. 

Відповідно, репродуктивне здоров’я - стан повного фізичного, 

психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи 

фізичних дефектів у всіх аспектах, які стосуються репродуктивної системи та 

її функцій і процесів [13]. 

Охорона репродуктивного здоров’я – це сукупність методів, технологій 

та послуг, які сприяють репродуктивному здоров’ю та благополуччю шляхом 

попередження та вирішення проблем репродуктивного здоров’я. Вона також 

включає в себе статеве здоров’я, метою якого є покращення життя та 

міжособистісних стосунків, а не лише надання консультацій та допомоги у 

питаннях народження дітей та хвороб, які передаються статевим шляхом 

[13]. 

Також важливо те, що дана Програма дій, по суті, закріпила принципи, 

відповідно до яких мають надаватися та захищатися репродуктивні права 

людини. У п. 7.3. визначено, що «репродуктивні права базуються на 

основоположному праві пар та індивідів приймати рішення вільно та 

відповідально стосовно кількості, інтервалів та часу народження дітей, мати 
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інформацію та засоби для цього, а також право на найвищий з можливих 

стандартів статевого та репродуктивного здоров’я». Крім того, далі 

підтверджується право пар та індивідів «приймати рішення стосовно 

народження дітей без дискримінації, примусу та жорстокості, як це 

передбачено у документах з прав людини» [13]. 

Важливо те, що в даній Програмі дій передбачений також обов’язок 

пар та індивідів при прийнятті рішень з питань народження дітей брати до 

уваги потреби у засобах до існування для них та їх майбутніх дітей, а також 

їх відповідальність перед співтовариством. 

Окремою і важливою темою даної Програми дій є ліквідація 

дискримінації щодо жінок, а також немовлят дівчаток. З цією метою 

необхідно усунути глибинні причини надання переваги народженню синів, в 

результаті чого батьки вдаються до вбивства новонароджених дітей та 

передродового вибору статі дитини. Крім того, піднімається питання 

заборони жіночого обрізання у тих державах, де воно ще існує. 

У 1995 р. в Пекіні відбулася Четверта Всесвітня Конференція з питань 

жінок, на якій було ухвалено Пекінську декларацію та Програму дій. У цих 

документах серед іншого підкреслюється право жінок та чоловіків на рівний 

доступ до освіти та рівне ставлення у закладах охорони здоров’я, а також 

покращення статевого та репродуктивного здоров’я жінок та їх освіти у цій 

сфері. Також у Пекінській декларації підкреслюється важливість 

забезпечення репродуктивних прав підлітків та дівчаток, включаючи 

консультації та доступ до інформації, приватність, конфіденційність, повагу 

та інформовану згоду. Крім того, у ній робиться акцент на проблемі 

вразливості жінок у питанні сексуального насильства та жорстокості [14]. 

У 2000 р. на Саміті Тисячоліття 189 членів ООН прийняли Декларацію 

Тисячоліття, на основі якої визначили 8 Цілей Розвитку Тисячоліття. Серед 

даних цілей 4 стосуються репродуктивних прав та права на статеве здоров’я. 

Зокрема, Ціль 5 передбачає поліпшення охорони материнського здоров’я. 
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Для цього передбачалось, що з 1990 до 2015 р. коефіцієнт материнської 

смертності має бути скорочено на три четверті. 

Крім того, на Всесвітньому саміті 2005 р., який підтвердив 

зобов’язання, передбачені Декларацією Тисячоліття, до Цілі 5 було додано 

зобов’язання до 2015 р. забезпечити загальний доступ до отримання 

допомоги у сфері репродуктивного здоров’я. А до Цілі 6 – загальний доступ 

до засобів лікування ВІЛ/СНІДУ до 2010 р. 

За даними ООН, опублікованими у 2015 р. у Звіті щодо Цілей Розвитку 

Тисячоліття, з 1990 по 2015 р. вдалося зменшити смертність дітей до 5 років 

більше, ніж на половину – з 90 до 43 випадків смерті на 1000 осіб. В регіоні 

Африки південніше Сахари рівень щорічного скорочення смертності серед 

дітей віком до 5 років був у п’ять разів швидшим у 2005-2013 рр., ніж у 1990-

1995 рр. 

У період з 1990 р. рівень смертності матерів упав на 45%, при чому 

найбільше скорочення почалося у 2000-х рр. У Південній Азії рівень 

смертності матерів скоротився на 64% у період між 1990 і 2013 рр. У регіоні 

Африки південніше Сахари він впав на 49%. Більше 71% дітей у світі у 

2014 р. були народженні за участю кваліфікованих фахівців, порівняно із 

59% у 1990 р. У Північній Африці відсоток вагітних жінок, яких до пологів 

спеціалісти відвідали 4 чи більше разів, зріс із 50% до 89% у період з 1990 до 

2014 р. Поширеність використання засобів контрацепції серед жінок у віці 

від 15 до 49 років, заміжніх чи які знаходяться у фактичних шлюбних 

відносинах, зросла з 55% у 1990 р. до 64% у 2015 р. [49]. 

За інформацією Міжнародної амністії фахівці ООН вважали, що Ціль 5 

буде найважче досягнути. Ще у 2010 р. лише 10 держав були на шляху до 

досягнення даної цілі [50]. 

У звіті ООН зазначається, що хоча з 1990 по 2015 р. було досягнуто 

значних успіхів у виконанні Цілей Розвитку, все ж прогрес відрізняється 

залежно від регіону світу та держави. Близько 16000 дітей вмирають у віці до 

5 років переважно від причин, які можна попередити. Рівень смертності 
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матерів у регіонах, що розвиваються, в 14 разів вищий, ніж у розвинутих 

регіонах та державах. Тільки половина вагітних жінок в регіонах, що 

розвиваються, отримує 4 мінімальні рекомендовані візити до пологів. 

Наведені дані показують, що державам і світовому співтовариству ще є 

куди рухатись у питанні забезпечення репродуктивних прав людини. Однак, 

вже зараз є помітним прогрес у формулюванні та впровадженні 

репродуктивних прав в усіх регіонах світу. 

У вересні 2015 р. ООН прийняла 17 Цілей Сталого Розвитку – Порядок 

денний до 2030 р., а також оновлену Стратегію ООН охорони здоров’я жінок, 

дітей і підлітків на 2016-2030 рр. Третя, Четверта та П’ята цілі безпосередньо 

стосуються репродуктивних прав людини. 

Ціль 3, зокрема, передбачає зменшення рівня дитячої та материнської 

смертності, а до 2030 р. забезпечити всесвітній доступ до послуг із захисту 

сексуального та репродуктивного здоров’я. 

Ціль 4, серед іншого, передбачає надання рівного доступу до якісної 

освіти для чоловіків та жінок. 

Ціль 5 «Статева рівність» передбачає ліквідацію всіх форм статевої 

дискримінації, відміну всіх форм жорстокості та шкідливих практик таких як 

дитячі, ранні та примусові шлюби і жіноче обрізання. Крім того, вона 

передбачає забезпечення загального доступу до статевого та 

репродуктивного здоров’я та репродуктивних прав [51]. 

Важливо те, що захист репродуктивних прав людини відбувається не 

тільки на універсальному, але й на регіональному рівні. Частина 

репродуктивних прав людини вже закріплені в існуючих міжнародних 

договорах та актах «м’якого права», ухвалених в різних регіонах світу. 

Європейська система захисту прав людини  

Європейська система захисту прав людини складається із низки 

нормативних та інституційних механізмів, які формувалися із середини 

ХХ ст. Базовим документом в європейському регіоні є Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод, ухвалена Радою Європи в 1950 р. 
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Вона містить низку статей, які є передумовою та гарантією реалізації 

репродуктивних прав людини в європейському регіоні, зокрема: право на 

повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8); право на свободу вираження 

поглядів, яке включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і 

передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 

незалежно від кордонів (ст. 10); право на шлюб і створення сім’ї (ст. 12) [52]. 

Дані права сформульовано досить коротко у порівнянні з 

міжнародними документами, ухваленими в інших регіонах. Зокрема, ст. 12 не 

передбачає особливого захисту та піклування з боку держави для сім’ї. А 

ст. 10 містить загальне формулювання свободи вираження поглядів, яке 

включає свободу одержувати та передавати інформацію. На нашу думку, 

свобода одержувати та передавати інформацію також стосується інформації 

щодо засобів та методів планування сім’ї. 

Перший протокол до Конвенції від 1952 р. у ст. 2 закріплює право на 

освіту. При цьому зазначається, що держава поважає право батьків 

забезпечувати таку освіту і навчання відповідно до їхніх релігійних і 

світоглядних переконань [53]. 

Протокол №7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1984 р. окремо визначає принцип рівноправності кожного із 

подружжя у відносинах між собою і в їхніх відносинах зі своїми дітьми у 

зв’язку зі вступом у шлюб, перебуванням у шлюбі та у випадку його 

розірвання. При цьому держава може вживати усіх необхідних заходів для 

забезпечення інтересів дітей [54]. 

Конвенція також встановлює низку важливих принципів, які можна 

використати для захисту СРПЛ, зокрема: заборона катування або 

нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання 

(ст. 3); заборона дискримінації щодо користування правами та свободами, 

визнаними в даній Конвенції (ст. 14) [52]. 

Важливим міжнародним договором в європейському регіоні, котрий 

непрямо присвячено регулюванню СРПЛ, є Конвенція про захист прав і 
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гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про 

права людини та біомедицину, прийнята в 1997 р. в рамках Ради Європи. 

Загалом вона визначає низку спеціальних принципів щодо захисту прав і 

основоположних свобод людини у зв’язку із застосуванням біології та 

медицини. 

З точки зору захисту репродуктивних прав людини, на нашу думку, 

важливою є ст. 14 даної Конвенції, котра стосується заборони використання 

ДРТ для селекції статі майбутньої дитини. При цьому стаття передбачає 

єдиний виняток – за необхідності уникнути серйозного спадкового 

захворювання, пов’язаного зі статтю [55]. 

Дане положення цілком відповідає принципам 4.16 та 4.23 Каїрської 

програми дій 1994 р., які передбачають усунення дискримінації щодо 

дівчаток та надання переваги синам, а також визначають, що вбивство дітей 

жіночої статі та пренатальна селекція статі дитини є неетичними практиками 

[13]. 

РадаЄвропи прийняла також низку рекомендацій та резолюцій з питань 

доступу до законного аборту в Європі (2008), пренатального вибору статі 

дитини (2011), припинення примусової стерилізації та кастрації (2013) та ін. 

Міжамериканська система захисту прав людини 

Першим документом з прав людини, ухваленим в рамках ОАД в 1948 р. 

в Колумбії, була Американська декларація прав і обов’язків людини. 

Дана декларація, зокрема, закріплює низку прав, які є гарантією і 

передумовою для репродуктивних прав людини: 

 право на захист приватного і сімейного життя (ст. V); 

 право створювати сім’ю, первинний осередок суспільства, і право 

отримувати відповідний захист цього права (ст. VI); 

 право всіх жінок у період вагітності та годування, а також право 

всіх дітей на особливий захист, піклування та допомогу (ст. VII); 

 право на збереження здоров’я і на гарне самопочуття(ст. ХІ); 
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 право на освіту, яка базується на принципах свободи, моральності 

та людської солідарності (ст. ХІІ) [56]. 

Як ми вже зазначали, на нашу думку, право на здоров’я та освіту є 

базовими, і включать в себе також право на статеве здоров’я та право на 

статеву освіту. 

Цікаво те, що ст. XXVIII даної декларації окремо передбачає, що права 

людини обмежуються правами інших людей, безпекою всіх, а також 

справедливими потребами загального добробуту та поширення демократії 

[56]. 

У 1969 р. була ухвалена Міжамериканська конвенція з прав людини. 

Вона є одним із базових договорів, що складають міжамериканську систему 

захисту прав людини. Дана Конвенція закріпила низку прав, які є гарантією і 

передумовою для  репродуктивних прав, зокрема: заборона свавільного чи 

неправомірного втручання в приватне та сімейне життя (ст. 11); право на 

свободу думки та вираження поглядів, включаючи свободу шукати, 

отримувати та передавати інформацію та різні ідеї (ст. 13); право чоловіків та 

жінок шлюбного віку на шлюб та сім’ю; сім’я є природною та основною 

груповою одиницею суспільства, і захищається суспільством і державою (ст. 

17); рівні права та відповідне балансування обов’язків між чоловіком та 

дружиною щодо шлюбу, у шлюбі та у випадку розлучення (ст. 17). 

Крім того, у ст. 6 даної Конвенції закріплено заборону рабства і 

торгівлі жінками. 

Також важливо, що ст. 13 Конвенції дозволяє у відповідності до закону 

здійснювати попередню цензуру суспільних видовищ з єдиною метою 

регулювати доступ до них для морального захисту дітей та підлітків. Так 

само, які і Американська декларація прав та обов’язків людини, ст. 32 даної 

Конвенції передбачає, що кожна людина має обов’язки перед своєю сім’єю, 

громадою та людством [57]. 

У 1988 р. було ухвалено Додатковий протокол до Американської 

конвенції у сфері економічних, соціальних та культурних прав. Даний 



56 
 

протокол розширив та деталізував положення Конвенції. Зокрема, він 

передбачив такі права, що є гарантією і передумовою для репродуктивних 

прав: право на здоров’я, яке означає отримання найвищого рівня фізичного, 

психічного та соціального благополуччя (ст. 10); право на освіту (ст. 13); 

право на створення та захист сім’ї (ст. 15). 

Порівняно із Американською декларацією прав та обов’язків людини, 

даний Протокол розширив поняття права на здоров’я, визнав здоров’я 

людини суспільним благом, а також визначив заходи, яких мають вжити 

держави-члени для забезпечення даного права. 

Важливо те, що серед інших заходів, ст. 10 передбачає надання 

можливості користуватися послугами із охорони здоров’я всім громадянам, а 

також закріплює право на освіту населення щодо попередження та лікування 

проблем зі здоров’ям. 

Стаття 13, яка закріплює право на освіту, теж досить детально 

розшифровує дане право та обов’язки держав-членів щодо його 

забезпечення. У п. 2 даної статті, зокрема, зазначається, що освіта повинна 

бути спрямована на повний розвиток людської особистості та людської 

гідності, та має зміцнювати повагу до прав людини. Загалом, можна 

стверджувати, що статева освіта є невід’ємною складовою цілісного розвитку 

людської особистості, утвердження та захисту людської гідності. 

Крім того, ст. 14 даного Протоколу закріплює право користуватися 

здобутками культури, в тому числі здобутками наукового та технологічного 

прогресу. Крім того, держави-члени зобов’язуються поважати свободу, яка є 

невід’ємною складовою наукових досліджень та креативної діяльності [58]. 

Дане положення, на нашу думку, є досить прогресивним для свого 

часу, оскільки можна тлумачити, що воно передбачає і доступ до здобутків 

наукового прогресу у сфері ДРТ. 

Стаття 15 Протоколу досить широко трактує право на створення і 

захист сім’ї, і серед іншого передбачає обов’язок держави: 
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 забезпечувати особливе піклування і допомогу матерям протягом 

розумного періоду до та після народження дитини; 

 гарантувати достатнє харчування дітям в період годування та 

протягом періоду відвідування школи; 

 вживати спеціальних заходів для захисту підлітків з метою 

забезпечення повного розвитку їх фізичних, психічних, інтелектуальних та 

моральних здібностей; 

 запроваджувати спеціальні програми сімейного тренування для 

того, щоб допомогти створити стабільне та позитивне середовище, в якому б 

діти отримували і розвивали цінності розуміння, солідарності, поваги та 

відповідальності [58]. 

Міжамериканська конвенція про запобігання, покарання та ліквідацію 

насильства по відношенню до жінок 1994 р. прямо стосується права на 

життя, вільне від насильства за ознакою статі. Гендерне насильство порушує 

право на фізичну недоторканність, право жінки контролювати свою власну 

сексуальність і репродуктивну автономію, а також право жінки на охорону 

здоров'я, включаючи фізичне, психічне, сексуальне та репродуктивне 

здоров'я. Конвенція визнає насильством щодо жінок відповідні дії, вчинені як 

у публічній, так і у приватній сфері [59]. Варто зазначити, що терміни похідні 

від терміну гендер вживаються нами у вузькому значенні – як рівність чи 

заборона дискримінації чи насильства за ознакою біологічної статі. 

Також Конвенція передбачає відповідні обов’язки держав-членів та 

механізми контролю за дотриманням положень Конвенції. 

Африканська система захисту прав людини 

Африканська хартія прав людини і народів 1981 р. (Банжульська 

хартія) є основним договором з прав людини, ухваленим в рамках АС. 

Станом на 2009 рік учасниками Хартії є всі 54 члени Африканського Союзу. 

Дана Хартія, зокрема, визначає такі права, які є гарантією і 

передумовою репродуктивних прав людини: право на доступ до інформації 

(ст. 9); право на отримання найкращого з можливих рівнів фізичного та 
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психічного здоров’я (ст. 16); право на освіту (ст. 17); право на фізичний та 

моральний захист членів сім’ї державою (ст. 18) [60]. 

Право на доступ до інформації безпосередньо не відноситься до 

репродуктивних прав, однак, на нашу думку, воно включає в себе також 

доступ до інформації щодо засобів і методів планування сім’ї, та статевого 

здоров’я. Так само право на освіту включає в себе і право на статеву освіту, а 

також на освіту у сфері планування сім’ї. 

Також, ст. 18 Хартії передбачає обов’язок держави щодо ліквідації 

дискримінації жінок, а також щодо забезпечення захисту прав жінок і дітей. 

Протокол до Африканської Хартії щодо прав жінок в Африці, 

ухвалений у 2003 р. (відомий також як Протокол Мапуту) більш детально 

визначає, які права відносяться власне до репродуктивних, а також 

передбачає механізми їх моніторингу та захисту. 

Так, у п. 1 ст. 14 даного Протоколу закріплено обов’язок держав 

забезпечувати право на здоров’я жінок, в тому числі і на статеве здоров’я, яке 

включає в себе: 

 право контролювати свою фертильність; 

 право приймати рішення щодо того, мати чи не мати дітей, щодо 

кількості дітей та інтервалів між народженням дітей; 

 право вибрати будь-який метод контрацепції; 

 право на самозахист і захист від інфекцій, що передаються статевим 

шляхом, включаючи ВІЛ / СНІД; 

 право на отримання інформації про стан свого здоров'я і про стан 

здоров'я свого партнера, особливо якщо вони страждають хворобами, що 

передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ / СНІД, відповідно до 

міжнародно визнаних стандартів і кращих практик; 

 право на освіту з планування сім'ї [61]. 

Крім того, Протокол передбачає низку заходів, які мають вживати 

держави для забезпечення вказаних репродуктивних прав. Держави-учасниці 

повинні: надавати адекватні та доступні медичні послуги, в тому числі 
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впроваджувати інформаційні, освітні та комунікаційні програми для жінок, 

особливо в сільських районах; створювати і вдосконалювати існуючі 

передпологові, пологові і післяпологові послуги із забезпечення здоров'я і 

харчування жінок в період вагітності і під час годування грудьми;захищати 

репродуктивні права жінок, дозволяючи медикаментозний аборт у випадках 

сексуального насильства, зґвалтування, інцесту, і у випадках, коли 

продовження вагітності ставить під загрозу фізичне і психічне здоров'я 

матері, або життя матері або плода [61]. 

У Резолюції щодо здоров’я та репродуктивних прав жінок, яка була 

ухвалена Африканською комісією з прав людини і народів у травні 2007 р. 

підкреслюється важливість ст. 14 Протоколу Мапуту, а також висловлюється 

занепокоєння щодо практики жіночого обрізання, яка негативно впливає на 

репродуктивне здоров’я жінок. Також, Комісія наголосила, що існує 

диспропорція у зараженні жінок вірусами ВІЛ/СНІД, а також низька якість 

послуг, які доступні жінкам для захисту їх репродуктивного здоров’я [62]. 

Арабська система захисту прав людини 

На території держав арабського світу в рамках ОІС та ЛАД було 

ухвалено два важливі документи у галузі захисту прав людини: Каїрську 

декларацію прав людини в ісламі 1990 р. та Арабську хартію прав людини 

1994 р., яка пізніше була замінена новою редакцією 2004 р. Основною 

релігією в державах даного регіону є іслам, що пояснює певну специфіку 

формулювання прав та обов’язків людини в даних міжнародних документах. 

Так, Каїрська декларація 1990 р. закріплює такі права, які є гарантією 

та передумовою репродуктивних прав людини: право чоловіка та жінки на 

шлюб та сім’ю (ст. 5); право матері та плоду на захист та особливе 

піклування (ст. 7); право на релігійну та світську освіту з метою розвитку 

особистості, віри у Бога, сприяння повазі та захисту прав і обов’язків людини 

(ст. 9); право на медичну та соціальну допомогу (ст. 17); право на гідне 

життя, яке включає забезпечення їжею, одягом, житлом, освітою, медичною 
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допомогою та забезпечення інших основних потреб (ст. 17); право на повагу 

до приватного життя (ст. 18) [63]. 

Важливо зазначити, що дана декларація закріплює принцип рівності та 

недискримінації щодо укладення шлюбу. Стаття 9 загалом закріплює право 

особи на освіту, а також обов’язок держави забезпечувати дане право. Стаття 

17 закріплює, зокрема, право особи на належний медичний захист, який би 

забезпечував людині гідне життя. 

На нашу думку, ст. 9 і 17 можна трактувати і в контексті надання 

людині права на статеву освіту та статеве здоров’я. Проте, беручи до уваги 

загальний контекст та дух декларації, можна зробити висновок, що ці права 

можуть реалізуватися лише в рамках відповідності правилам Шаріату. 

Арабська хартія прав людини 2004 р. є новою версією хартії, яка була 

ухвалена у 1994 р. Першу редакцію хартії ратифікувала лише одна держава – 

Королівство Йорданія, тому вона не набула чинності. Друга редакція набула 

чинності у 2008 р. після необхідної кількості ратифікацій. 

Друга редакція Арабської хартії прав людини значно відрізняється від 

попередньої – вона доповнює та розширює перелік прав та обов’язків 

людини і держав-членів хартії. Крім того, самі формулювання прав і 

обов’язків є більш нейтральними щодо релігії та наближеними до тих, які 

використовуються в універсальних документах з прав людини. 

Однак, обидві редакції хартії фахівці критикують через неефективний 

механізм впровадження та моніторингу за виконанням положень, 

закріплених у ній. Єдиним органом, який уповноважено займатися 

контролем за виконанням державами їх обов’язків за хартією, є Комітет 

експертів, який складається з 7 членів, і якому держави направляють 

періодичні звіти. 

Проте, дана хартія не передбачає подання звернень від держави чи 

фізичної особи щодо порушень її положень. Так само, хартія не виправдала 

очікувань щодо створення Арабського суду з прав людини як аналогу ЄСПЛ. 
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Арабська хартія 2004 р. закріплює такі права, які є гарантією та 

передумовою репродуктивних прав людини: право на повагу до приватного 

та сімейного життя (ст. 21); право чоловіка та жінки на шлюб та сім’ю 

(ст. 33); право на особливий захист жінок, дітей та людей похилого віку 

(ст. 33); право молоді на максимальні можливості для фізичного та 

психічного розвитку (ст. 33); право на здоров’я (ст. 39); право на освіту 

(ст. 41); право на інформацію (ст. 32) [64]. 

У порівнянні з першою редакцією, де було закріплено лише право на 

освіту; право сім’ї, матерів, дітей та людей похилого віку на особливе 

піклування; право молоді на найкращі можливості для фізичного та 

психічного розвитку, друга редакція значно розширює сам перелік прав та 

зміст уже закріплених прав. 

Право на здоров’я відповідає загальновизнаному стандарту, 

закріпленому у рекомендаціях ВООЗ, оскільки передбачає право кожного на 

користування найвищим із можливих стандартів фізичного та психічного 

здоров’я, а також право кожного громадянина на вільний доступ до послуг та 

центрів з охорони здоров’я без дискримінації. На нашу думку, дані права 

стосуються і репродуктивної сфери людини, оскільки статеве здоров’я є 

невід’ємною складовою фізичного, психічного та соціального благополуччя 

людини. 

Відповідно, держави-члени повинні займатися розвитком базової 

системи охорони здоров’я та забезпечити вільний доступ до послуг і центрів 

з охорони здоров’я без дискримінації. Також держави зобов’язані 

забезпечувати попередження хвороб для зменшення рівня смертності, що 

особливо важливо в контексті зменшення рівня материнської та дитячої 

смертності. 

Крім того, ст. 39 передбачає обов’язок держав впроваджувати освіту у 

сфері охорони здоров’я, боротися з традиційними практиками, які шкодять 

здоров’ю людини, та забезпечувати базове харчування і чисту воду для 

кожного. 
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Дана стаття є досить прогресивною та передбачає зобов’язання держав 

щодо вирішення найнагальніших питань у сфері охорони здоров’я. Зокрема, 

держави повинні боротися із традиційними практиками, які шкодять 

здоров’ю людини, в тому числі із практикою жіночого обрізання, яка і досі 

існує у багатьох традиційних суспільствах і засуджується міжнародними 

урядовими та неурядовими організаціями, які займаються захистом прав 

людини. Так само дана стаття прямо закріплює право на освіту у сфері 

охорони здоров’я, що також передбачає отримання інформації щодо захисту 

репродуктивного здоров’я чоловіків та жінок. 

Стаття 41 окремо закріплює загальне право на освіту, а також 

зобов’язує держави вживати необхідних заходів для забезпечення 

партнерства між чоловіком та жінкою для досягнення цілей розвитку. Крім 

того, освіта повинна бути спрямована на повну реалізацію людської 

особистості та зміцнення поваги до прав та основних свобод людини. 

Стаття 32 окремо закріплює право на інформацію, яке також включає в 

себе право на отримання інформації щодо засобів і методів планування сім’ї. 

Аналіз вищезазначених документів показує, що закріплення та 

розвиток концепції репродуктивних прав людини відбувався поступово із 

кінця ХХ ст. 

На нашу думку, значним поштовхом для закріплення репродуктивних 

прав людини на регіональному рівні стали результати роботи Міжнародної 

конференції з народонаселення та розвитку 1994 р. та Всесвітньої 

конференції в Пекіні 1995 р. Регіональні міжнародні документи в цілому 

наслідували положення універсальних актів, в тому числі і актів «м’якого 

права». 

Загалом, можна прослідкувати декілька етапів становлення концепції 

репродуктивних прав людини: 

1) 1966-1975 рр. – закріплення права подружжя вільно вирішувати 

питання щодо інтервалів народження дітей, а також суверенітету 
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держави щодо її демографічної політики, захисту сім’ї та права на 

найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я; 

2) 1975-1979 рр. – підтвердження права на вільне планування сім’ї, а 

також закріплення принципу рівності кожного з подружжя, заборона 

дискримінації щодо жінок у сфері освіти та охорони здоров’я, 

особливий захист материнства; 

3) 1979 – 2008 рр. – закріплення поняття репродуктивного здоров’я та 

репродуктивних прав, рівний доступ чоловіків та жінок до медичних 

послуг, статевої освіти, а також забезпечення прав підлітків; 

4) 2008 р. – до сьогодні – становлення принципів регулювання доступу 

до законного аборту в Європі, пренатального вибору статі дитини, 

питання штучного запліднення та сурогатного материнства, 

припинення примусової стерилізації та кастрації, запобігання та 

боротьби із сексуальним насильством та домашнім насильством. 

На сьогоднішній день питання ДРТ, сурогатного материнства, 

штучного переривання вагітності хоч і активно дискутуються серед 

науковців, проте їх регулювання поки в міжнародних документах не 

відображено. Єдиним винятком є Протокол Мапуту, який закріплює право на 

аборт за надзвичайних, чітко визначених обставин. 

Історія розвитку концепції соматичних прав людини 

Концепція соматичних прав людини виникла пізніше, ніж концепція 

репродуктивних прав людини і навіть територіально розвивалася окремо. 

Основні документи у галузі прав людини – ні універсальні, ні регіональні, ані 

акти «м’якого права» поняття «соматичних прав» не містять. Саме це, на 

нашу думку, пояснює той факт, що права, які відносяться до переліку 

соматичних чи репродуктивних, часто повторюються, і чіткого розподілу між 

даними концепціями у сучасній науці міжнародного права нема. 

Якщо концепцію репродуктивних прав людини можна вважати 

усталеною в доктрині міжнародного права, то щодо соматичних прав людини 

так стверджувати не можна. Соматичні права людини дійсно тісно пов’язані 
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із репродуктивними правами, але, на нашу думку, мають власну унікальну 

природу. 

Сама концепція соматичних прав людини була сформульована на 

початку ХХІ ст. професором В.І.Круссом. Проте власне соматичні права були 

вже на той час закріплені у деяких універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актах. 

Так, Загальна декларація прав людини 1948 р. визначає такі права, які є 

гарантією і передумовою соматичних прав людини: право на життя (ст. 3); 

право на особисту недоторканість (ст. 3); право на свободу від тортур (ст. 5); 

право на користування здобутками науково-технічного прогресу (ст. 27). 

На нашу думку, право на особисту недоторканість передбачає також і 

право на цілісність та захист від неправомірного втручання у природу 

людини. 

Відповідно до МПГПП кожна людина має невід’ємне право на життя 

(ст. 6), а також забороняється катування чи жорстоке, нелюдське або таке, що 

принижує гідність, поводження чи покарання (ст. 7). 

Відповідно до ст. 15 МПЕСКП кожна людина має право користуватися 

результатами наукового прогресу та їх практичним застосуванням, а держави 

зобов’язані поважати свободу, безумовно необхідну для наукових 

досліджень і творчої діяльності. 

Загальна декларація про геном людини і права людини, ухвалена 

ЮНЕСКО в 1997 р., у ст. 12 передбачає, що «необхідно забезпечувати 

загальний доступ до досягнень науки у сфері біології, генетики та медицини, 

які стосуються генома людини, при відповідній повазі до гідності та прав 

кожної людини» [65]. 

Міжнародна декларація про генетичні дані людини, ухвалена 

ЮНЕСКО в 2003 р., закріплює такі соматичні права людини: 

 право вирішувати, бути чи не бути інформованим про результати 

медичних чи наукових досліджень із використанням генетичних чи 

протеомічних даних людини (ст. 10); 
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 право на генетичні консультації (ст. 11); 

 право на доступ до своїх генетичних чи протеомічних даних (ст. 13) 

[66]. 

Декларація ООН про клонування людини 2005 р. встановила декілька 

важливих положень стосовно застосування біологічних наук: 

 заборону всіх форм клонування в тій мірі, в якій вони не сумісні з 

людською гідністю і захистом життя людини; 

 заборона методів генної інженерії, які можуть суперечити людській 

гідності; 

 попередження експлуатації жінок у процесі застосування 

біологічних наук [67]. 

Загальна декларація про біомедицину та права людини, ухвалена під 

егідою ЮНЕСКО в жовтні 2005 р., регулює етичні питання, які стосуються 

медицини, наук про життя, і пов’язаних з ними технологій, які 

застосовуються до людини. Також у них закріплено фундаментальні 

принципи регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ. 

У 2008 р. під егідою декількох неурядових організацій було ухвалено 

Стамбульську декларацію щодо незаконної торгівлі органами та 

трансплантаційного туризму, яка встановлює основні поняття та принципи у 

сфері трансплантації органів людини та запобігання трансплантаційному 

туризму. 

Європейська система захисту прав людини 

Конвенція Ради Європи 1950 р. також закріплює деякі права, які є 

гарантією та передумовою соматичних прав, зокрема: право на життя (ст. 2); 

право на свободу та особисту недоторканість (ст. 5). 

У контексті забезпечення права на життя та зменшення випадків 

законного позбавлення життя, на нашу думку, важливо також згадати 

Протокол №6 та Протокол № 13 до Конвенції Ради Європи 1950 р. про 

скасування смертної кари. Протокол №6 було ухвалено в 1983 р., і він 

фактично став першим кроком до повної заборони смертної кари. Він 
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дозволяв державам передбачати смертну кару за діяння, вчинені під час війни 

або невідворотної загрози війни [68]. 

Проте, вже майже через 20 років Протокол №13, ухвалений у 2002 р., 

встановив повне скасування смертної кари, без жодних винятків. При цьому 

в преамбулі зазначається, що «скасування смертної кари становить суть від 

суті захисту права на життя та цілковитого визнання гідності, притаманної 

всім людям» [13]. 

Конвенція про права людини та біомедицину 1997 р. стосується 

переважно захисту соматичних прав людини, хоча, як ми вже згадували, 

встановлює певні обмеження для застосування ДРТ. 

Конвенція визначає, зокрема, такі права, які є передумовою та 

гарантією соматичних прав: право на рівноправний доступ до медичної 

допомоги належної якості (ст. 3); право людини на повагу до приватного 

життя та право на інформацію (ст. 10); право на здійснення наукових 

досліджень у галузі біології та медицини (ст. 15); право на трансплантацію 

органів і тканин з метою лікування реципієнта (ст. 19). 

Стаття 10 Конвенції визначає загальне право людини на повагу до 

приватного життя, однак у вузькому значенні. Так, вона визначає право 

людини на повагу до приватного життя стосовно інформації про її здоров’я. 

Це означає, що кожна особа має право на ознайомлення із будь-якою 

зібраною інформацією про її здоров’я. Також, має поважатися бажання особи 

не отримувати такої інформації [55]. 

Стаття 15 Конвенції визначає, що наукові дослідження у галузі біології 

та медицини здійснюються безперешкодно, якщо при цьому дотримуються 

положення даної конвенції та інших правових положень у сфері захисту прав 

людини [55]. 

Стаття 19 закріплює загальне правило, яке стосується трансплантації 

органів і тканин від живого донора. По-перше, видалення органів і тканин 

живого донора може здійснюватися лише з метою лікування реципієнта. А 

по-друге, воно може здійснюватися лише за умови, що відсутній необхідний 
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орган чи тканина від померлої особи або інший альтернативний метод 

лікування [55]. Тобто видалення органів чи тканин живого донора є крайнім 

заходом, до якого вдаються лише за відсутності інших способів лікування. 

Дана Конвенція містить також низку заборон стосовно застосування 

біології та медицини, що безпосередньо пов’язане із метою Конвенції – 

забезпечити повагу до гідності, прав і основоположних свобод людини. 

Зокрема, Конвенція встановлює: заборону дискримінації за ознакою 

генетичної спадковості (ст. 11); обмеження щодо здійснення прогностичного 

генетичного тестування – тільки в інтересах здоров’я або для наукових 

досліджень, пов’язаних з інтересами здоров’я (ст. 12); заборону вирощування 

ембріонів людини для дослідних цілей – для забезпечення належного захисту 

ембріона (ст. 18); заборону отримання фінансової вигоди від тіла людини і 

його частин (ст. 21). 

Крім того, ст. 13 даної Конвенції регулює можливість втручання в 

геном людини. Так, вона передбачає, що втручання в геном людини з метою 

видозміни може здійснюватися лише у профілактичних, діагностичних або 

лікувальних цілях. При цьому таке втручання не може мати на меті внесення 

будь-яких видозмін у геном нащадків [55]. 

Додатковий протокол до Конвенції про захист прав людини і гідності 

людської істоти у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини, 

що стосується заборони клонування людських істот 1998 р. закріпив 

заборону будь-якого втручання з метою створення людської істоти, 

генетично ідентичної іншій людській істоті, живій чи мертвій [70]. Тобто 

даний протокол заборонив репродуктивне клонування у будь-якому вигляді. 

Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину 

стосовно трансплантації органів та тканин людини 2002 р. застосовується до 

трансплантації органів і тканин людини лише в лікувальних цілях та 

визначає такі права, які є гарантією та передумовою соматичних прав 

людини: право на повагу до гідності та індивідуальної цілісності особи 

(ст. 1); право на інформацію стосовно цілей та характеру імплантації, її 
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наслідків та ризиків, а також альтернатив втручання (ст. 5); право донора на 

інформацію про цілі та характер видалення, а також його наслідки (ст. 12). 

Крім того, Протокол визначає низку заборон та обмежень щодо 

трансплантації: заборона видалення органів і тканин, якщо існує серйозний 

ризик для життя чи здоров’я донора (ст. 11); заборона видалення органів і 

тканин померлої людини, якщо вона не визнана померлою у встановленому 

законом порядку (ст. 16); заборона лікарям, які свідчили про смерть особи, 

брати безпосередню участь в процедурі видалення органів і тканин у 

померлого (ст. 16); заборона видалення органів і тканин у померлої особи, 

якщо не було отримано згоду чи дозвіл на таке видалення, а також якщо 

померла особа заперечувала проти цього (ст. 17); заборона отримання 

фінансової вигоди або схожих переваг від використання тіла людини і його 

частин (ст. 21); заборона торгівлі органами і тканинами людини (ст. 22) [71]. 

У ст. 17 фактично закріплено не тільки право особи на розпорядження 

своїм тілом після смерті (право давати чи не давати згоду на трансплантацію 

органів чи тканин), але і обов’язок лікарів отримувати таку згоду чи дозвіл у 

потенційного донора. 

Також, у 2005 р. було ухвалено Додатковий протокол до Конвенції про 

права людини і біомедицину у сфері біомедичних досліджень. Він визначає 

низку принципів, які регулюють проведення біомедичних досліджень на 

людині. Крім того, він визначає і права людини у зв’язку із біомедичними 

дослідженнями, зокрема: право на захист гідності та індивідуальності кожної 

людини (ст. 1); право на дотримання цілісності та інших прав і свобод у 

зв’язку із будь-якими дослідженнями (ст. 1); право на адекватну інформацію і 

зрозумілій формі, підкріплену документально (ст. 13); право на отримання 

інформації про стан свого здоров’я (ст. 26); право на отримання інформації 

про висновки за результатами дослідження (ст. 28) [72]. 

Починаючи з 1982 р. Рада Європи прийняла низку рекомендацій щодо 

регулювання діяльності, пов’язаної із соматичними правами людини, 

зокрема: генної інженерії (1982), використання ембріона та плоду людини 
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для діагностичних, терапевтичних, наукових, промислових та комерційних 

цілей (1986, 1989), ксенотрансплантації (1999), біотехнологій (2000), захисту 

людського геному Радою Європи (2001), незаконної торгівлі людськими 

органами в Європі (2003), дослідження з використанням стовбурових клітин 

людини (2003). 

Американська система захисту прав людини 

Американська декларація прав та обов’язків людини 1948 р. визначає 

такі права, які є гарантією і передумовою соматичних прав людини: право на 

життя (ст. 1); право користуватися здобутками культури та інтелектуального 

прогресу, особливо результатами наукових відкриттів (ст. 13) [56]. 

Міжамериканська конвенція з прав людини 1969 р. встановлює такі 

права, які є гарантією та передумовою соматичних прав людини: право на 

повагу до життя (ст. 4); право на повагу до фізичної, психічної та моральної 

цілісності людини (ст. 5); право на повагу до честі та визнання гідності 

людини (ст. 11); право на прогресивний розвиток (ст. 26). 

Також, дана Конвенція закріплює у ст. 5 заборону тортур, жорстокого, 

нелюдського та такого, що принижує гідність людини, покарання чи 

поводження [57]. 

Право на прогресивний розвиток встановлює обов’язок держави 

вживати необхідних заходів для реалізації прав, передбачених економічними, 

соціальними, освітніми науковими та культурними стандартами, які 

закріплені в Статуті ОАД. 

Як ми раніше зазначали, Додатковий протокол до Американської 

конвенції у сфері економічних, соціальних та культурних прав 1988 р. у 

ст. 14 закріплює право користуватися здобутками культури, в тому числі 

здобутками наукового та технологічного прогресу. На нашу думку, дане 

право включає в себе також право користуватися здобутками наукового та 

технологічного прогресу у сфері біомедицини – таким чином, щоб не 

порушувати принцип поваги до гідності людини та національне 
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законодавство. Зокрема, мати право на трансплантацію органів чи тканин, 

або ж право на використання стовбурових клітин. 

Також, Протокол до Американської конвенції з прав людини щодо 

заборони смертної кари 1990 р. у ст. 1 встановлює, що держави-члени даного 

протоколу не повинні застосовувати смертну кару на своїй території щодо 

жодної особи під їх юрисдикцією [73]. Проте, дана заборона не є 

абсолютною, оскільки при ратифікації держави можуть залишити за собою 

право застосовувати смертну кару під час війни за найтяжчі воєнні злочини. 

Відповідне застереження при ратифікації даного протоколу зробили Бразилія 

та Чилі. 

Африканська система захисту прав людини 

Банжульська хартія 1981 р. закріплює низку прав, які є гарантією і 

передумовою соматичних прав людини, зокрема: право на повагу до життя 

(ст. 4) право на повагу до вродженої гідності людини (ст. 5). 

Крім того, вона встановлює заборону рабства, работоргівлі, тортур, 

жорстокого чи такого, що принижує гідність, покарання чи поводження [60]. 

Протокол Мапуту 2003 року, по суті, повторює права щодо поваги 

життя, гідності, безпеки людини, проте щодо жінок. 

Арабська система захисту прав людини 

Каїрська декларація прав людини в ісламі, серед іншого, закріплює 

низку прав, які є гарантією та передумовою соматичних прав, зокрема: право 

на життя (ст. 2); право на захист від тілесної шкоди, крім випадків, 

передбачених Шаріатом (ст. 2); право на повагу до останків людини після 

смерті та місця поховання (ст. 4). 

Крім того, Каїрська декларація 1990 р. закріплює принципи рівності 

щодо людської гідності зобов’язань, принцип недискримінації, заборону 

свавільного позбавлення життя, заборону фізичних чи психологічних тортур, 

будь-якої форми приниження гідності людини. 
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Також важливо, що Каїрська декларація 1990 р. забороняє проведення 

медичних чи наукових дослідів над людиною без її згоди, чи таких дослідів, 

які ставлять під ризик її здоров’я чи життя [63]. 

Арабська хартія прав людини 2004 р. визначає низку прав, які є 

гарантією та передумовою соматичних прав людини, зокрема до них 

відносяться: право на життя (ст. 5); право користуватися здобутками 

наукового прогресу та на їх застосування (ст. 42) [64]. 

Арабська хартія 2004 р. передбачає не лише соматичні права та 

обов’язки держав. У ній закріплено також низку важливих для захисту 

соматичних прав людини заборон, які ґрунтуються на загальновизнаних 

принципах захисту прав людини, зокрема: 

 заборона дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних поглядів, національності чи соціального 

походження, власності, народження чи іншого статусу, а також без 

дискримінації між чоловіками та жінками у наданні прав, передбачених 

хартією (ст. 3); 

 рівність чоловіка і жінки у людській гідності, правах та обов’язках в 

рамках позитивної дискримінації щодо жінок, встановленої Шаріатом та 

іншими божественними законами (ст. 3); 

 заборона свавільного позбавлення життя (ст. 5); 

 заборона смертної кари щодо особи у віці до 18 років, вагітної 

жінки до народження дитини або матері, у період годування дитини протягом 

двох років з моменту народження дитини (ст. 7); 

 заборона фізичних чи психологічних тортур або жорстокого, 

нелюдського чи такого, що принижує гідність, покарання (ст. 8); 

 заборона медичних чи наукових експериментів, чи використання 

органів людини без її вільної та інформованої згоди щодо наслідків таких дій 

(ст. 9) 
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 відповідність етичним, гуманітарним та професійним правилам при 

проведенні медичних чи наукових експериментів над людиною чи при 

використанні її органів (ст. 9); 

 заборона торгівлі людськими органами (ст. 9); 

 заборона проституції та сексуальної експлуатації, експлуатації 

інших для проституції та будь-яка інша форма експлуатації (ст. 10) [64]. 

Стаття 9, на нашу думку, є однією з найцікавіших в контексті 

міжнародно-правового регулювання СРПЛ. Вона доповнює попередню 

редакцію положенням про використання та торгівлю органами, 

імплементуючи напрацювання міжнародного співтовариства за 10 років у 

даній сфері. Також у даній статті закріплено принцип інформованої згоди 

пацієнта на проведення експериментів щодо нього. 

Аналіз основних міжнародно-правових актів у сфері захисту прав 

людини показав, що закріплення соматичних прав людини відбувається 

досить нерівномірно. Переважна більшість соматичних прав на даному етапі 

розвитку міжнародного права фактично правами не є, оскільки вони не 

закріплені у міжнародних договорах. Окремі види діяльності, пов’язані із 

соматичними правами, такі як трансплантація, поводження із генетичними 

даними людини та клонування, регулюються на рівні декларацій 

міжнародних урядових та неурядових організацій. Лише в європейському 

регіоні прийнято декілька міжнародних договорів, які стосуються 

трансплантації та репродуктивного клонування. 

Держави європейського регіону найшвидше відреагували на 

досягнення у генетиці, зокрема вдале клонування вівці Доллі у 1997 р. 

Конвенція про права людини і біомедицину 1997 р. була ухвалена одночасно 

із Загальною декларацією про геном людини. 

Оскільки Арабська хартія прав людини в новій редакції була 

розроблена і ухвалена на початку 2000-х рр., вона вже закріпила положення 

стосовно заборони наукових чи медичних експериментів, чи використання 
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органів людини без її вільної інформованої згоди, а також заборону торгівлі 

людськими органами. 

Таким чином, фактично соматичні права людини, пов’язані із 

застосуванням здобутків науково-технічного прогресу у сфері біомедичних 

досліджень, почали формуватися і закріплюватися з кінця ХХ ст. 

Основне регулювання діяльності, пов’язаної із соматичними правами 

людини, відбувається, на нашу думку, шляхом застосування уже прийнятих 

міжнародних договорів та національного законодавства з прав людини за 

аналогією. Крім того, міжнародне співтовариство напрацьовує низку 

принципів, які б давали основу для вироблення національної політики та 

законодавства для держав, а також ставали б підґрунтям для прийняття в 

подальшому спеціальних міжнародних договорів. 

Так, можна прослідкувати такі етапи становлення концепції 

соматичних прав людини: 

1) 1961-1997 рр. – регулювання обігу наркотичних та психотропних 

речовин на міжнародному рівні; 

2) 1997-2003 рр. – закріплення принципів біомедичних досліджень та 

біоетики, котрі стосуються геному людини; заборона 

репродуктивного клонування людини, визначення принципів 

проведення досліджень із залученням людини; використання 

ембріона та плоду людини для діагностичних, терапевтичних, 

наукових, промислових та комерційних цілей; 

3) 2003-2008 рр. – закріплення принципів поводження із генетичними 

даними людини, проведення досліджень з використанням 

стовбурових клітин людини та використання методів генної 

інженерії; 

4) 2008 р. – до сьогодні – регулювання трансплантації органів та 

тканин людини та ксенотрансплантації, а також протидії торгівлі 

органами і тканинами людини на міжнародному рівні.Питання 
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евтаназії, проституції, доступу до біологічних даних регулюються 

державами на національному рівні. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

1. Концепції соматичних прав та репродуктивних прав людини 

розвивалися окремо, навіть територіально. Історично першими науковці 

почали виокремлювати репродуктивні права людини. Хоча за своєю суттю 

репродуктивні права людини є вужчою категорією, ніж соматичні, соматичні 

права людини як концепція були сформульовані лише на початку ХХІ ст. 

2. Підходи вітчизняних та західних науковців до вивчення питань у 

сфері діяльності, пов’язаній із СРПЛ, значно відрізняються. Західні вчені не 

вживають поняття «соматичні права». Вони переважно досліджують 

співвідношення принципів сучасного міжнародного права із принципами 

біоетики, а також регулювання окремих аспектів діяльності, пов’язаної із 

СРПЛ. 

3. Під репродуктивними правами людини ми розуміємо гарантовані та 

охоронювані суб’єктами міжнародного права блага і можливості людини, 

спрямовані на продовження чи припинення нею роду та захисту її 

репродуктивного здоров’я за умови дотримання поваги до гідності людини, 

вимог міжнародного та національного права, та за умови дотримання прав та 

інтересів інших осіб й проведення належних науково-медичних досліджень. 

Соматичні права людини можна визначити як гарантовані та 

охоронювані суб’єктами міжнародного права блага і можливості людини 

щодо внесення змін в її геном і тіло з метою лікування та наукових 

досліджень за умови дотримання поваги до гідності людини, вимог 

міжнародного та національного права, та за умови дотримання прав та 

інтересів інших осіб й проведення належних науково-медичних досліджень. 

На нашу думку, серед репродуктивних прав людини, як і серед 

соматичних прав, можна виокремити загальновизнані та спірні права. 

До загальновизнаних репродуктивних прав людини автор пропонує 

віднести: право самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності; 

право на лікування після аборту; право на репродуктивне та статеве 
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(сексуальне) здоров’я; право на планування сім’ї та вирішення питання щодо 

кількості та інтервалів народження дітей; право на інформацію щодо засобів 

та методів планування вагітності; право на свободу від сексуального 

насильства; право на скасування дискримінаційних звичаїв щодо жінок; 

права, пов’язані з вагітністю та народженням дитини (особливий захист та 

піклування про матерів і новонароджених дітей). 

До спірних репродуктивних прав людини автор відносить: право на 

штучну репродукцію (використання ДРТ, зокрема сурогатне материнство); 

право на аборт; право на прогностичне генетичне тестування. Визначено, що 

репродуктивне клонування хоч і є теоретично можливою технологією 

штучної репродукції, проте воно не належить до категорії репродуктивних 

прав, оскільки заборонене на рівні міжнародного права і національного 

законодавства багатьох держав. 

До загальновизнаних прав людини, які є основою та передумовою 

становлення соматичних прав, автор відносить такі: право на життя; право 

на повагу до гідності; право на особисту недоторканність; право на свободу 

від катувань; право на користування здобутками науково-технічного 

прогресу. До загальновизнаних соматичних прав людини автор пропонує 

віднести: право на тілесну цілісність; право на захист від неправомірного 

втручання у біологічну природу; право на донорство клітин і тканин. 

До спірних соматичних прав людини автор пропонує віднести такі 

права: право на смерть (самогубство та евтаназія); право розпоряджатися 

своїм тілом після смерті; право на генну терапію; право на використання 

стовбурових клітин; право на віртуальне моделювання; права, пов’язані із 

впровадженням ІКТ до тіла людини; право на зміну статі та вибір статевого 

партнера; право на доступ до своїх біологічних даних; право не давати згоду 

на обробку та збереження особистих біологічних даних владою; право на 

вживання наркотиків та психотропних речовин; право на винагороду за 

користування власним тілом. 
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4. Біоетика тісно пов’язана із СРПЛ, проте вона не визначає, які права 

безпосередньо відносяться до соматичних чи репродуктивних. В рамках 

біоетики досліджується етичність тієї чи іншої практики у сфері біології, 

медицини, генетики. Висновки, зроблені в рамках біоетики, можуть і мають 

враховуватися фахівцями на національному та міжнародних рівнях для 

визначення переліку та обсягу, закріплення і захисту СРПЛ. 

5. Соматичні і репродуктивні права подібні, оскільки вони в тій чи 

іншій мірі стосуються свободи людини самостійно розпоряджатися своїм 

тілом. Репродуктивні права є частиною соматичних прав. Вони мають 

спільний предмет регулювання. Проте, соматичні та репродуктивні права 

відрізняються за об’єктом та методом регулювання. 
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РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІРНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ 

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ 

СФЕРОЮ СРПЛ 

 

2.1. Міжнародно-правові акти у сфері СРПЛ 

Детальний аналіз, представлений у попередньому розділі, дозволяє 

зробити висновок, що права, які відносять до соматичних і репродуктивних, 

значно відрізняються між собою за ступенем обов’язковості і універсальності 

визнання. Серед СРПЛ можна виділити загальновизнані права, які закріплені 

в міжнародних договорах та міжнародному звичаєвому праві, відповідно і їх 

захист забезпечується через існуючі механізми захисту прав людини. 

Проте, серед СРПЛ існує і низка спірних категорій прав, які 

знаходяться на стадії становлення, не однаково регулюються в різних 

регіонах, і щодо яких поки не ухвалено загальнообов’язкового міжнародного 

договору. Часто діяльність, пов’язана із даними правами, не є прямо 

забороненою на міжнародному рівні, але і чітко не регулюється. 

У даному підрозділі ми проаналізуємо існуючі міжнародні договори та 

норми «м’якого права», які стосуються спірних СРПЛ, а також права 

самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності. На нашу думку, 

важливо детально проаналізувати всі існуючі міжнародні договори та акти 

«м’якого права», а також судову практику для того, щоб з’ясувати підходи 

міжнародного співтовариства до регулювання найбільш складних аспектів 

діяльності, пов’язаної із СРПЛ, а також визначити, які ж потенційні 

можливості у даній сфері є насправді правами, а які ними не є. 

При вирішенні справ стосовно СРПЛ ЄСПЛ часто використовує 

доктрину свободи розсуду держав. Даний термін вперше з’явився у 1958 р. у 

звіті Комісії у справі Greece v. The United Kingdom щодо ймовірного 

порушення прав людини на Кіпрі [74]. Ця доктрина дозволяє Суду приймати 

той факт, що різні держави будуть тлумачити Конвенцію по-різному 

відповідно до їхніх правових та культурних традицій. Свобода розсуду дає 
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Суду необхідну гнучкість для балансування між суверенітетом держав та 

їхніми зобов’язаннями за Конвенцією [75]. 

Як зазначив Суд у справі Schalk and Kopf v. Austria (2010), «обсяг 

свободи розсуду відрізнятиметься залежно від обставин справи, предмету та 

підстав» [76]. 

1. Право на штучну репродукцію (використання ДРТ, зокрема 

сурогатне материнство). 

Щодо права на використання ДРТ в цілому та сурогатного 

материнства, то окремих положень щодо їх регулювання у міжнародному 

праві нема. У ст. 18 Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р. 

встановлено заборону вирощувати ембріони людини для дослідних цілей для 

забезпечення належного захисту ембріона [55]. 

Проте, на практиці право на використання ДРТ виокремлюють 

переважно із права на шлюб та сім’ю, права на репродуктивну автономію та 

права на доступ до послуг із захисту репродуктивного здоров’я людини. 

Зокрема, для розгляду справ з питань СРПЛ Міжамериканський суд з прав 

людини та ЄСПЛ використовують міжнародні договори, які переважно 

містять права, які є передумовою та гарантією СРПЛ, але не закріплюють 

власне СРПЛ. 

Важливою у цьому контексті є справа Artavia Murillo et al v. Costa Rica, 

передана Міжамериканською комісією з прав людини до Міжамериканського 

Суду з прав людини в 2011 р., рішення щодо якої Суд виніс у 2012 р.. 

Позивачами у справі стали 9 безплідних пар, які стверджували, що заборона 

у 2000 р. in vitro запліднення урядом Коста Ріки позбавила їх альтернативних 

засобів для народження дітей, яких вони хотіли. А це, у свою чергу, є 

порушенням їх прав на повагу до приватного і сімейного життя, а також 

право на рівне ставлення [77]. 

Вони представили докази дискримінації за ознакою статі, а також за 

ознакою майнового стану, оскільки вони не мали фінансової можливості 

поїхати до інших держав для проведення процедури invitro запліднення. 
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Відповідно, Міжамериканська комісія стверджувала, що були порушені 

ст. 11(2), 17(2) і 24 Американської конвенції з прав людини. 

Суд розглянув декілька важливих питань стосовно захисту 

репродуктивних прав людини. У першу чергу, Суд проаналізував 

співвідношення права на життя ембріона та права безплідних пар на 

приватне та сімейне життя, права створити сім’ю та права на рівність та 

недискримінацію. 

Суд звернув увагу, що наукові докази підтверджують, що є два різні 

моменти – додатковий та основний – у розвитку ембріона: запліднення та 

імплантація. Суд вважає, що тільки після закінчення другого етапу наступає 

момент зачаття. Далі Суд додав, що поняття «зачаття» не може розглядатися 

окремо від тіла жінки, оскільки поза тілом жінки у ембріона нема шансів 

вижити [77]. 

Крім того, Суд дав своє тлумачення ст. 4 Американської конвенції з 

прав людини, яка у п.1 передбачає, що «Кожна людина має право на повагу 

до її життя. Це право охороняється законом, в цілому – з моменту зачаття. 

Нікого не може бути свавільно позбавлено життя» [57]. Суд зазначив, що 

«захист права на життя відповідно до цього положення не абсолютний, а 

скоріше поступовий і наростаючий відповідно до його розвитку, а тому цей 

обов’язок не є абсолютним та безумовним, але передбачає розуміння того, 

що можливі винятки із загального правила». Суд також зазначив, що 

«тенденції в міжнародному праві не дозволяють зробити висновки, що до 

ембріона необхідно ставитися так само, як і до людини, або що він має право 

на життя» [77]. 

Суд, фактично, підтвердив позицію Міжамериканської комісії з прав 

людини у справі Baby Boy 1981 р., що право на життя не є абсолютним, 

оскільки розробники Конвенції не мали на меті ставити під сумнів законність 

національних правових актів, які визнавали чи визнаватимуть аборти. Тобто, 

розробники згаданих міжнародно-правових актів не мали наміру надавати 

рівний захист народженим і ненародженим особам [78]. 
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Щодо другого питання, Суд вирішив, що у даній справі мала місце 

непряма дискримінація на основі інвалідності, статі та фінансового стану. 

Суд зазначив, що «хоча заборона invitro запліднення явно не стосується 

жінок, а є нейтральною, проте вона має непропорційний негативний вплив 

саме на жінок» [77]. 

Що також важливо з точки зору захисту СРПЛ, Суд зазначив, що право 

на приватне життя стосується а) права на репродуктивну автономію та б) 

права на доступ до послуг із захисту репродуктивного здоров’я, які 

включають і доступ до медичних технологій, які необхідні для здійснення 

даного права. Відповідно, це право порушується, коли засоби для його 

здійснення заборонені. Крім того, Суд встановив, що право на повагу до 

приватного життя та на особисту цілісність прямо пов’язані із правом на 

охорону здоров’я [77]. 

На нашу думку, дана справа є дуже важливою і показовою в контексті 

захисту репродуктивних прав людини. Фактично в одній справі Суд дав 

роз’яснення з декількох критичних питань – щодо права на життя ембріона та 

змісту права на приватне життя. Проте, показовим є те, що дана справа є 

однією з небагатьох, які розглядаються Міжамериканським судом з прав 

людини щодо захисту репродуктивних прав, хоча в Латиноамериканському 

регіоні порушення прав саме цієї категорії є дійсно нагальною проблемою. 

Важливою для становлення концепції СРПЛ є справа ЄСПЛ Evans v. 

The United Kingdom 2007 р. Позивачка, яка страждала на рак яєчників, 

пройшла процедуру in vitro запліднення із своїм партнером перед тим, як їй 

видалили яєчники. Були створені 6 ембріонів, які вона віддала на зберігання. 

Коли відносини між позивачкою та її партнером закінчилися, він скасував 

свою згоду на використання ембріонів, оскільки не хотів бути генетичним 

батьком її дитини. Відповідно до національного закону ембріони мали бути 

знищені. 

Позивачка подала позов, у якому скаржилася, що національне 

законодавство дозволяє її партнеру законно скасувати свою згоду на 
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зберігання і використання ембріонів, утворених ними спільно. І відповідно у 

неї не буде змоги мати генетично рідну дитину. Відповідно Закон Великої 

Британії «Про запліднення і ембріологію» 1990 р. несумісний зі ст. 2, 8, 12 і 

14 Європейської конвенції з прав людини 1950 р., оскільки порушує 1) право 

на життя ембріона та його права, які могли б виникнути за ст.8, 2) її право на 

повагу до приватного життя, 3) її право створити сім’ю та 4) є 

дискримінаційним щодо жінок, які пройшли процедуру invitro запліднення, 

щоб мати дітей, по відношенню до тих, які цю процедуру не проходили. 

Щодо ст. 2 і права на життя ембріона Суд зазначив, що позивачка 

підняла складне правове запитання, проте одноголосно відхилив її претензії 

за ст. 2, оскільки питання про те, в який момент розпочинається життя, 

входить до свободи розсуду держави10. Оскільки Велика Британія не визнає 

ембріона живою людиною, то Закон 1990 р. не порушує ст. 2 Європейської 

конвенції 1950 р. [79]. 

Суд вирішив, що Велика Британія повинна мати значну свободу 

розсуду у цьому складному морально-етичному питанні, щодо якого 

держави-члени не мають єдиного підходу. Палата і Велика Палата Суду 

вирішили, що свобода розсуду стосується і рішення держави щодо 

регулювання процедури in vitro запліднення в принципі, а також щодо 

встановлення детального регулювання для того, щоб досягнути балансу між 

публічними і приватними інтересами [79]. 

Суд мотивував своє рішення тим, що «повага до людської гідності, а 

також бажання забезпечити баланс між учасниками in vitro запліднення, 

стали основою для рішення законодавця не робити жодного винятку із 

правил, і тим самим заздалегідь гарантувати донору гамет, що її чи його 

гамети не будуть жодним чином використовуватися без її чи його згоди» 

[79]. Крім того, оскільки не існує європейського консенсусу щодо цього 

питання, право позивачки на повагу її рішення стати матір’ю генетично 

                                                           
10Див. також Vo v France [GC], no. 53924\00, 8 July 2004. 
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рідної дитини не має більшої ваги, аніж право її партнера на повагу до його 

рішення не бути генетичним батьком дитини від неї. 

Дана справа є однією із найгучніших та найважливіших у практиці 

ЄСПЛ стосовно захисту репродуктивних прав людини. Суд вперше висловив 

позицію щодо моменту початку життя – залишивши це питання в межах 

свободи розсуду держави. Крім того, на нашу думку, важливою є також 

позиція суду стосовно рівності прав жінки і чоловіка у даній справі стосовно 

бажання чи небажання бути генетичною матір’ю чи батьком дитини. Часто 

репродуктивні права повязують насамперед або в цілому із правами жінок, 

проте за своєю суттю і природою вони належать людині незалежно від статі, 

що Суд у даному рішенні і підтвердив. 

У справі Dickson v. The United Kingdom 2007 р. ЄСПЛ розглядав 

питання про відмову органів держави задовольнити прохання ув’язненого на 

штучне запліднення. Позивач, ув’язнений на 15 років за вбивство, звернувся 

з проханням про доступ до засобів для штучного запліднення для того, щоб у 

нього була змога народити дитину разом із його дружиною, яка народилася у 

1958 р. і теж знаходилася у в’язниці. Відповідно, у неї практично не буде 

шансів завагітніти після того, як він вийде з в’язниці. Позивачу було 

відмовлено у його проханні. 

Позивач поскаржився до ЄСПЛ про порушення ст. 8 (повага до 

приватного і сімейного життя) Європейської конвенції з прав людини 1950 р. 

Суд вирішив, що відмова у доступі до засобів для штучного 

запліднення стосується приватного та сімейного життя позивачів, яке означає 

право поважати їх рішення стати генетичними батьками, а отже порушує 

ст. 8 Європейської конвенції з прав людини 1950 р. [80]11. 

У справі S.H. and Others v. Austria 2011 р. ЄСПЛ розглядав питання 

законності деяких ДРТ. Позивачами були дві подружні пари із Австрії,які 

хотіли використати дві процедури ДРТ, заборонені австрійським законом. 

                                                           
11 Див. також E.L.H. and P.B.H. v. the United Kingdom, Kalashnikov v. Russia (dec.), no. 47095/99, ECHR 2001-
XI; Aliev v. Ukraine, no. 41220/98, §§ 187-189, 29 April 2003; and Evans v. the United Kingdom [GC], no. 
6339/05, §§ 71-72, 10 April 2007 
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Одній парі необхідно було використати донорську сперму, а іншій парі 

– донорську яйцеклітину. Закон Австрії «Про штучне запліднення» забороняє 

використовувати сперму донора для запліднення invitro, і взагалі забороняє 

використання донорських яйцеклітин. 

Позивачі скаржилися, що така заборона порушує їх право на повагу до 

приватного та сімейного життя за ст. 8 Європейської конвенції про права 

людини 1950 р., а також ст. 14 (заборона дискримінації) через різницю у 

ставленні до інших пар, які застосовують процедуру in vitro запліднення, не 

використовуючи донорські яйцеклітини чи сперму. 

У рішенні Палати від 1 квітня 2010 р. Суд задовольнив позов за ст. 8 і 

14. Однак, Велика Палата відхилила дане рішення, оскільки вирішила, що 

Австрія не порушила обсягу свободи розсуду, наданого їй. Вона мотивувала 

своє рішення тим, що у такому складному етичному питанні на фоні 

швидкого розвитку наукового прогресу Австрії повинен бути надана значний 

обсяг свободи розсуду [81]. 

У справі Parillo v. Italy 2015 р. позивачка хотіла пожертвувати 5 

ембріонів, які були заморожені, для досліджень стовбурових клітин, оскільки 

після смерті партнера не хотіла народжувати дітей. 

Відповідно до Закону № 40 Італії від 2004 р. клініка відмовилася 

віддавати ембріони. У позові позивачка посилалася на порушення ст. 8 

Європейської конвенції 1950 р. та ст. 1 Протоколу №1 (захист власності). 

Скарга за ст. 1 Протоколу № 1 була визнана неприйнятною, оскільки 

ембріони не є «власністю» у сенсі цієї статті. 

ЄСПЛ вирішив, що жертвування ембріонів для наукових досліджень не 

підпадає під захист ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. Він визнав, що Італія 

має широку свободу вільного розсуду щодо цього делікатного морального та 

етичного питання. Суд прийняв аргумент уряду Італії про те, що «захист 

потенціалу ембріона до життя» може бути пов'язаний із захистом моралі, 

прав та свобод інших людей [82]. 
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Аналіз вищенаведених справ показує, що Суд постійно тлумачить 

положення ст. 8 і свободу розсуду держав щодо різних питань. Зокрема, 

стосовно процедури штучного запліднення та використання ембріонів 

держави мають досить широку свободу розсуду. 

Питання сурогатного материнства піднімалося у низці справ перед 

ЄСПЛ. 

Зокрема, у справах Mennesson v. France та Labassee v. France 2014 р. 

ЄСПЛ вирішував питання про відмову національних органів держави 

визнавати родинні відносини щодо дітей, народжених в результаті укладання 

міжнародного договору про сурогатне материнство. 

Позивачами у даних справах були гетеро сексуальні пари, які 

скористалися послугою гестаційного сурогатного материнства у Каліфорнії 

та Міннесоті в США. В обох випадках ембріони були утворені шляхом invitro 

запліднення з використанням гамет чоловіків із подружжя та яйцеклітин 

донорів. 

У цих штатах США дані процедури дозволені, і дітям видали свідоцтва 

про народження, де позивачі були вказані в якості батьків. Проте, у Франції 

влада відмовилася реєструвати дітей, оскільки договори сурогатного 

материнства у Франції заборонені з 1994 р. Позивачі обґрунтували свою 

скаргу порушенням ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. 

Суд визнав, що ст. 8 застосовується до даної справи у частині 

«приватного життя» і «сімейного життя». Суд також встановив, що відмова 

визнавати ці родинні відносини дійсно порушувала права позивачів, але була 

законною та переслідувала законну мету. 

У питанні сурогатного материнства Франція має широку свободу 

розсуду, оскільки щодо законності та визнання договорів про сурогатне 

материнство, укладених закордоном, європейського консенсусу нема. 

У даній справі Суд розділив питання поваги до сімейного життя 

позивачів (і визнав, що порушення не було), і питання поваги до приватного 

життя дітей. Суд визнав, що стосовно другого питання відбулося порушення 
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ст. 8, оскільки діти не зможуть стати повноцінними громадянами та членами 

французького суспільства, а також це може негативно вплинути на їх 

самоідентифікацію та їх права12. У даному випадку необхідно керуватися 

найкращими інтересами дитини [83]. 

Ту саму логіку та аргументацію ЄСПЛ використав для вирішення 

справи Foulon and Bouvet v. France 2016 р. про порушення ст. 8 Європейської 

конвенції про права людини 1950 р. стосовно права на приватне життя дітей 

[84]. 

Що стосується репродуктивного клонування у сучасному 

міжнародному праві воно вважається практикою, яка суперечить людській 

гідності. Дана заборона знайшла своє закріплення у ст. 11 Загальної 

декларації про геном людини і права людини 1997 р., п. (b) Декларації про 

клонування людини 2005 р., а також у Додатковому протоколі до Конвенції 

про права людини і біомедицину, що стосується клонування людських істот, 

1998 р. 

Відповідно до п. (b) Декларації про клонування людини 2005 р. 

забороняється клонування у тій мірі, в якій воно суперечить людській 

гідності [67]. 

У ст. 1 Додаткового протоколу визначено, що «забороняється будь-яке 

втручання з метою створення людської істоти, генетично ідентичної іншій 

людській істоті, живій або померлій». При цьому поняття «генетично 

ідентична іншій людській істоті», означає, що людська істота має з іншою 

людською істотою тотожний набір генів ядра» [70]. 

Із зазначених документів лише Додатковий протокол 1998 р. є 

міжнародним договором, обов’язковим для держав-учасниць. Його 

учасниками можуть стати держави-учасниці Конвенції про права людини і 

біомедицину 1997 р. Додатковий протокол 1998 р. ратифікували (або 

приєдналися) 23 держави, ще 10 держав його підписали, але не ратифікували 

(серед них і Україна). 

                                                           
12 Див. також Labassee v. France, no.65941/11, 26 June 2014. 
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На нашу думку, оскільки репродуктивне клонування є забороненою 

практикою, його не можна відносити до репродуктивних прав, хоча за своєю 

суттю дана технологія стосується репродукції. 

2. Право на аборт 

Першим і поки єдиним міжнародним договором, який закріпив право 

жінки на законний аборт (аборт за певних обставин), є Протокол про права 

жінок в Африці 2003 р. Відповідно до ст. 14(2) (с) держава має вживати 

необхідних заходів для того, щоб захищати репродуктивні права жінок, 

дозволяючи медичний аборт у випадках сексуального насильства, 

зґвалтування, інцесту та коли продовження вагітності загрожує психічному 

або фізичному здоров’ю матері або життю матері чи дитини [61]. 

Відповідно до п. 7.24 Каїрської програми дій 1994 р. держави повинні 

вживати необхідних заходів, щоб допомогти жінкам уникнути аборту, який 

за жодних обставин не повинен вважатися методом планування сім’ї, а також 

у всіх випадках гуманно ставитися та консультувати жінок після аборту [13]. 

Також, у п. 31(с) Загальної Рекомендації № 24 Комітет з ліквідації 

дискримінації щодо жінок зазначив, «що за можливості, законодавство, яке 

криміналізує аборти, має бути змінено таким чином, щоб вилучити 

положення, які передбачають покарання жінок, які здійснюють аборт» [85]. 

Схожі положення про декриміналізацію абортів містить Пекінський План Дій 

1995 р., який рекомендує державам переглянути закони, які містять 

покарання жінок, які здійснили незаконний аборт [14]. 

Справа Paulina Ramirez Jacinto v. Mexico 2007 р. перед 

Міжамериканської комісією з прав людини стосувалася права на законний 

аборт. Позивачкою була 14-річна дівчина, яка завагітніла в результаті 

зґвалтування. 

Відповідно до законодавства Мексики вона мала право на законний 

аборт у випадку зґвалтування. Проте, Пауліні та її матері медичний персонал 

надав неправдиву інформацію, в результаті чого вони прийняли рішення не 

здійснювати аборт. 
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Справа закінчилася мировою угодою між позивачкою та державою 

Мексикою. Ця угода передбачала низку заходів, зокрема грошова 

компенсація за навчання та шкільне приладдя, психологічне лікування та 

медичні послуги для жертви, публічне визнання відповідальності уряду у 

місцевій газеті, внесення змін до законодавства та ін. [86]. 

У 2015 р. Міжамериканська комісія прийняла до розгляду справу 

Beatriz v. El Salvador. Позивачці було відмовлено у терапевтичному аборті, 

коли вагітність загрожувала її життю і здоров’ю. 

Лікарі радили провести аборт, оскільки її вагітність могла серйозно 

зашкодити її здоров’ю, і плід навряд чи би вижив. Проте, без чіткої згоди 

уряду, лікарі відмовлялися здійснювати аборт через страх покарання. Беатріц 

була змушена продовжувати вагітність до 26 тижня, коли лікарі провели 

операцію касаріва розтну, а немовля померло протягом декількох годин [87]. 

У травні 2015 р. Міжамериканська комісія з прав людини зобов’язала 

Сальвадор надати звіт щодо справи до 24 червня [88]. Таким чином, комісія 

надала пріоритет даній справі, скоротивши процес розгляду до 3 років. На 

даний момент справа все ще розглядається. 

Також, у березні 2017 р. Міжамериканська комісія прийняла до 

розгляду справу Manuela and Family v. El Salvador [89]. Позивачку було 

незаконно ув’язнено після проведення невідкладних пологів. Пізніше 

Мануела померла у в’язниці від лімфоми. 

У 2008 р., Мануела, 33-річна громадянка Сальвадору, матір двох дітей, 

мала ускладнення при пологах її третьої дитини. З моменту як вона приїхала 

до лікарні, лікарі ставилися до неї, як ніби вона здійснила спробу штучного 

переривання вагітності і негайно викликали поліцію. Її прикували до ліжка і 

звинуватили у вбивстві. Пізніше її засудили до 30 років ув’язнення за тяжке 

вбивство, не давши можливості зустрітися зі своїм адвокатом та виступити 

на свій захист. Після декількох місяців у в’язниці Мануелі діагностували 

лімфому Hodgkins, яка могла бути спричинена викиднем і яку можна було 

вилікувати з відповідним доступом до медичних послуг у в’язниці. Коли вона 
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таки пройшла хіміотерапію, було вже пізно. Мануела померла у в’язниці в 

2010 р. [90]. 

Міжамериканська комісія прийняла до розгляду справу після того, як 

визнала, що уряд Сальвадору не забезпечив права на доступ до 

справедливого правосуддя Мануелі та її сім’ї. 

Загалом питання захисту репродуктивних прав людини, зокрема права 

на доступ до законного аборту, є досить складним в Латиноамериканському 

регіоні. Найгостріше воно стоїть саме в Сальвадорі. Різні правозахисні 

надають допомогу постраждалим у підготовці позовів до Міжамериканської 

комісії з прав людини, однак більшість справ закінчуються мировими 

угодами і до Суду не доходять. 

У справі Tysiac v. Poland 2007 р. ЄСПЛ розглядав скаргу жінки, якій 

було відмовлено у проведенні терапевтичного аборту. Жінка хворіла на 

міопію, і виношування дитини до необхідного строку могло спричинити 

погіршення її стану аж до повної сліпоти. Після народження дитини у неї 

стався крововилив на сітчатку і вона стала інвалідом. 

Закон Польщі «Про заборону абортів» 1993 р. передбачає лише 

декілька випадків, за яких аборт дозволено: коли вагітність загрожує життю 

чи здоров’ю вагітної жінки, коли є високий ризик патології плоду, і коли є 

серйозні підстави вважати, що вагітність настала у результаті злочину. 

І лікарі,які проводять аборти з порушенням даного закону, несуть 

кримінальну відповідальність до трьох років позбавлення волі. Оскільки 

аборт за своєю суттю є злочином і в законодавстві чітко не визначені 

критерії, які визначають, чи аборт є законним, лікарі переважно не дають 

згоду на аборт. 

Відповідно, така ситуація тривалої непевності завдала позивачці 

серйозних страждань в очікуванні негативних наслідків вагітності та пологів 

для її здоров’я. Суд вирішив, що у цій справ було порушення ст. 8 

Європейської конвенції з прав людини 1950 р. [91]. 
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Ще одна справа була розглянута ЄСПЛ у 2012 р. стосовно права на 

законний аборт та доступу до відповідних послуг – P. and S. v. Poland. 

Дана справа стосувалася 14-річної дівчинки, яка завагітніла у 

результаті зґвалтування. Відповідно до закону, позивачка отримала довідку 

від прокурора, яка підтверджувала її право на аборт, оскільки їй було лише 

14 років, а статевий акт із неповнолітньою особою є злочином. Проте, у неї 

виникли серйозні перешкоди у доступі до медичних послуг зі штучного 

переривання вагітності. Крім того, лікарня розкрила для громадськості 

інформацію про неповнолітню вагітну, її постійно турбували активісти, які 

виступали проти абортів, та журналісти. Після цього її помістили у притулок 

для неповнолітніх у якості тимчасового засобу, визначеного судом. 

Коли позивачка нарешті пройшла процедуру штучного переривання 

вагітності, після втручання Міністерства охорони здоров’я, ця процедура 

була проведена таємно, її не зареєстрували як пацієнтку і не надали 

лікування після аборту. 

Суд найбільше вразило, що проти неповнолітньої позивачки державні 

органи порушили кримінальну справу через протиправну участь у 

сексуальних стосунках, при тому що прокурор і медичні висновки 

підтверджували, що вона стала жертвою сексуального насильства [92]. 

Враховуючи всі обставини справи, ЄСПЛ визнав порушення ст. 3, 5 і 8 

Європейської конвенції з прав людини 1950 р. Зокрема, Суд визначив 

подвійне порушення ст. 8 – що стосується визначення доступу до законного 

аборту, а також щодо розкриття персональних даних позивачки. 

Проте, у своїх численних рішеннях ЄСПЛ чітко зазначив, що аборт не є 

правом, яке захищається Європейською конвенцією з прав людини 1950 р., 

тобто не існує права на аборт (Silva Monteiro Martins Ribeiro v. Portugal) або 

права на здійснення аборту (Jean-Jacques Amy v. Belgium). Заборона 

штучного переривання вагітності сама по собі не порушує Конвенцію (Silva 

Monteiro Martins Ribeiro v. Portugal). Проте, держави можуть дозволити аборт 
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для захисту прав, які гарантуються Конвенцією, таких як право на життя і 

здоров’я вагітної жінки [93]. 

3. Право на прогностичне генетичне тестування. 

Право на прогностичне тестування сформульоване у ст. 12 та 14 

Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р. Відповідно до ст. 12 

«тести, які передбачають генетичні хвороби або за допомогою яких можна 

визначити, що особа є носієм гену, який спричиняє хворобу, або виявити 

генетичну схильність або сприйнятливість до хвороби, можуть 

здійснюватися лише в інтересах здоров’я або для наукових досліджень в 

інтересах здоров’я, після відповідної генетичної консультації» [55]. 

Сучасне міжнародне право виходить із принципу недискримінації за 

статевою ознакою, тому засуджує шкідливі та неетичні практики вбивства 

дівчаток-немовлят та пренатальний вибір статі [13]. 

Відповідно до ст. 14 Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р. 

«використання методів штучного запліднення не дозволяється для вибору 

майбутньої статі дитини окрім випадків, коли можна уникнути хвороби, 

пов’язані із статтю і які успадковуються» [55]. 

У справі Costa and Pavan v. Italy 2012 р. ЄСПЛ розглядав питання 

доступу до процедури преімплантаційної генетичної діагностики з метою 

уникнення народження дитини з генетичною хворобою. Позивачами у справі 

була італійська пара, здорові носії хвороби кістозного фіброзу, яка може 

генетично передаватися. Вони виявили її, коли в 2006 році у них народилася 

донька з цією хворобою. 

У 2010 р. вони перервали другу вагітність через те, що пренатальні 

тести підтвердили, що дитина також мала цю хворобу. Позивачі хотіли 

уникнути народження ще однієї дитини з цією хворобою. 

За італійським законодавством використання ДРТ та 

преімплантаційного генетичного тестування ембріонів дозволяється лише 

стерильним або безплідним парам, або парам, в яких чоловік страждає на 

вірусну хворобу, яка передається (ВІЛ чи гепатит В і С). Єдиний варіант, 
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який залишався у пари, це зачати дитину природнім шляхом і переривати 

вагітність у випадку, якщо підтвердиться, що хвороба передалася дитині. 

Пара подала позов до ЄСПЛ на основі ст. 8 і 14. 

Суд вирішив, що бажання позивачів зачати дитину без даної генетичної 

хвороби охоплюється змістом ст. 8 як форма прояву їх права на повагу до 

приватного та сімейного життя. Загалом, заборона є законною та переслідує 

законні цілі захисту моралі, прав та свобод інших людей. Однак, повна 

заборона преімплантаційного генетичного тестування є непропорційною, 

враховуючи той факт, що закон дозволяє переривання вагітності з медичних 

підстав, коли плоду передається ця хвороба [94]. 

Загалом, на нашу думку, позиція держав щодо заборони 

преімлантаційного генетичного тестування має глибокі корені і спрямоване 

на попередження вибору статі дитини та різні можливі євгенічні практики. 

Проте, держави повинні враховувати і користь даного виду тестування для 

попередження хвороби майбутньої дитини, а також збереження 

психологічного та фізичного здоров’я матері. 

4. Право самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності. 

У сучасному міжнародному праві право на стерилізацію окремо не 

виділяється. Його відносять до права приймати рішення щодо своєї 

фертильності, в тому числі право використовувати будь-які засоби 

контрацепції. 

Так, ст. 16(е) Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок 1979 р. закріплює «однакове для всіх право вільно приймати 

рішення щодо кількості дітей і проміжків між їх народженням, а також на 

доступ до інформації, освіти та засобів, які дозволяють їм здійснити це 

право» [47]. 

Також, відповідно до ст. 14(а), (b), (c) Протоколу про права жінок в 

Африці 2003 р. держави забезпечують право жінок на здоров’я, включаючи 

сексуальне і репродуктивне здоров’я, яке включає а) право контролювати 

свою фертильність; b) право приймати рішення стосовно того, чи мати дітей, 
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про кількість дітей та проміжки між їх народженням; c) право обирати будь-

який метод контрацепції [61]. 

Питання примусової стерилізації є окремим важливим аспектом права 

людини контролювати свою фертильність. Примусова стерилізація може 

розглядатися не тільки як порушення даного права, але і як порушення права 

на повагу до гідності, заборону жорстокого та принижуючого гідність 

поводження чи покарання. 

Відповідно до п. 22 Загальної рекомендації № 19 Комітету з ліквідації 

усіх форм дискримінації щодо жінок до ст. 16 і ст. 5 Конвенції 1979 р. 

«примусова стерилізація чи аборт можуть негативно вплинути на фізичне та 

психічне здоров’я жінок, а також зашкодити праву жінок приймати рішення 

щодо кількості дітей та інтервалів між їх народженням» [95]. 

Відповідно до п. 22 Загальної рекомендації № 24 Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок «держави не повинні дозволяти форми примусу 

такі як стерилізація без згоди, обов’язкове тестування на хвороби, які 

передаються статевим шляхом, чи обов’язкове тестування на вагітність як 

умова при прийнятті на роботу, які порушують права жінок на інформовану 

згоду та повагу до гідності» [85]. 

Maria Mamerita Mestanza Chavez v. Peru 2003 р. є першою справою 

щодо репродуктивних прав людини, яку прийняла до розгляду 

Міжамериканська комісія з прав людини. Вона стосувалася примусової 

стерилізації жінки, корінної мешканки Перу, яка стала причиною її смерті. 

У результаті між позивачем та державою Перу було укладено мирову 

угоду, яка передбачала декілька видів компенсації: притягнення до 

відповідальності осіб, які здійснили примусову стерилізацію; внесення змін 

до законодавства та політики у сфері охорони здоров’я і планування сім’ї 

щодо ліквідації дискримінації у наданні медичних послуг, та поваги до права 

жінок на репродуктивну автономію; впровадження заходів для навчання 

персоналу щодо надання медичних послуг; та виплата жертвам медичних, 

особистих і освітніх витрат [96]. 
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Дана справа є показовою, оскільки у такій ситуації знаходяться багато 

жінок корінного населення Перу, які живуть у бідності у сільській місцевості. 

Вони є жертвами цілеспрямованої політики держави з контролю 

народжуваності. 

У справі V.C. v. Slovakia 2011 р. ЄСПЛ розглядав справу стосовно 

стерилізації жінки під час народження другої дитини без її інформованої 

згоди. Позивачка, представниця ромської етнічної групи, скаржилася, що під 

час народження нею другої дитини за допомогою методу кесаріва розтину у 

державній лікарні, вона була стерилізована. 

Вона стверджувала, що підписала згоду під час пологів, не розуміючи 

незворотні наслідки цієї процедури, та після того, як їй повідомили, що при 

народженні третьої дитини вона або дитина помре. Після цього вона зазнала 

утисків з боку ромської спільноти, і стверджує, що її безплідність стала 

однією із причин розлучення з її тепер колишнім чоловіком. Також вона 

стверджувала, що її належність до ромської етнічної групи стала однією із 

причин стерилізації. 

Відповідно у позові вона зазначила, що були порушені її права за ст. 3, 

8, 12, 13, 14 Європейської конвенції прав людини 1950 р. 

Суд зазначив, що стерилізація становить значне втручання у сферу 

репродуктивного здоров’я людини, і оскільки вона стосується багатьох 

аспектів особистої цілісності, то для здійснення стерилізації необхідна 

інформована згода повнолітньої дієздатної особи. Проте, відповідно до 

представлених документів очевидно, що позивачці не надали повної 

інформації щодо стану її здоров’я, стерилізації та альтернативних методів 

лікування. Відповідно, стерилізація позивачки та спосіб, у який її попросили 

надати згоду, спричинили у неї страждання, почуття страху і 

неповноцінності. 

Словаччина також не виконала своїх зобов’язань за ст. 8 стосовно 

поваги до приватного і сімейного життя, оскільки не забезпечила особливого 
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захисту репродуктивного здоров’я позивачки як представниці ромської 

етнічної групи [97]. 

Суд визнав порушення ст. 3 і 8, і відхилив претензії за ст. 12, 13 і 14 

Європейської конвенції з прав людини 1950 р. 

Схожу справу N.B. v. Slovakia ЄСПЛ розглядав у 2012 р. Вона теж 

стосувалася стерилізації жінки, яка належала до ромської етнічної групи, і на 

момент народження другої дитини була неповнолітньою. 

Позивачка посилалася на те, що не усвідомлювала, які саме документи 

підписувала під час пологів за допомоги персоналу лікарні. І що стерилізація 

не була необхідною для збереження її життя. Вона подала позов про 

порушення ст. 3 і 8 Європейської конвенції 1950 р. 

Суд задовольнив її позов про порушення ст. 3, оскільки вона 

знаходилася у пригніченому стані через неможливість народжувати дітей 

після стерилізації і пережила серйозні страждання у зв’язку зі стерилізацією. 

Також Суд визнав порушення ст. 8, оскільки держава не забезпечила дієві 

правові гарантії [98]. 

Ту саму аргументацію Суд використав і у справі I.G., M.K. and R.H. v. 

Slovakia 2012 р. щодо скарг перших двох позивачок за ст. 3 і 8 Європейської 

конвенції з прав людини 1950 р. 

Ще одна справа розглядалася ЄСПЛ у 2012 р. стосовно жінки, яка 

страждала на психічні розлади, Gauer and Others v. France. Проте, Суд 

відхилив скаргу на основі недотримання процесуальної вимоги – спливу 6 

місяців з моменту рішення суду останньої інстанції у 2007 р. 

5. Право на смерть (самогубство та евтаназія). 

У сучасному міжнародному праві немає окремої норми, яка б 

закріплювала право людини на самогубство чи евтаназію. У судових справах, 

які стосуються даного питання, зазвичай міститься посилання на право 

людини на життя, право на повагу до гідності, заборону катування, 

жорстокого чи принижуючого гідність поводження. Проте, тлумачення даних 
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прав стосовно самогубства та евтаназії дуже відрізняються, оскільки саме 

поняття гідності людини є складним та до кінця не визначеним. 

Найгучнішою стосовно допомоги у скоєнні самогубства була справа 

ЄСПЛ Pretty v. The United Kingdom 2002 р. Позивачка помирала від хвороби 

мотонейрона, від якої немає лікування. На останніх етапах хвороба 

спричиняє страждання, і пацієнт знаходиться у принизливому стані. 

Позивачка хотіла померти з гідністю, але сама не могла вчинити 

самогубство через свою хворобу. Вона хотіла, щоб її чоловік допоміг їй у 

цьому. Проте, за англійським правом допомога у вчиненні самогубства була 

злочином, а самогубство ні. 

Вона подала позов до ЄСПЛ про порушення урядом ст. 2, 3, 8, 9 і 14 

Європейської конвенції з прав людини 1950 р. 

Суд зазначив, що особливу увагу у всіх справах, які піднімалися перед 

Судом, він приділяв захисту права на життя. Суд не переконаний, що «право 

на життя», яке гарантується ст. 2, можна тлумачити і в негативному аспекті. 

Стаття 2 сформульована так, що не стосується питання якості життя або того, 

що робити особі з її життям. Статтю 2 не можливо тлумачити без 

викривлення мови так, що вона передбачає діаметрально протилежне право 

на смерть. Так само вона не породжує право на самовизначення у сенсі права 

людини обирати життя чи смерть [99]. 

Відповідно, Суд визначив, що ст. 2 не передбачає права на смерть, ні за 

допомогою третьої особи чи державної влади. Страждання, які характерні 

для протікання цієї хвороби, фізичні чи психічні, можуть стосуватися ст. 3 у 

випадку якщо вони були чи є ризик того, що будуть посилені лікуванням, за 

яке відповідальні органи державної влади. Проте, ст. 3 не передбачає жодних 

зобов’язань держави не засуджувати чоловіка позивачки, якщо він допоможе 

їй витини самогубство, так само як не зобов’язує державу надавати законну 

можливість вчинити будь-яку іншу форму самогубства [99]. 

Gard and Others v. The United Kingdom стала ще однією гучною 

справою, яку розглядав ЄСПЛ. Вона стосувалася хлопчика немовляти, який 
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страждав від рідкісної та смертельної генетичної хвороби. У лютому 2017 р. 

лікарня, у якій знаходився хлопчик, звернулася до національного суду з 

питанням, чи буде законним відключити дитину від апарату штучного 

дихання та надати хлопчику паліативну допомогу. Батьки теж звернулися до 

суду з питанням, чи буде у найкращих інтересах дитини пройти курс 

експериментального лікування у США. 

Національні суди вирішили, що рішення про припинення лікування, 

яке підтримує життя, буде законним, оскільки скоріш за все хлопчику буде 

завдано серйозної шкоди, якщо продовжити його теперішні страждання без 

будь-яких реальних перспектив на покращення. Експериментальне лікування 

не буде ефективним. 

Батьки звернулися до ЄСПЛ про порушення ст. 2,5,6 та 8 Європейської 

конвенції з прав людини 1950 р. 27 червня 2017 р. ЄСПЛ підтримав рішення 

національних судів. Суд врахував, що національні органи Великої Британії 

мають широку свободу розсуду в питанні доступу до експериментального 

лікування для смертельно хворих осіб, а також щодо складних моральних та 

етичних питань. Суд ще раз наголосив, що він не замінює компетентні 

національні органи. Крім того, рішення національних судів було цілком 

вмотивованим та ґрунтувалося на ретельному вивченні питання та 

безпосередньому контакті з усіма зацікавленими сторонами [100]. 

У справі Haas v. Switzerland позивач страждав протягом 20 років на 

серйозний біполярний афективний розлад. Декілька разів він намагався 

здійснити самогубство, декілька разів він потрапляв до психіатричної лікарні. 

У 2004 р. він вступив до організації Dignitas, яка серед інших послуг 

пропонує допомогу у здійсненні самогубства. У декількох психіатрів він 

намагався отримали смертельну дозу содіуму пентабарбіталу, але 

безрезультатно. 

У даній справі Суд розширив розуміння приватного життя в контексті 

застосування ст. 8 до евтаназії: «Суд вважає, що право індивіда вирішувати, 

за допомогою яких засобів та в який момент його чи її життя припиниться, за 
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умови, що він чи вона здатні вільно прийняти рішення з цього питання та 

діють відповідно, є одним із аспектів права на повагу до приватного життя у 

розуміння ст. 8 Конвенції» [101]. 

Уряд засновував свої аргументи, зокрема, на тому, що в дійсності 

інколи надто складно встановити вільне волевиявлення і визначити істинні 

наміри людини, що просить про допомогу у самогубстві [101]. Суд визнав 

відсутність консенсусу в Європі відносно права особи вирішувати, як і коли 

її життя буде припинено, у зв’язку з чим констатував широку свободу 

розсуду держав у цьому питанні [101], і в результаті не знайшов порушення 

ст. 8.  

На нашу думку, відсутність єдиної позиції держав, навіть 

європейського регіону, стосовно «права на гідну смерть» є цілком логічною. 

Більшість релігій прирівнюють евтаназію до вбивства. Оскільки людина 

перебуває у складному фізичному та психічному стані, визначити її справжні 

наміри дійсно непросто, а навпаки вірогідність різноманітних зловживань 

висока. 

Таким чином, Суд визначив дві умови правомірності евтаназії згідно з 

Конвенцією: вільне прийняття рішення особою та її здатність діяти 

відповідно. Загалом, дані справи свідчать про те, що Суд відніс питання 

припинення життя людини до свободи розсуду держави. Разом із тим, суд 

визначив, що ст. 2 не передбачає права на смерть. 

6. Право розпоряджатися своїм тілом після смерті. 

Право розпоряджатися своїм тілом після смерті може стосуватися 

декількох аспектів, зокрема, надання згоди чи незгоди на трансплантацію 

органів після смерті людини або передачу після смерті людини її органів та 

тканин науковим, медичним або навчальним закладам. 

Декілька принципів, які стосуються трансплантації органів та тканин 

людини, знаходяться на етапі становлення: 

 заборона торгівлі органами та тканинами людини (більш загально 

– заборона отримання вигоди від тіла людини та його частин); 
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 презумпція згоди або незгоди людини бути донором органів після 

смерті: а) презумпція чітко вираженої згоди; b) презумпція 

передбачуваної згоди. 

Основними міжнародними актами у цій сфері є Конвенція про права 

людини і біомедицину 1997 р., яка встановлює заборону отримання 

фінансової вигоди від тіла людини і його частин; Додатковий протокол 

стосовно трансплантації органів і тканин людини 2002 р.; Керівні принципи 

ВООЗ щодо трансплантації клітин, тканин і органів людини 2010 р. 

Крім того, під егідою Ради Європи ухвалено спеціальну Конвенцію 

проти незаконної торгівлі людськими органами 2015 р., але вона ще не 

набула чинності, оскільки її ратифікували лише дві держави (за необхідних 5 

ратифікацій). 

Також, за сприяння і підтримки двох спеціалізованих неурядових 

організацій – Співтовариства трансплантації та Міжнародного 

співтовариства нефрології – у 2008 р. була ухвалена Стамбульська декларація 

про незаконну торгівлю органами та трансплантаційний туризм. 

Лише Конвенція про права людини і біомедицину 1997 р. і Додатковий 

протокол до неї 2002 р. є діючими міжнародними договорами на даний 

момент. 

Додатковий протокол стосовно трансплантації органів і тканин людини 

2002 р. визначає, що трансплантація – це частина медичних послуг, які 

пропонуються населенню. Він регулює питання трансплантації, яка 

здійснюється лише в лікувальних цілях. 

Відповідно до ст. 17 Додаткового протоколу «органи і тканини не 

видаляються у померлої людини, якщо не було отримано згоду або дозвіл на 

таке видалення, необхідні відповідно до законодавства» [71]. Фактично 

Додатковий протокол віддає на розсуд національного законодавства 

вирішення питання згоди або незгоди на трансплантацію. 

Мета Керівних принципів ВООЗ щодо трансплантації клітин, тканин і 

органів людини полягає у тому, щоб надати впорядковану, прийнятну 
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структурну основу для процедур отримання та трансплантації клітин, тканин 

і органів людини в лікувальних цілях із дотриманням етичних принципів 

[102]. Шляхи реалізації Керівних принципів будуть визначатися правовими 

системами кожної держави. 

Дані принципи не застосовуються до трансплантації статевих клітин, 

тканин яєчників і яєчок чи ембріонів в репродуктивних цілях, як і до крові та 

її складових, які призначені для переливання. 

Відповідно до Керівного принципу 1 клітини, тканини, і органи 

людини можуть бути вилучені лише у випадку, якщо 1) отримано згоду у 

формі, визначеній законом, 2) нема підстав вважати, що людина була проти 

такого вилучення. Керівний принцип 3 встановлює, що донори повинні 

знаходитись в генетичному, правовому чи емоційному зв’язку зі своїми 

реципієнтами. Крім того, трансплантація може здійснюватися лише на 

безоплатній основі (Керівний принцип 5). Проте, можливим є відшкодування 

донору розумних витрат, які можна проконтролювати [102]. 

Таки чином, Керівні принципи ВООЗ 2010 р. встановлюють вимогу 

чітко вираженої згоди померлої особи або близьких родичів, при цьому не 

має бути заперечень померлої особи на видалення її органів з метою 

трансплантації. 

У справі Elberte v. Latvia 2015 р. ЄСПЛ розглядав питання видалення 

тканин тіла у померлого чоловіка позивачки без її відома чи згоди. 

Чоловік позивачки помер в автокатастрофі у 2001 р. Його тіло було 

доставлено до криміналістичного центру для проведення розтину. Позивачка 

вперше побачила тіло чоловіка, коли його передали для поховання. Його 

ноги були щільно зведені разом. 

Через два роки Поліція Безпеки повідомила позивачку про кримінальне 

провадження, відкрите через незаконне видалення органів і тканин людини у 

період між 1994 і 2003 рр. в Латвії. Відповідно до договору, схваленого 

державою, тканини її чоловіка були видалені з його тіла після розтину і 

передані компанії в Німеччині для виготовлення біоімплантатів. Національне 
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законодавство на той час дозволяло видалення органів і тканин людини у 

померлої людини, якщо вона/він прямо не заперечував проти цього протягом 

життя або якщо не було заперечень від близьких родичів. Однак, відповідно 

до закону органи влади і не були зобов’язані отримувати згоду від близьких 

родичів. 

Позивач подала позов до ЄСПЛ про порушення ст. 3 і 8 Європейської 

конвенції з прав людини 1950 р. Суд визнав, що відбулося порушення права 

позивачки на повагу до її приватного життя за ст. 8, оскільки її не 

повідомили про видалення тканин тіла чоловіка, коли воно проводилося. 

Крім того, Суд відзначив, що існувала певна невизначеність, оскільки 

позивачка мала право виразити згоду чи незгоду, але відповідного 

зобов’язання у національних органів запитувати таку згоду чітко не 

визначено. Щодо ст. 3 Суд зазначив, що страждання позивачки були не 

настільки серйозними, щоб становити порушення ст. 3 [103]. 

7. Право на генну терапію. Право на використання стовбурових 

клітин.  

Рішення об’єднати дані категорії прав продиктоване тим фактом, що 

сучасне міжнародне право не містить детального регулювання щодо них. 

Тим паче, що технології віртуального моделювання та впровадження ІКТ до 

тіла людини все ще розвиваються і не доступні для масового використання. 

Сучасне міжнародне право виходить із принципу свободи наукових 

досліджень та права людини користуватися здобутками науково-технічного 

прогресу та їх застосування. Проте, дана свобода не є абсолютною. 

Наукові дослідження розвиваються дуже швидко, тому держави часто 

не встигають розробити спільну позицію щодо регулювання тієї чи іншої 

сфери відносин. Крім того, через різницю у розвитку для багатьох держав 

більшість із цих питань є неактуальними ще протягом 5-10 років. Проте за 

останні два десятиліття у міжнародному праві почала складатися система 

принципів, які регулюють здійснення досліджень у галузі біології, медицини 
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та генетики. Мета цих принципів полягає у тому, щоб встановити рамки 

свободи досліджень для захисту гідності і прав людини. 

Основними правилами, які регулюють розвиток наукових досліджень, 

зокрема, наук про життя, є такі: 

 геном людини в його природному стані не повинен служити 

джерелом доходів (ст. 4 Загальної декларації про геном людини і права 

людини 1997 р.); 

 геном людини є надбанням людства (ст. 1 Загальної декларації про 

геном людини і права людини 1997 р.); 

 захист майбутніх поколінь стосовно впливу наук про життя, в тому 

числі впливу на генетичні характеристики (ст. 16 Загальної декларації про 

геном людини 2005 р.); 

 заборона застосування генної інженерії в тій мірі, в якій вона 

суперечить людській гідності (пункт (с) Декларації про клонування людини 

2005 р.); 

 заборона репродуктивного клонування; 

 втручання в людський геном з метою внесення змін можливо лише 

для превентивних, діагностичних і терапевтичних цілей, і тільки якщо воно 

не має на меті внесення будь-яких змін в геном майбутніх поколінь (ст. 13 

Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р.). 

Крім того, Додатковий протокол до Конвенції про права людини і 

біомедицину у сфері біомедичних досліджень 2005 р. закріплює правила 

проведення біомедичних досліджень на людях. 

Проте, переважно дана сфера регулюється на рівні принципів 

міжнародного права захисту прав людини і біоетичних принципів. 

8. Право на зміну статі та вибір статевого партнера. 

У сучасному міжнародному праві окремого договору, який би 

регулював юридичні питання, пов’язані зі зміною статі, немає. Вважається, 

що право на зміну статі є частиною права на захист приватного і сімейного 
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життя, яке є загальновизнаним у сучасному міжнародному праві і закріплене 

у низці універсальних і регіональних міжнародних договорів. 

Відповідно до Міжнародного класифікатора хвороб-10, прийнятого 

ВООЗ, транссексуалізм та двоїстий трансвестизм відносяться до категорії 

F64 «Розлади статевої ідентичності» [104]. Наявність даної хвороби є 

правовою підставою для проведення операцій зі зміни (корекції) статі в 

державах-членах ВООЗ. 

У справі Y.Y. v. Turkey 2015 р. ЄСПЛ розглядав питання відмови 

національних органів влади дати дозвіл на проведення операції за зміни статі. 

Позивач(ка) на момент подання заяви був зареєстрований як жінка, але 

фактично відчував себе чоловіком. Відповідно до вимог закону позивач 

подав клопотання до національного суду у 2005 р., але остаточно йому було 

відмовлено у 2007 р. через те, що для отримання такого дозволу він мав 

надати докази того, що він безплідний. Однак, він таких доказів не надав. 

У 2013 р. позивач знову подав клопотання на тій підставі, що йому 

потрібна була операція зі зміни статі для збереження психічного здоров’я. 

Також було доведено, що позивач жив як чоловік в усіх аспектах і страждав 

через ситуацію, яка склалася. 

Позивач подав позов до ЄСПЛ про порушення ст. 8 (його права на 

приватне життя), зокрема через необхідність стерилізації відповідно до ст. 40 

Цивільного кодексу. 

Суд визнав, що у даній справі дійсно було порушено ст. 8 – право 

позивача на повагу до приватного життя і його автономію, оскільки рішення 

національних органів влади вплинуло на право позивача на статеву 

ідентифікацію і особистий розвиток [105]. 

9. Право на доступ до своїх біологічних даних. Право не давати 

згоду на обробку і збереження своїх біологічних даних владою. 

Захист біологічних даних людини відбувається в рамках загального 

режиму захисту персональних даних, а також захисту права на приватне та 

сімейне життя. Крім того, у міжнародному праві існує принцип 
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конфіденційності біологічних даних, який поки не є загальновизнаним. 

Детальний аналіз даного принципу міститься у п. 2.2 дослідження. 

Зокрема, під егідою Ради Європи у 1981 р. була ухвалена Конвенція 

про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних. 

На даний момент її ратифікували 50 держав: всі держави-члени Ради Європи, 

а також Маврикій, Сенегал та Уругвай. 

Мета даної конвенції полягає у тому, щоб забезпечити захист права на 

недоторканність приватного життя людини у зв’язку з автоматизованою 

обробкою персональних даних, що її стосуються. 

Відповідно до ст. 2 персональні дані означають будь-яку інформацію, 

яка стосується конкретно визначеної особи або особи, яка може бути 

конкретно визначена. 

У ст. 5 закріплені вимоги до даних, які піддаються автоматизованій 

обробці, зокрема, вони повинні: 

 отримуватися і оброблятися сумлінно і законно; 

 зберігатися для визначених і законних цілей та не 

використовуватися у спосіб, не сумісний із цими цілями; 

 бути адекватними, відповідними та не надмірними стосовно цілей, 

для яких вони зберігаються; 

 точними таза необхідності актуальними; 

 зберігатися у такій формі, щоб давати можливість ідентифікувати 

дані особи не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких вони зберігаються 

[106]. 

Також, відповідно до ст. 6 визначено статус особливих категорій даних. 

Персональні дані, що свідчать про расову приналежність, політичні, 

релігійні, чи інші переконання, а також дані, що стосуються здоров’я або 

статевого життя, не можуть піддаватися автоматизованій обробці, якщо 

внутрішнє законодавство не забезпечує відповідних гарантій. 
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Під егідою Африканського союзу у 2014 р. було ухвалено Конвенцію 

про кібербезпеку і захист персональних даних. Розділ ІІ даної конвенції 

повністю присвячений захисту персональних даних. 

Мета цієї конвенції полягає у тому, щоб зобов’язати держави-члени 

встановити правовий режим з метою зміцнення основних прав і 

громадянських свобод, зокрема забезпечити захист фізичних даних, а також 

покарання за порушення приватності з урахуванням принципу вільного обігу 

персональних даних. 

Відповідно до ст. 1 Конвенції персональні дані означають будь-яку 

інформацію, яка стосується конкретно визначеної фізичної особи або 

фізичної особи, яку можна конкретно визначити, за допомогою яких особу 

можна визначити, прямо чи опосередковано, зокрема через ідентифікаційний 

номер або один чи декілька факторів, характерних для її фізичної, 

психологічної, ментальної, економічної, культурної чи соціальної 

ідентичності [107]. 

Дана конвенція стосується як автоматизованої, так і неавтоматизованої 

обробки даних. Вона встановлює принципи обробки персональних даних: 

 принцип згоди та правомірності обробки персональних даних; 

 законності та добросовісності обробки персональних даних; 

 цілеспрямованості, доцільності та відповідного зберігання 

персональних даних; 

 точності персональних даних; 

 прозорості персональних даних; 

 конфіденційності та безпеки обробки персональних даних. 

Також, конвенція встановлює режим спеціального захисту 

конфіденційних даних, до яких відносяться дані про світоглядні, політичні та 

професійні погляди та діяльність, а також інформація про сексуальне життя 

чи расу, здоров’я, суспільні заходи, судові процеси, кримінальні чи 

адміністративні санкції. Відповідно до п. 1 ст. 14 Конвенції держави повинні 
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заборонити збір та обробку цих даних за виключенням випадків, 

встановлених в п. 2 даної статті. 

У справі S. and Marper v. The United Kingdom 2008 р. ЄСПЛ розглянув 

питання не вибіркового, «беззастережного» зберігання відбитків пальців, 

клітинних зразків та ДНК профайлів після виправдувального вироку. Ці 

матеріали продовжувалися зберігатися владою після виправдання S. та 

припинення справи Mr Marper у 2001 р. 

Після того, як процес щодо них було припинено, вони подали запит про 

те, щоб їх відбитки пальців, зразки ДНК та про файли були знищені. Однак, 

безрезультатно. Інформація продовжувалася зберігатися, оскільки закон 

дозволяв її зберігання без обмеження в часі. Позивачі подали позов про 

порушення ст. 8 і 14 Європейської конвенції з прав людини 1950 р. 

Суд вирішив, що невибіркова, «беззастережна» природа зберігання 

вищезгаданих даних особи, яка підозрювалася, але не була засуджена за 

вчинення злочину, порушує баланс між публічними та приватними 

інтересами. Відповідно, держава порушила надану їй свободу розсуду у 

цьому питанні [108]. Таким чином, зазначене зберігання даних порушує 

право позивачів на приватне життя за ст. 8. 

10. Право на вживання наркотиків та психотропних речовин. 

Одразу зазначимо, що багато вчених відносять право на вживання 

наркотиків та психотропних речовин до соматичних прав людини, адже таке 

вживання значно впливає на тіло та загалом фізичний стан людини. На нашу 

думку, дане право можна вважати спірним, оскільки воно визнане далекл не в 

усіх державах світу та значно відрізняється за своїм змістом. 

На міжнародному рівні регулювання діяльності, пов’язаної із обігом 

наркотичних та психотропних речовин здійснюється в рамках Конвенції 

ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 р., Єдиної конвенції про наркотичні засоби 

1961 р. та Протоколу 1972 р. до неї, а також Конвенції про психотропні 

речовини 1971 р. 
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Дані конвенції встановлюють перелік і класифікацію наркотичних 

засобів та психотропних речовин, а також визначають речовини, які 

підлягають контролю. Крім того, вони закріплюють основні поняття, а також 

процедури співробітництва держав щодо боротьби з незаконним обігом і 

торгівлею у цій сфері. 

При цьому важливо зазначити, що метою даної системи є протидія 

зловживанню наркотичними і психотропними речовинами, а також 

незаконному обігу і торгівлі ними. Як Єдина конвенція про наркотичні 

засоби 1961 р., так і Конвенція про психотропні речовини 1971 р. 

визначають, що застосування наркотичних засобів і психотропних речовин в 

медицині може бути необхідним для полегшення болю і страждань. 

Незаконний обіг означає правопорушення, зазначені в п. (1) і (2) ст. 3 

Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 р. Зокрема, відповідно до п. 1 (а) (і) ст. 3 

незаконними є такі дії, вчинені навмисно: виробництво, виготовлення, 

екстрагування, приготування, пропозиція, пропозиція з метою продажу, 

розповсюдження, продаж, постачання на будь-яких умовах, посередництво, 

переправлення, транзитне переправлення, транспортування, імпорт та 

експорт будь-якого наркотичного засобу чи будь-якої психотропної речовини 

на порушення положень Конвенції 1961 р., Конвенції 1971 р. і Конвенції 

1988 р.; (іі) культивування опійного маку, кокаїнового куща або рослини 

каннабіс з метою виробництва наркотичних засобів на порушення положень 

Конвенції 1961 р. і цієї Конвенції з поправками; (ііі) зберігання або купівлю 

будь-якого наркотичного засобу або психотропної речовини для цілей будь-

якого з видів діяльності, перелічених у підпункті (і) вище;(iv) виготовлення, 

транспортування або розповсюдження обладнання, матеріалів або речовин, 

зазначених у Таблиці I і Таблиці II, якщо відомо, що вони призначені для 

використання з метою незаконного культивування, виробництва або 

виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин; (v) 
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організацію, керівництво або фінансування будь-яких правопорушень, 

перелічених у підпунктах (і), (іі), (ііі) або (iv) вище [109]. 

Хоча до переліку дій, які є правопорушеннями, не вказано власне 

вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, проте дані конвенції 

створюють механізм, який би унеможливлював зловживання ними. 

Можна сказати, що право на вживання наркотичних засобів та 

психотропних речовин існує лише в медичних цілях для полегшення болю і 

страждань, і лише відповідно до закону. 

11. Право на винагороду за користування власним тілом. 

Так само, право на винагороду за користування власним тілом деякі 

вчені відносять до категорії соматичних прав, оскільки це питання стосується 

тіла людини та меж його використання. Сучасне міжнародне право містить 

декілька положень, які регулюють використання тіла людини: 

1) заборона торгівлі жінками та використання проституції; 

2) заборона отримання фінансової вигоди від тіла людини і його 

частин. 

Відповідно до ст. 6 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок 1979 р. держави-члени повинні вжити всіх заходів «щодо 

припинення торгівлі жінками та використання проституції жінок» [47]. У 

п. 15 Загальних коментарів №19 до ст. 6 Комітету з ліквідації дискримінації 

щодо жінок вказано, що «повії є особливо вразливими щодо жорстокості по 

відношенню до них через їхній статус, який може бути незаконним і може 

маргіналізувати їх. Вони потребують рівного захисту закону від зґвалтування 

та інших форм жорстокості» [95]. 

Також, ст. 10 Арабської хартії прав людини 2004 р. забороняє 

«примусову працю, торгівлю людьми для проституції або сексуальної 

експлуатації, експлуатацію інших для проституції та будь-якої іншої форми 

експлуатації, а також експлуатацію дітей під час збройних конфліктів» [64]. 

Відповідно до ст. 21 Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р. 

«забороняється отримувати фінансову вигоду від тіла людини». Проте, дана 
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стаття стосується саме органів і тканин людини, в тому числі крові, які не 

повинні бути джерелом доходу ні для особи, у якої вони були вилучені, ні 

для третьої сторони. Проте, дана стаття не забороняє особі отримати 

справедливу компенсацію витрат чи втрати доходу. Дана стаття не 

стосується таких частин тіла, як наприклад волосся та нігті, продаж яких не 

суперечить людській гідності [110]. Такий самий зміст вкладено і в ст. 21 

Додаткового протоколу до Конвенції про права людини і біомедицини 

стосовно трансплантації органів і тканин людини. 

Таким чином, право на винагороду за користування власним тілом 

може тлумачитися в декількох аспектах – як право на проституцію та як 

право отримувати фінансову вигоду від тіла людини і його частин. 

Що стосується права на проституцію, то міжнародні договори такого 

права прямо не визначають. Існує чітка заборона щодо використання інших 

для проституції та інших форм експлуатації, а також торгівля людьми. 

Щодо використання тіла людини та його частин міжнародне право 

містить положення, відповідно до яких особа може лише претендувати на 

розумну компенсацію витрат, пов’язаних із процедурою донорства, але не на 

оплату за послуги. Проте, дана норма поки знаходиться на етапі становлення 

і ще не є загальновизнаною. 

Таким чином, міжнародно-правове регулювання діяльності, пов’язаної 

із спірними СРПЛ, знаходиться на етапі становлення. Проте, за останні роки 

значно активізувалася робота ЄСПЛ та Міжамериканської комісії з прав 

людини та Суду щодо розгляду справ про порушення СРПЛ. 

Аналіз судової практики ЄСПЛ свідчить про те, що у багатьох 

складних морально-етичних питаннях у сфері захисту СРПЛ держави мають 

широку свободу розсуду. Зокрема, це такі питання: питання про початок 

життя, регулювання процедури in vitro, використання стовбурових клітин 

ембріонів для досліджень, питання сурогатного материнства, доступ до 

експериментального лікування для смертельно хворих осіб. Проте, стосовно 
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зберігання зразків ДНК людини після закриття кримінальної справи, держави 

мають вузьку свободу розсуду. 
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2.2. Принципи захисту СРПЛ 

Закріплення біоетичних принципів на міжнародному рівні відбувалося 

вже з середини ХХ ст. після закінчення Другої світової війни. Тоді стало 

зрозуміло, що подальший розвиток науки, особливо у сфері біології, 

медицини, генетики нерозривно пов'язаний із правами людини – людини, яка 

проводить експерименти і над якою експерименти проводяться. Досліди 

німецьких і японських вчених над людьми показали, що наука може бути 

жорстокою і байдужою до людських страждань у прагненні розширити свої 

горизонти, у тому числі для блага прийдешніх поколінь. 

Жертви в ім’я науки – не нове явище для світової історії, проте у ХХ ст. 

стало очевидно, що масштаби таких жертв у руках фанатиків і за підтримки 

державної політики можуть бути вражаючими. 

Саме тому у 1947 р. був ухвалений Нюрнберзький кодекс, який 

визначив 10 принципів медичних досліджень, які проводяться над людиною, 

зокрема: принцип добровільної згоди пацієнта, неможливість отримати 

позитивного результату іншим шляхом, уникнення зайвих ризиків і 

страждань для пацієнта, ступінь ризику не повинен перевищувати 

гуманітарної важливості проблеми, обов’язкова кваліфікованість і 

професійність особи, яка проводить експеримент, та ін.[111]. 

Пізніше у 1949 р. Всесвітньою медичною асамблеєю був ухвалений 

Міжнародний кодекс медичної етики. У 1968, 1983 і 2006 рр. до нього були 

внесені поправки. Він визначив загальні обов’язки лікаря, обов’язки лікаря 

по відношенню до хворих, та обов’язки лікаря по відношенню до інших. 

Зокрема, у даному кодексі були закріплені обов’язок лікаря 

дотримуватися конфіденційності стосовно пацієнта, діяти лише в інтересах 

пацієнта, завжди пам’ятати про обов’язок зберігати людське життя [112]. 

Хельсинська декларація Всесвітньої медичної асоціації була ухвалена в 

1964 р. (змінена і доповнена у 2008 р.). Вона визначила етичні принципи 

проведення медичних дослідів за участю людей як суб’єктів дослідження, 

зокрема: 
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 пріоритет здоров’я людини, яка є об’єктом досліджень, над всіма 

іншими інтересами; 

 обов’язок лікарів, які беруть участь у медичних дослідженнях, - 

забезпечити захист життя, гідності, цілісності, права на самовизначення, 

права на особисте життя і конфіденційність особистої інформації учасника 

дослідження; 

 компетентність та кваліфікованість лікаря чи іншого спеціаліста у 

сфері охорони здоров’я для проведення медичних досліджень за участю 

людей в якості суб’єктів; 

 проведення таких досліджень можливе лише тоді, коли важливість 

цілі переважає відомі ризики чи незручності для суб’єкта; 

 добровільність участі дієздатних суб’єктів в медичних 

дослідженнях; 

 захист конфіденційності суб’єктів досліджень та їх особистої 

інформації; 

 необхідність надання відповідної інформації потенційному 

учаснику досліджень та ін. [113]. 

У 2002 р. було також ухвалено Міжнародні етичні керівні принципи 

біомедичних досліджень за участю людей як суб’єктів. У даному документі 

закріплено три основні етичні принципи, на основі яких повинні проводитися 

всі дослідження за участю людини як суб’єкта, а саме: 

 принцип поваги до людини, який передбачає дотримання двох 

критеріїв: повага до автономії особи та захист людей з порушеною чи 

обмеженою автономією; 

 принцип «роби благо», який відповідає етичному обов’язку 

максимізувати користь та мінімізувати шкоду від досліджень; 

 принцип справедливості, який означає етичне зобов’язання 

ставитися до кожної людини відповідно до того, що для неї морально 

правильно і що їй підходить [114]. 
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Загальновизнаного усталеного переліку принципів регулювання СРПЛ 

в міжнародному праві і доктрині поки немає, хоча напрацювання 

міжнародного співтовариства за півстоліття є досить об’ємними. 

Так, у жовтні 2005 р. в Парижі Генеральна конференція ЮНЕСКО 

ухвалила Загальну декларацію про біоетику та права людини, яка 

узагальнила та кодифікувала принципи регулювання етичних питань, які 

стосуються медицини, наук про життя і пов’язаних з ними технологій. Дана 

декларація складається із 17 базових принципів та 4 правил застосування 

принципів, визначених декларацією. 

Загалом, на нашу думку, спеціальними принципами сучасного 

міжнародного права, які регулюють СРПЛ можна назвати такі: 

1) принцип поваги до гідності та прав людини;  

2) принцип недискримінації та рівного ставлення; 

3) принцип добровільної, інформованої згоди особи на проведення 

наукових досліджень чи медичних втручань щодо неї; 

4) принцип переваги інтересів та добробуту окремої людини над 

інтересами суспільства та науки; 

5) принцип відповідності наукових досліджень і медичних втручань 

професійним критеріям і стандартам; 

6) принцип максимальної користі та мінімальних ризиків для особи, 

щодо якої проводяться наукові дослідження і медичні втручання; 

7) принцип конфіденційності даних пацієнта або особи, над якою 

проводяться дослідження чи здійснюються втручання. 

Принцип поваги до гідності та цілісності людини було вперше 

закріплено в преамбулі Статуту ООН, де «підтверджується віра в основні 

права людини, гідність і цінність людської особистості, рівноправність 

чоловіків і жінок» [115]. 

Також ст. 1 Загальної декларації прав людини, яка говорить про те, що 

«всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони 
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наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в 

дусі братерства» [41]. 

У ст. 7 МПГПП 1966 р. закріплено заборону катування чи жорстокого, 

нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання. Стаття 

10 визначає, що всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне 

поводження і поважання гідності, властивої людській особі [43]. 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. 

оперує поняттям і забороняє «нелюдське чи таке, що принижує гідність, 

поводження» [55]. 

Міжамериканська декларація прав та обов’язків людей 1948 р. у 

преамбулі встановлює, що «всі люди народжуються рівними у гідності та 

правах, та наділені розумом та свідомістю» [56]. Стаття 5 Міжамериканської 

конвенції з прав людини 1969 р. встановлює, що кожна людина має право на 

повагу до її фізичної, психічної та моральної цілісності [57]. 

У Заключному акті Конференції з прав людини 1968 р. зазначалось, що 

основною метою діяльності ООН у сфері захисту прав людини є досягнення 

кожною людиною максимуму свободи та гідності [45]. 

Декларація про расу і расові забобони 1978 р. визначає, що всі люди 

«народжуються рівними в гідності і в правах, і всі вони складають невід’ємну 

частину людства» [116]. 

Стаття 5 Африканської хартії прав людини і народів 1986 р. говорить 

про те, що «кожен має право на повагу гідності, що притаманне людській 

особистості, та на визнання його правосуб’єктності. Будь-які форми 

експлуатації та применшення гідності, особливо рабство, работоргівля, 

тортури, жорстоке, нелюдське поводження або покарання чи поводження, що 

принижує гідність, повинні бути заборонені» [60]. 

Каїрська декларація прав людини в ісламі 1990 р. закріплює принцип 

рівності щодо людської гідності та основних зобов’язань, а також заборону 

фізичних чи психологічних тортур, будь-якої форми приниження, 

жорстокого чи такого, що принижує гідність, поводження [63]. 
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Арабська хартія прав людини 2004 р. закріплює принцип рівності 

чоловіка та жінки у людській гідності, а також заборону фізичних чи 

психологічних тортур, або жорстокого чи нелюдського поводження чи 

покарання [64]. 

Стаття 1 Загальної декларації ЮНЕСКО про геном людини 1997 р. 

визначає, що «геном людини лежить в основі споконвічної спільності усіх 

представників людського роду, а також визнання їх невід’ємної гідності та 

різноманіття. Геном людини знаменує собою надбання людства». Крім того, 

у декларації закріплено принцип, відповідно до якого наукові дослідження 

щодо геному людини повинні засновуватися на всебічній повазі до гідності, 

свободи і прав людини [65]. 

У ст. 3 Загальної декларації про біоетику та права людини 2005 р. 

закріплено принцип повної поваги до людської гідності, прав і свобод [117]. 

Стаття 1 Конвенції про права людини та біомедицину 1997 р. говорить, 

що ціллю даної конвенції є «захист гідності людини і гарантування кожному 

без виключень дотримання цілісності особистості та інших прав і основних 

свобод у зв’язку із застосуванням досягнень біології та медицини» [55]. 

Схоже положення міститься і у ст. 1 Додаткового протоколу до 

Конвенції про права людини і біомедицину у сфері біомедичних досліджень 

2005 р. та ст. 1 Додаткового протоколу стосовно трансплантації органів та 

тканин людини 2002 р., у яких закріплено право на захист гідності та 

індивідуальності кожної людини, а також право на дотримання цілісності 

[72], [71]. 

Протокол до даної конвенції Про заборону клонування 1998 р. містить 

положення преамбули, де сказано, що «інструментальний підхід до людської 

істоти у формі навмисного створення генетично ідентичних істот суперечить 

уявленням про гідність людини і в силу цього є недобросовісним 

застосуванням біології та медицини» [70]. 

Єдиного підходу до визначення суті «гідності людини» дані 

міжнародні акти не містять. Як зазначає професор Сміт «концепція «гідності 
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людини» є проблематичною: вона відкрита для зловживань та неправильної 

інтерпретації» [118]. 

З іншого боку, на думку Мріям Кладос, «гідність людини в цьому сенсі, 

так само як і права людини самі по собі, утворює одну спільну мову, якою 

проблеми в галузі біоетики можуть бути обговорені і розглянуті, і в той же 

час дозволяє державам наповнити поняття значенням, яке відповідає їхньому 

національному почуттю моралі. Поняття людської гідності, таким чином, 

відіграє важливу посередницьку та примирливу функцію, іноді необхідну для 

досягнення згоди між державами в галузі біоетики» [119]. 

Текстуальний аналіз основних міжнародно-правових актів у сфері прав 

людини дає нам можливість виокремити деякі її такі ознаки: 

1) гідність властива всім людям; 

2) гідність є іманентною (вродженою) характеристикою людини; 

3) інші істоти гідністю не наділені (оскільки вирази «нелюдське 

поводження» та «применшення гідності» використовуються як 

синоніми); 

4) гідність є властивістю людини не сама по собі, а у відношенні до 

інших людей (оскільки порушення гідності можливе лише з боку 

інших людей, людина сама свою гідність порушити не може); 

5) гідність – соціальне поняття; 

6) в основі гідності лежить геном людини, який забезпечує 

спільність людського роду і різноманіття; 

7) унікальність людини є необхідною рисою гідності людини, 

оскільки створення генетично ідентичних істот суперечить 

принципу поваги до гідності людини; 

8) цілісність людини є необхідною рисою гідності, оскільки 

порушення цілісності особистості є порушенням принципу 

поваги до гідності людини [120]. 

У Міркуваннях з питань клонування, представлених Святим Престолом 

у зв’язку з обговоренням в Генеральній Асамблеї ООН конвенції про 
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заборону клонування з метою відтворення, висловлено думку, що «гідність» 

означає притаманну людській особистості цінність, яка рівною мірою 

властива всім людям, незалежно від їхнього соціального, інтелектуального чи 

фізичного стану» [121]. 

Щодо гідності в контексті клонування далі зазначається: «з 

антропологічної точки зору більшість людей визнають, що клонування 

ображає людську гідність. У результаті клонування на світ дійсно з'явиться 

людина, але за допомогою лабораторних маніпуляцій, на рівні чистої 

зоотехнології. Ця людина з'явиться на світ як «копія» (навіть якщо і 

біологічна) іншої людської істоти» [121]. 

Виходячи із даної концепції, можна визначити два основні види 

гідності людини: «атрибутивну гідність»; іманентну гідність. 

У Міркуваннях Святого Престолу вказується, що хоча саме поняття 

можна вживати у декількох значеннях, все ж під «гідністю людини» слід 

розуміти генетичну та морально-духовну унікальність людини. 

На нашу думку, принцип поваги до гідності людини є дуже важливим 

як з практичної, так і з теоретичної точки зору. Фактично, він є основою для 

формування цілого комплексу норм, які регулюють сферу відносин щодо 

розпорядження людиною власним тілом та репродукції. Крім того, за 

необхідності вирішення нових проблемних питань у сфері захисту прав 

людини при застосуванні біології, медицини та генетики, і за відсутності 

відповідного регулювання, в першу чергу буде застосовуватися принцип 

поваги до гідності і прав людини. 

На нашу думку, принцип поваги до гідності і прав людини є звичаєвою 

нормою сучасного міжнародного права. 

У сучасній науці міжнародного права прийнято вважати, що для того, 

щоб певне правило поведінки було визнане міжнародно-правовим звичаєм, 

необхідно, щоб воно пройшло декілька етапів: 

1) постійне й однакове додержання у відносинах держав тих чи інших 

правил поведінки (usus); 
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2) визнання цих правил юридично обов’язковими нормами звичаєвого 

права (оріпіо juris necessitates) [122]. 

Дослідники у сфері прав людини зазначають, що «людська гідність є 

основоположною концепцію глобального режиму захисту прав людини, 

кінцевою цінністю, яка надає узгодженості правам людини» [123]. 

Принцип поваги до гідності та прав людини закріплений в багатьох 

універсальних та регіональних міжнародно-правових актах, а також 

застосовувався міжнародними судовими установами для вирішення низки 

справ щодо захисту прав та свобод людини. 

Усправі Ahmadou Sadio Diallo 1998 р. (Republic of Guinea v. Democratic 

Republic of the Congo) Гвінея посилалася на ст. 10(1) МПГПП, яка говорить, 

що «всі особи, позбавлені волі, мають право на гуманнее поводження і 

повагу гідності, властивої людській особі». Міжнародний Суд ООН також 

звернувся до ст. 7 МПГПП та ст. 5 Африканської хартії прав людини і 

народів 1986 р., і ще до оцінки справи по суті підтвердив, що «більше того, 

немає сумнівів, що заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, 

поводження є однією з норм загального міжнародного права, яка є 

обов’язковою для Держав за будь-яких обставин, не залежно від будь-яких 

договірних зобов’язань» [124]. Можна стверджувати, що Міжнародний Суд 

визнав принцип поваги до гідності людини звичаєвою нормою міжнародного 

права. 

Практика застосування принципу поваги до гідності людини також 

підтверджується у рішеннях ЄСПЛ, зокрема у справі R.R. v. Poland від 26 

травня 2011 р. Суд задовольнив позов за ст. 3 Європейської конвенції з прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. Позивачка скаржилася, що їй було 

відмовлено у доступі до пренатального генетичного обстеження, на яке вона 

мала право, коли була вагітна, через відсутність у лікарів належного рівня 

компетенції у консультуванні, зволікання і плутанину. Також лікарі 

відмовилися робити аборт. У липні 2003 р. позивачка народила дитину з 

синдромом Тернера. 
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Суд зазначив, що позивачці було надане недостатнє відшкодування від 

судів Польщі, і що вона не втратила статус жертви. Позивачка була 

принижена поганим ставленням лікарів, які займалися її випадком. Таким 

чином, Суд погодився, що ст. 3 було порушено [125]. 

Справа A, В, and C v. Ireland від 16 грудня 2010 р. стосувалася 

обмеження права на здійснення аборту. У даній справі ЄСПЛ відхилив 

претензії позивачів за ст. 3 Європейської конвенції з прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., мотивуючи це тим, що психологічний та 

фізичний тягар не був достатньо серйозним, щоб становити нелюдське чи 

таке, що принижує гідність, поводження [126]. 

Також згадка про принцип поваги до гідності людини містилася у 

рішенні ЄСПЛ у справі L. v. Lithuania від 11 вересня 2007 р. [127], яке 

стосувалося права особи на зміну статі, а також зміну громадянського стану. 

Суд вимогу за ст. 3 не задовольнив, оскільки обставини і умови життя 

позивача, були хоч і складні, але не на стільки нестерпні, щоб загрожувати 

життю. Однак Суд визнав порушення ст. 8 і право позивача на матеріальну 

компенсацію, яка покриє необхідну операцію по зміні статі за кордоном і 

моральну шкоду, у разі неприйняття Литвою законодавства, яке б дозволило 

Л. провести операцію для повної зміни статі протягом трьох місяців в самій 

Литві. 

Справа Pretty v. The United Kingdom від 29 квітня 2002 р. стосувалася 

права на здійснення евтаназії. В основному Суд приділив увагу тлумаченню 

ст. 2 Конвенції з прав людини і основоположних свобод 1950 р. та межам її 

застосування. Щодо ст. 3 ЄСПЛ зазначив, що «страждання, яких зазнає особа 

від природної хвороби, фізичної чи психічної, можуть охоплюватися ст. 3, 

коли вони посилюються чи є ризик того, що вони будуть посилюватися, 

лікуванням, яке обумовлене умовами утримання, висилкою чи іншими 

заходами, за які органи влади несуть відповідальність» [99]. 

Як видно із суті справ ЄСПЛ, він використовує певні критерії для 

визначення, чи є страждання надмірними для людини, щоб становити саме 
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приниження людської гідності. Крім того, як видно з останньої справи, ст. 3 

покриває випадки, які спричинені іншими особами, які несуть 

відповідальність за стан особи. 

Таким чином, можна стверджувати, що принцип поваги до гідності та 

прав людини є звичаєвою нормою, оскільки відповідає критеріям тривалості 

застосування та наявності оріпіо juris necessitates, які необхідні для визнання 

певної норми як звичаєвої. Крім того, він є одним із основних принципів 

міжнародного права прав людини. Відповідно, дотримання даної норми є 

обов’язковим для всіх держав, незважаючи на те, чи є певна конкретна 

держава учасником тієї чи іншої конвенції.  

Принцип недискримінації та рівного ставлення закріплений у ст. 2. 

Загальної декларації прав людини 1948 р., у ст. 2 та ст. 3 МПГПП 1966 р., 

ст. 2 та ст. 3 МПЕСКП 1966 р., Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1979 р., ст. 1 Декларації про расу та расові 

забобони 1978 р., ст. 14 Європейської конвенції з прав людини 1950 р., ст. 1 

Протоколу №12 до Європейської конвенції з прав людини 1950 р. від 2000 р., 

ст. 1 Міжамериканської конвенції прав та обов’язків людини 1969 р., ст. 2 

Африканської хартії прав людини і народів 1948 р., а також ст. 2 Протоколу 

Мапуту 2003 р. щодо прав жінок в Африці. 

Дані міжнародно-правові акти встановлюють заборону дискримінації 

за загальними ознаками: раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 

та інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, 

станового чи іншого положення. 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 

1965 р. та Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок 1979 р. місять положення щодо заборони дискримінації за окремими 

ознаками. 

Каїрська декларація прав людини в ісламі 1990 р. у ст. 1 встановлює 

заборону дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, мови, статі, релігії, 

політичної належності, соціального статусу чи інших переконань. Окремо у 
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даній декларації закріплено принцип рівності чоловіків і жінок щодо поваги 

до людської гідності [63]. 

Стаття 3 Арабської хартії з прав людини 2004 р. розширює перелік 

ознак, за якими забороняється дискримінація, зокрема, за ознаками: статі, 

кольору шкіри, мови, релігії, переконань, поглядів, національного чи 

соціального походження, майнового стану, народження, фізичної чи 

психічної неповноцінності. Крім того, ст. 33 забороняє дискримінацію щодо 

прав подружжя [64]. 

Принцип недискримінації також закріплений у ст. 2 Загальної 

декларації про геном людини та права людини 1997 р., у якій зазначається, 

що «кожна людина має право на повагу до її гідності та її прав незалежно від 

її генетичних характеристик» [65]. 

Крім того, ст. 7 Міжнародної декларації про генетичні дані людини 

2003 р. встановлює, що генетичні та протеомні дані людини не повинні 

використовуватися у дискримінаційних цілях [66]. 

У ст. 11 Загальної декларації про біоетику та права людини 2005 р. 

закріплено принцип недопущення дискримінації та стигматизації за будь-

якою ознакою [117]. 

Також даний принцип знайшов своє відображення у ст.1 Конвенції про 

права людини і біомедицину 1997 р., яка визначає, що держави захищають 

гідність і тотожність всіх людей, а також гарантують кожній людині повагу 

до гідності без дискримінації. У ст. 11 даної Конвенції йдеться про те, що 

«забороняється будь-яка форма дискримінації щодо особи за ознакою її 

генетичного спадку» [55]. 

Як ми бачимо, принцип недискримінації має не тільки 

загальноприйняте значення, але й вузьке, яке стосується дискримінації за 

генетичними характеристиками і доповнює загальний перелік ознак. Проте, 

таке його тлумачення поки не є загальновизнаним, оскільки лише Конвенція 

про права людини і біомедицину має обов’язкову силу для держав-учасників 

переважно європейського регіону. 
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Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

містить невичерпний перелік «захищених підстав», які можуть бути основою 

для відповідальності за дискримінацію. Відповідно до ст. 14 не повинно бути 

дискримінації за будь-якою ознакою, такою як стать, раса, колір шкіри, мова, 

релігія, політичні чи інші погляди, національне чи соціальне походження, 

належність до національних меншин, майнового стану, народження, або за 

іншою ознакою. До категорії «інша ознака» ЄСПЛ у своїй практиці відніс 

інвалідність, вік та сексуальну орієнтацію. 

Міжнародні судові установи не раз розглядали справи состовно 

порушення принципу недискримінації в різних контекстах. 

Зокрема, у справі Salmanoǧlu and Pollataș v. Turkey позивачки, яким 

було на той час 16 і 19 років, були заарештовані в березні 1999 р. під час 

поліцейської операції проти Робочої Партії Курдистану. Обидві дівчини 

стверджували, що під час утримання під поліцейською вартою, вони були з 

пов’язками на очах, та їх били. Одна з позивачок також заявляла про 

сексуальні домагання, що її змушували довго стояти, позбавляли їжі, води та 

сну. 

Позивачки звернулися до ЄСПЛ на основі ст. 3, оскільки з ними 

жорстоко поводилися під час утримання в поліції, зокрема, сексуально 

домагалися та ґвалтували. Крім того, вони стверджували, що проведення 

щодо них «тесту на цнотливість» є порушенням ст. 14 (заборона 

дискримінації). 

ЄСПЛ встановив, що навіть якщо вважати згоду позивачок на 

проведення тесту дійсною (хоча одній із них було 16 років на той момент), не 

було жодної медичної чи юридичної необхідності проводити таке ретельне 

обстеження, оскільки позивачки ще не скаржилися на сексуальні домагання, 

коли дане обстеження було проведено. 

Таким чином, обстеження самі по собі можуть вважатися 

дискримінаційним та принижуючим гідність поводженням [128]. 
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До МС ООН декілька разів зверталися держави з позовом про 

порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р. У справі Georgia v. Russian Federation Суд встановив, 

що не має юрисдикції розглядати справу за позовом Грузії від 12 серпня 

2008 р., оскільки Грузія не виконала процедурні вимоги, які містяться у ст. 22 

Конвенції, зокрема звернення до переговорів або процедур, передбачених у 

даній Конвенції [129]. 

Інша справа про порушення, зокрема, Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. розглядається МС ООН за 

позовом Ukraine v. Russian Federation від 16 січня 2017 р. У той же день 

Україна подала запит про встановлення тимчасових заходів для гарантування 

її прав за Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансування тероризму 

1999 р. та Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р. 

19 квітня 2017 р. МС ООН встановив, що дотримано всіх умов, 

визначених у його Статуті, для того, щоб встановити тимчасові заходи щодо 

порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р. стосовно кримських татар [130]. 

Зважаючи на тривалість застосування та існування opinio juris, можна 

стверджувати, що принцип недискримінації за загальними ознаками також є 

звичаєвою нормою сучасного міжнародного права. 

Принципи добровільної інформованої згоди особи на проведення 

наукових досліджень чи медичних втручань щодо неї у міжнародному 

договорі вперше був закріплений у ст. 7 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права 1966 р. Дана стаття передбачає, що «жодну 

особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим 

дослідам» [43]. Однак, у даній статті принцип добровільної інформованої 

згоди закріплений лише частково, оскільки стаття не передбачає 

інформування пацієнта чи особи, щодо якої проводяться дослідження, про 
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умови та наслідки таких досліджень. Необхідною є лише добровільність 

згоди. 

У повному значенні даний принцип закріплений у ст. 6 Міжнародної 

декларації про генетичні дані 2003 року, ст. 6 і 7 Загальної декларації про 

біоетику та права людини 2005 р., ст. 20 Каїрської декларації прав людини в 

ісламі 1990 р., ст. 9 Арабської хартії прав людини 2004 р. 

Так, ст. 6 Загальної декларації про біоетику та права людини 2005 р. 

виокремлює надання згоди на медичне втручання у профілактичних, 

діагностичних чи терапевтичних цілях, а також згоду на наукові дослідження 

за участю людини. В обох випадках згода має бути попередньою, вільною та 

інформованою від відповідної особи, на основі необхідної інформації. Згода 

має бути явно вираженою і її можна відкликати в будь-який час, з будь-якої 

підстави без негативних наслідків чи шкоди [117]. 

Щодо наукових досліджень можуть бути зроблені винятки, але у 

відповідності з етичними принципами, національним та міжнародним 

правом. 

Крім того, ст. 5 Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р. 

закріплює принцип добровільної та свідомої інформованої згоди на будь-яке 

втручання у сферу здоров’я людини, зокрема вона передбачає, що «медичне 

втручання може здійснюватися лише після того як особа надасть на це свою 

добровільну письмову згоду; і ця особа заздалегідь отримає відповідну 

інформацію про цілі та характер втручання, а також його наслідки і ризики». 

Також, особа має право безперешкодно відкликати свою згоду. 

Крім того, у ст. 14 Додаткового протоколу до Конвенції про права 

людини і біомедицину у сфері біомедичних досліджень 2005 р. передбачено 

заборону проведення досліджень без отримання свідомої, вільної, чіткої, 

недвозначної і документарно підтвердженої згоди особи [72]. 

Також, ст. 13 Додаткового протоколу до Конвенції про права людини і 

біомедицину щодо трансплантації органів і тканин людини 2002 р. 
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передбачає вимогу вільної, інформованої і чіткої згоди донора на видалення в 

письмовій формі чи офіційному органу [71]. 

Як ми бачимо, вимоги до згоди особи дещо відрізняються в зазначених 

вище документах. Проте, загалом існує консенсус щодо того, що згода має 

бути вільною, інформованою та явно вираженою. 

У справі Bataliny v. Russia позивач скаржився на те,що його тримали у 

психіатричній лікарні протягом двох тижнів, при чому йому не дозволяли 

виходити з лікарні чи контактувати із зовнішнім світом. Він також 

стверджував, що його використовували для наукових досліджень, так як 

лікували новими ліками, які не були дозволені для продажу. 

Суд визнав порушення ст. 3 Конвенції, оскільки уряд не надав 

переконливих доказів того, що примусове лікування позивача у 

психіатричній лікарні було необхідним з медичної точки зору. Крім того, 

проведення тестування ліків на пацієнті без його згоди є неприйнятним у 

світлі міжнародних стандартів та становить нелюдське чи принижуюче 

гідність поводження [131]. 

У справі Konovalova v.Russia позивачка скаржилася про порушення 

ст. 8 Конвенції, оскільки під час її пологів з навчальною метою були присутні 

студенти медичної академії; а також порушення прав її дитини за ст. 3, 

оскільки пологи були затримані для того, щоб студенти могли бути на них 

присутніми. 

Суд задовольнив претензію за ст. 8, оскільки на момент спору не 

існувало законодавства, яке б забезпечувало захист приватних прав пацієнтів. 

Відповідні положення були прийняті лише у 2007 р. Текст брошури, у якій 

пацієнтку повідомляли про присутність студентів під час пологів, мав 

повідомний характер. Пацієнтка фактично не могла висловити згоду чи не 

згоду щодо присутності студентів під час пологів [132]. 

Принцип переваги інтересів та добробуту окремої людини над 

інтересами суспільства і науки закріплений у ст. 10 Загальної декларації про 

геном людини і права людини 1997 р., преамбулі Міжнародної декларації про 
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генетичні дані 2003 р., ст. 3 Загальної декларації про біоетику та права 

людини 2005 р., ст. 2 Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р., 

ст. 3 Додаткового протоколу до Конвенції про права людини і біомедицину у 

сфері біомедичних досліджень 2005 р. 

Принцип відповідності наукових досліджень і медичних втручань 

професійним критеріям і стандартам закріплено у ст. 9 Арабської хартії 

прав людини 2004 р., ст. 8 і ст. 21 Додаткового протоколу до Конвенції про 

права людини і біомедицину у сфері біомедичних досліджень 2005 р., ст. 4 

Додаткового протоколу до Конвенції про права людини і біомедицину щодо 

трансплантації органів і тканин людини 2002 р. 

Формулювання даного принципу дещо відрізняються у зазначених 

вище актах, найширше визначення полягає у наступному: «дослідження 

повинні бути науково обґрунтованими, відповідати загальновизнаним 

критеріям якості в науці і проводитись у відповідності із професійними 

стандартами і вимогами під керівництвом кваліфікованого дослідника» [72]. 

Арабська хартія 2004 р. поширює застосування даного принципу і 

щодо використання органів людини. 

Стаття 18 Загальної декларації про біоетику та права людини 2005 р. 

визначає критерії ухвалення рішень і розгляду біотичних проблем. Зокрема, 

«необхідно заохочувати професіоналізм, чесність, добросовісність і 

транспарентність у прийнятті рішень», а також направляти зусилля «для 

використання найпрогресивніших наукових знань і методологій при розгляді 

і періодичному огляді біотичних проблем» [117]. 

Принцип максимальної користі та мінімальних ризиків для особи, щодо 

якої проводяться наукові дослідження і медичні втручання, знайшов своє 

закріплення у ст. 4 Загальної декларації про біоетику та права людини 

2005 р., ст. 16 Конвенції про права людини та біомедицину 1997 р., ст. 6 і 

ст. 21 Додаткового протоколу до Конвенції про права людини і біомедицину 

у сфері біомедичних досліджень 2005 р., ст. 6 Додаткового протоколу до 
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Конвенції про права людини і біомедицину щодо трансплантації органів і 

тканин людини 2002 р. 

Власне, суть даного принципу полягає у тому, що «ризик, якому може 

бути піддана особа, щодо якої проводяться дослідження, не повинен 

перевищувати потенційної вигоди, яку можна отримати від даного 

дослідження» [55]. 

Або те, що необхідно «прагнути отримати максимальні прямі та 

непрямі блага для пацієнтів та учасників досліджень та інших осіб, інтереси 

яких зачіпаються, і зводити до мінімуму будь-яку можливу для них шкоду» 

[117]. 

Принцип конфіденційності даних пацієнта або особи, щодо якої 

проводяться дослідження чи здійснюються медичні втручання, закріплений у 

преамбулі Міжнародної декларації про генетичні дані людини 2003 р., ст. 9 

Загальної декларації про біоетику та права людини 2005 р., Додатковому 

протоколі до Конвенції про права людини і біомедицину стосовно 

трансплантації органів та тканин людини 2002 р., а також Додатковому 

протоколі до Конвенції про права людини і біомедицину у сфері біомедичних 

досліджень 2005 р.. 

Дані документи стосуються не всіх даних про особу, а відповідно: 

 медичних даних, в тому числі генетичних і протеомних даних 

людини; 

 інформації особистого характеру, отриманої в ході біомедичних 

досліджень; 

 даних особистого характеру, які стосуються особи, від якої були 

пересаджені органи чи тканини, та дані особистого характеру отримувача. 

Таким чином, принципи є важливим елементом системи міжнародно-

правового регулювання сфери, пов’язаної із захистом СРПЛ. За своєю 

юридичною природою і обов’язковістю вони значно відрізняються, оскільки 

фактично лише принцип поваги до гідності і прав людини, принцип 
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недискримінації та принцип добровільної інформованої згодиможна вважати 

загальновизнаними на універсальному рівні. 

Інші принципи захисту СРПЛ все ще знаходяться на стадії 

становлення, оскільки переважна більшість їх сформувалась близько 20 років 

тому, з часу ухвалення Загальної декларації про геном людини і права 

людини і Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р. 

Фактично дані принципи становлять основу – так би мовити стандарти 

– для держав щодо регулювання сфери, пов’язаної із СРПЛ або біоетики. 

Кожен з даних принципів закріплений як юридичне зобов’язання для 

держав-членів регіональних міжнародних договорів – Конвенції про права 

людини та біомедицину 1997 р. та протоколів до неї, а також Арабської хартії 

прав людини 2004 р. Однак, про загальне визнання поки не йдеться. 

На нашу думку, принцип поваги до гідності та прав людини, а також 

принцип недискримінації відповідають критеріям, необхідним для визнання 

певного правила поведінки звичаєвою нормою міжнародного права. 

Обидва принципи були закріплені ще в Загальній декларації прав 

людини 1948 р., далі підтверджені в низці міжнародних договорів та 

декларацій. Крім того, практика застосування даних принципів 

міжнародними судовими установами свідчить про існування opinio juris, що є 

необхідним елементом визнання певного правила поведінки нормою 

звичаєвого міжнародного права. 
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2.3. Роль міжнародних організацій у регулюванні діяльності, 

пов’язаної з сферою СРПЛ 

Важливу роль у забезпеченні захисту прав людини відіграють 

інституції – на міжнародному та національному рівні. Регулюванням 

діяльності, пов’язаної зі сферою СРПЛ, займаються декілька інституцій. До 

них, зокрема, відносяться: 

 ЮНЕСКО та ВООЗ (як спеціалізовані установи ООН); 

 регіональні організації - Рада Європи, Європейський Союз, 

ОАД,АС та ін. 

 міжнародні неурядові організації, такі як Центр репродуктивних 

прав, AmnestyInt. та ін. 

ЮНЕСКО 

Відповідно до Загальної декларації про геном людини і права людини 

1997 р. на ЮНЕСКО покладено обов’язок заохочувати і розвивати 

дослідження етичних проблем і вживати відповідних заходів у зв'язку з 

наслідками науково-технічного прогресу в областях біології і генетики в 

рамках дотримання прав людини і основних свобод [65]. 

На думку вчених, ЮНЕСКО займалася моральними питаннями, 

пов’язаними з наукою, з часу свого заснування. ЮНЕСКО є фактично 

єдиною спеціалізованою установою в структурі ООН, яка має мандат у сфері 

науки. А з 1970-х рр. розвиток, зокрема, наук про життя став причиною 

вивчення біоетичних питань і проблем [133]. 

В рамках ЮНЕСКО діє два комітети – МКБ та МУКБ – як і займаються 

регулюванням діяльності, пов’язаної зі сферою СРПЛ. 

МКБ є всесвітньо визнаною платформою для дискусій і обговорення 

проблемних питань, які виникають у зв’язку із застосуванням досягнень 

науки та медицини. Він був заснований у 1993 р. і складається із 36 

незалежних експертів, які слідкують за розвитком наук про життя та їх 

застосуванням з метою забезпечення поваги до гідності та свободи людини. 
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У 1998 р. МКБ прийняв Положення, у якому визначено його мандат. 

Відповідно до Положення основними завданнями МКБ є: 

 сприяти осмисленню етичних та юридичних питань, що виникають 

під час досліджень в області біологічних наук та їх застосування; 

 заохочувати обмін ідеями та інформацією; 

 заохочувати впровадження заходів для підвищення обізнаності 

серед широкої громадськості, спеціалізованих груп, публічних та приватних 

осіб, що приймають рішення, і котрі беруть участь у біоетиці; 

 співпрацювати з міжнародними урядовими та неурядовими 

організаціями, зацікавленими у вирішенні питань, що виникають у галузі 

біоетики, а також з національними та регіональними комітетами з біоетики та 

аналогічними органами; 

 сприяти поширенню принципів, викладених у Деклараціях 

ЮНЕСКО в галузі біоетики, та подальшому вивченню питань, що виникають 

при їх застосуванні та розвитку відповідних технологій [134]. 

Одним із важливих досягнень МКБ є схвалення 19 жовтня 2005 р. 

Загальної декларації про біоетику та права людини. ЮНЕСКО одержала 

повноваження на підготовку декларації після отримання рекомендації від 

МКБ. Крім того, під егідою ЮНЕСКО були ухвалені Загальна декларація про 

геном людини та права людини 1997 р. та Міжнародна декларація про 

генетичні дані людини 2003 р. 

Відповідно до Попередньої програми роботи на 2016-2017 рр. 

діяльність МКБ у зазначений період зосереджена на розгляді питання 

«великих даних» у сфері медико-санітарних досліджень, включаючи аспекти 

автономії, згоди, захисту даних, управління. Крім того, МКБ проводить 

консультації з відповідними органами ООН та іншими міжнародними 

урядовими та неурядовими організаціями щодо біоетичних питань, які 

можуть виникнути у зв’язку з положенням мігрантів та біженців. 

Відповідно до ст. 11 Положення про МКБ у 1998 р. також був 

створений МУКБ. Загалом МУКБ займається впровадженням рішень та 



131 
 

програм, ухвалених та розроблених МКБ. МУКБ надає свої висновки щодо 

повідомлень та рекомендацій МКБ.  

До нього входять представники 36 держав-членів, обраних 

Генеральною Конференцією ЮНЕСКО. Сесії МУКБ скликаються 

Генеральним Директором ЮНЕСКО щонайменше раз на два роки. 

Остання десята зустріч відбулася 19-20 червня 2017 р. у Парижі. Вона 

була присвячена аналізу виконаної роботи за 2016-2017 рр., а також 

обговоренню важливих біоетичних питань, які можуть бути включені до 

Програми дій на 2018-2019 рр. у вересні 2017 р. 

ЮНЕСКО, Міжвідомчий комітет ООН з біоетики, спільно з іншими 

організаціями у сфері біоетики, такими як Всесвітня комісія з етики 

наукового знання та технологій, проводять консультації та обговорення щодо 

ефективності впровадження та необхідності вдосконалення документів у 

сфері біоетики. 

Так, у 2015 р. МКБ опублікував Звіт щодо його міркувань про геном 

людини та права людини. У цьому Звіті основний акцент був зроблений на 

розгляді п’яти етичних принципів та соціальних викликів: 

 повага до автономії та приватності людини; 

 справедливість та солідарність; 

 розуміння хвороби та здоров’я; 

 культурний, соціальний та економічний контекст науки; 

 відповідальність перед майбутніми поколіннями. 

Всесвітня організація охорони здоров’я 

Одним із важливих питань, які потребують регулювання у сфері СРПЛ, 

є охорона репродуктивного та статевого здоров’я людини. На ВООЗ, як 

спеціалізовану агенцію ООН у сфері охорони здоров’я, покладено виключну 

інституційну відповідальність щодо впровадження права на здоров’я шляхом 

координування діяльності уповноважених органів на міжнародній арені. 

Конституція ВООЗ була ухвалена Міжнародною Конференцією зі 

здоров’я 22 липня 1946 р.; на той час її підписала 61 держава. 7 квітня 1948 р. 
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вона набрала чинності. У Конституції, зокрема, закріплено принципи та 

функції ВООЗ. 

ВООЗ не стала першою і головною організацією, що займається 

регулюванням діяльності, яка пов’язана із СРПЛ. Проте, з кінця ХХ ст. вона 

зайняла активну позицію щодо розробки та впровадження програм у сфері 

захисту репродуктивного здоров’я людини, трансплантології та 

попередження поширення інфекційних хвороб. 

На думку дослідників, з часу свого заснування ВООЗ розвинулася з 

інституції, основною метою діяльності якої є контроль над інфекційними 

хворобами, до органу з більш комплексним підходом щодо покращення 

здоров’я, який у 1970-х рр. був сформульований у гаслі: «Здоров’я для всіх» 

[135]. 

Відповідно до принципів ВООЗ здоров’я – це стан повного фізичного, 

духовного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб та 

фізичних дефектів. Володіння найвищим із можливих рівнів здоров’я є 

одним із основних прав кожної людини, незалежно від раси, релігії, 

політичних переконань, економічного чи соціального стану [136]. 

Право на здоров’я тісно пов’язане за своєю суттю із СРПЛ, оскільки 

передбачає в тому числі і право на сексуальне та репродуктивне здоров’я. За 

визначенням ВООЗ сексуальне здоров’я – це стан фізичного, психічного і 

соціального благополуччя, пов’язаного із сексуальністю [137]. 

До функцій ВООЗ, які безпосередньо стосуються забезпечення захисту 

СРПЛ, на нашу думку, відносяться: 

 сприяння розвитку охорони материнства та дитинства, а також 

вжиття заходів, які сприяють можливості гармонійного життя в мінливих 

умовах середовища; 

 заохочення та проведення досліджень у сфері охорони здоров’я; 

 сприяння покращенню стандартів навчання та підготовки фахівців у 

сфері охорони здоров’я, медицини та пов’язаних із ними професій; 

 стандартизація, де це необхідно, діагностичних процедур [138]. 
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Проте, інші функції ВООЗ, передбачені її Статутом, теж є надзвичайно 

важливими для забезпечення захисту СРПЛ, і, на нашу думку, утворюють 

своєрідну систему, дієвість якої забезпечується комплексністю використання. 

Для виконання своїх цілей та завдань ВООЗ реалізує різні програми, 

деякі з них прямо стосуються захисту СРПЛ, зокрема: 

 Здоров’я матерів, новонароджених, дітей та підлітків; 

 Статеве та репродуктивне здоров’я; 

 Трансплантація; 

 Людська геноміка у всесвітній системі охорони здоров’я. 

Загалом, більшість актів, які приймаються під егідою ВООЗ, є актами 

«м’якого права». Так, у рамках зазначених вище програм ВООЗ прийняла 

низку резолюцій, рекомендацій та керівних принципів, зокрема: 

1) Здоров’я матерів, новонароджених, дітей та підлітків: 

 Рекомендації ВООЗ щодо покращення медичної допомоги для 

забезпечення здоров’я матерів та новонароджених 2015 р.; 

 Збірка рекомендацій ВООЗ щодо здоров’я матерів, 

новонароджених, дітей та підлітків 2013 р.; 

 Стандарти здоров’я матерів та новонароджених. Група 1: Загальні 

стандарти догляду для здорової вагітності та народження дитини. 

2) Статеве та репродуктивне здоров’я: 

 Рамкова програма «Розробка програм статевого здоров’я»; 

 Доповідь «Статеве здоров’я, права людини та право». 

3) Трансплантація: 

 Резолюція Всесвітньої асамблеї 40.13 «Розробка керівних 

принципів щодо трансплантації органів людини» 1987 р.; 

 Керівні принципи ВООЗ щодо трансплантації клітин, тканин та 

органів людини, затверджені Резолюцією Всесвітньої асамблеї 63.22 

«Трансплантація органів та тканин людини» 2010 р.; 
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 Резолюція Всесвітньої асамблеї 57.18 «Трансплантація органів та 

тканин людини» 2004 р.; 

 Чаншанське Комюніке щодо нормативних вимог для клінічних 

досліджень ксенотрансплантації 2008 р. 

4) Людська геноміка у всесвітній системі охорони здоров’я: 

 Доповідь ВООЗ «Рекомендовані міжнародні керівні принципи щодо 

етичних питань медичної генетики та генетичних послуг» 1998 р. [139]. 

Збірка рекомендацій ВООЗ щодо здоров’я матерів, новонароджених, 

дітей та підлітків була видана в 2013 р. У ній даються відповіді на питання, 

яку саме медичну допомогу мають отримувати вагітні жінки, матері, 

новонароджені, діти або підлітки; а також, коли вони мають її отримувати, 

включаючи спосіб життя, який вони мають чи не мають вести [138]. 

У Рамковій програмі «Розробка програм статевого здоров’я», 

ухваленій в 2010 р., відзначається важливість створення програм у таких 

п’яти сферах для забезпечення статевого здоров’я: права, політики та прав 

людини; освіти; суспільства та культури; економіки; та здоров’я [140]. 

Ціллю Керівних принципів ВООЗ щодо трансплантації клітин, тканин 

та органів людини, затверджених в 2010 р., є надання впорядкованої, 

прийнятної структурної основи для процедур придбання і трансплантації 

людських клітин, тканин та органів у лікувальних цілях – із дотриманням 

етичних принципів [102]. 

Також під егідою ВООЗ у 2017 р. було розроблено проект Плану дій з 

охорони сексуального і репродуктивного здоров’я і прав людини на 2017-2021 

рр. Мета даного Плану полягає у тому, щоб запропонувати державам 

методичне керівництво і інформаційне забезпечення при розробці ними 

конкретних заходів у сфері політики, планів дій і програм підвищення рівня 

сексуального і репродуктивного здоров’я. 

План передбачає три цілі, які необхідно досягнути за вказаний період, а 

саме: 
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 сприяти охороні сексуального здоров’я і добробуту, в тому числі 

сексуальних прав; 

 сприяти охороні репродуктивного здоров’я і добробуту, в тому 

числі репродуктивних прав; 

 прагнути до загальнодоступності послуг із охорони сексуального і 

репродуктивного здоров’я і прав та скороченню проявів несправедливості у 

даному відношенні [141]. 

Крім того, під егідою ВООЗ створюються глосарії та електронні 

бібліотеки, які уніфікують поняття та акумулюють різноманітні матеріали 

щодо питань, які входять до компетенції ВООЗ. Зокрема, серед них можна 

виділити такі: Бібліотека репродуктивного здоров’я ВООЗ; Ресурсний портал 

життєво важливих ліків для репродуктивного здоров’я; Всесвітній глосарій 

термінів та визначень щодо донорства і трансплантації; Глосарій термінів та 

інструментів щодо статі, рівності та прав людини. 

У питаннях, які пов’язані зі сферою СРПЛ, на нашу думку, основним 

напрямком діяльності ВООЗ є формулювання етичних заснованих на 

фактичних даних варіантів політики для держав-членів, а також надання 

технічної допомоги у створенні стійкого інституційного потенціалу в 

державах-членах. 

Так, наприклад, політика ВООЗ «Здоров’я для всіх» понад два 

десятиліття широко використовується усіма країнами-членами ВООЗ 

європейського регіону як модель національної політики охорони здоров’я 

[142]. 

Таким чином, під егідою ВООЗ здійснюється важлива робота щодо 

формування напрямків дослідження питань, які стосуються різних аспектів 

здоров’я людини, а також поширення набутих знань серед держав-членів. 

Держави використовують політики, стратегії, принципи, які розробляються 

під егідою ВООЗ, для формування відповідних внутрішніх практик та 

прийняття національного законодавства, яке було б максимально 

сприятливим та ефективним для впровадження та захисту права на здоров’я. 
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Рада Європи 

Рада Європи є однією з найвпливовіших регіональних організацій у 

сфері захисту СРПЛ. Більшість питань, які стосуються СРПЛ, за визначенням 

Ради Європи відносяться до сфери біоетики. 

Основними питаннями, якими займається Рада Європи у сфері 

біоетики, є:  

 Статус ембріона/плода: 

 Клонування; 

 Біомедичні дослідження; 

 Новітні технології; 

 Закінчення життя; 

 Генетика; 

 Психіатрія; 

 Трансплантація; 

 Біобанки. 

За визначенням Ради Європи, біоетика є, переважно, 

багатопрофільною, плюралістичною сферою науки і технологій в галузі 

біомедицини, яка повинна враховувати їх постійно мінливий характер [143]. 

Відповідно, біоетика є сворєрідни підґрунтям для визначення СРПЛ та їх 

захисту. 

У рамках Ради Європи у 1997 р. було ухвалено Конвенцію про захист 

прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція 

про права людини та біомедицину та чотири протоколи до неї: 

1) Додатковий протокол до Конвенції про права людини і 

біомедицину у сфері біомедичних досліджень; 

2) Додатковий протокол до Конвенції про захист прав і гідності 

людської істоти у зв’язку із використанням досягнень науки та медицини, що 

стосуються клонування людських істот; 
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3) Додатковий протокол до Конвенції про права людини і 

біомедицину відносно трансплантації органів та тканин людини; 

4) Додатковий протокол до Конвенції про права людини і 

біомедицину відносно генетичних досліджень з метою охорони здоров’я.  

Також Рада Європи займається захистом жінок від насильства, в тому 

числі сексуального насильства. З цією метою 11 травня 2011 р. Рада Європи 

прийняла Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з 

насильством щодо жінок, а також домашнім насильством. Україна дану 

конвенцію підписала, однак не ратифікувала. 

Дана Конвенція містить низку важливих положень стосовно захисту 

СРПЛ. Зокрема, у ній надано визначення поняттю «гендер», яке означає 

соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне 

суспільство вважає належними для жінок та чоловіків [144]. 

Кпім того, у п. 3 ст. 4 закріплено принцип недискримінації, який 

містить додатково такі підстави як гендер, сексуальна орієнтація, гендерна 

ідентичність. Важливо також, що дана Конвенція у ст. 38 та 39 криміналізує 

такі шкідливі практики як каліцтво жіночих гені талій та примусовий аборт і 

стерилізацію. 

У рамках Ради Європи функціонує Комітет з біоетики (DH-BIO), який 

замінив у 2012 р. Керівний комітет з біоетики (CDBI). Його було створено 

для виконання завдань, покладених Конвенцією про права людини та 

біомедицину 1997 р., а також для роботи на міжурядовому рівні з питання 

захисту прав людини в галузі біомедицини. 

Відповідно до Положення про повноваження на 2016-2017 рр., 

основними завданнями Комітету з біоетики є: 

 проводити регулярні повторні перевірки, передбачені в Конвенції та 

Додаткових протоколах до неї; 

 надалі розвивати принципи, закріплені в Конвенції про права 

людини та біомедицину, в разі необхідності; 
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 сприяти покращенню обізнаності та допомагати впроваджувати 

дані принципи;  

 оцінювати етичні та правові проблеми, які виникають у зв’язку зі 

змінами у сфері біомедицини; 

 співпрацювати з Європейським Союзом та відповідними 

міжурядовими органами, зокрема для забезпечення узгодженості між 

нормативними текстами; 

 у відповідності з рішеннями CM/Del/Dec(2013)1168/10.2 Комітету 

Міністрів, здійснювати регулярно, в межах наявних ресурсів і з урахуванням 

своїх пріоритетів, аналіз деяких або всіх конвенцій, які відносяться до сфери 

відповідальності Комітету з біоетики, та звітувати про це Комітету Міністрів 

[145]. 

Рада Європи є найбільш активною та продуктивною організацією, яка 

займається проблемами біоетики: в рамках Комітету з біоетики та 

Європейської конференції комітетів з біоетики. У рамках цих органів активно 

проводяться форуми та симпозіуми, які обговорюють найактуальніші та 

найбільш проблемні питання – генетичного тестування, використання частин 

людського тіла, біобанків та біомедичного тестування. Практично у кожній 

країні створені національні комітети з біоетики. 

Європейський суд з прав людини 

Важливу роль у формуванні принципів і підходів у сфері регулювання 

СРПЛ відіграє ЄСПЛ. ЄСПЛ має значну практику з вирішення спорів щодо 

захисту СРПЛ та фактично тлумачить та розвиває положення Європейської 

конвенції з прав людини 1950 р. щодо впровадження та захисту СРПЛ 

державами-членами. 

Маючи компетенцію приймати справи на розгляд лише на основі 

Конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 р. та протоколів до 

неї, ЄСПЛ тим не менше, вирішує низку питань, які стосуються біологічної 

природи людини, такі як: право на законний аборт; право на використання 

ДРТ; статус дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства; 
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евтаназія; питання правового статусу ЛГБТ; вирішення моменту початку 

життя людини; зберігання біологічних даних людини; право знати свою 

біологічну ідентичність та ін. 

Найчастіше ЄСПЛ приймає до розгляду справи про порушення ст. 2 

(право на життя), ст. 3 (заборона катування), ст. 5 (право на свободу та 

особисту недоторканність) та ст. 6 (право на справедливий суд), та найбільше 

справ – на основі ст. 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя). 

Для цілей звітів щодо справ з біоетики, які публікуються кожні 3-4 

роки Науково-дослідним та бібліотечним відділом ЄСПЛ, поняття «біоетика» 

охоплює захист людської істоти (його/її прав та особливо людської гідності) 

в контексті розвитку біомедичних наук. 

У деяких справах, які розглядаються ЄСПЛ, він посилається на 

Конвенцію про права людини і біомедицину 1997 р. та/чи роботу Ради 

Європи у цій сфері. 

В останні роки серед науковців зростає занепокоєння щодо надмірного 

використання ЄСПЛ доктрини еволютивного тлумачення при розгляді справ 

у сфері діяльності, пов’язаній із СРПЛ. 

Вперше доктрину еволютивного тлумачення ЄСПЛ застосував при 

розгляді справи Tyrer v. The UK, де Суд зазначив, що «…Конвенція є живим 

документом, …яку необхідно тлумачити у світлі умов сьогодення» [146]. Для 

підтвердження своїх повноважень застосувати еволютивне тлумачення Суд 

послався на Преамбулу Конвенції з прав людини і основоположних свобод 

1950 р. та ст. 31 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. 

Зокрема, у Преамбулі Європейської конвенції з прав людини 1950 р. 

вказано, що однією із цілей Суду є «підтримання та подальша реалізація прав 

людини та основних свобод». 

Також, деякі свої рішення Суд обґрунтовує так званим «європейським 

консенсусом», який означає загальну згоду серед більшості держав-членів 

Ради Європи щодо певних принципів та правил, визначених через 

порівняльний аналіз національних та міжнародних права та практики [147]. 
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Противники доктрини еволютивного тлумачення та концепції 

«європейського консенсусу» стверджують, що «еволютивне тлумачення дає 

суддям право фабрикувати нові права», на які держави своєї згоди не давали. 

Вони також дозволяють «нехтувати національним суверенітетом та 

підривають легітимність Суду» [148]. 

Виконання рішень ЄСПЛ про порушення прав, прямо в Європейській 

конвенції з прав людини 1950 р. не передбачених, тягне за собою значні 

грошові витрати, як і внесення змін до національного законодавства 

державами для уникнення подальших позовів. Надмірне застосування даних 

концепцій щодо складних етичних питань, які охоплює біоетика, може 

породити «тиранію більшості» [148]. І насправді, основне питання полягає в 

тому, чому сам факт того, що одні держави приймають закони в одному 

напрямку, має змушувати інші держави слідувати тренду. 

З іншого боку, еволютивне тлумачення дозволяє покращити 

ефективність захисту прав людини за рахунок передбачуваності судової 

практики [147]. 

Міжамериканська комісія з прав людини 

Міжамериканська комісія з прав людини є важливим та автономним 

органом ОАД. Вона була створена у 1959 р. Її місія полягає у тому, щоб 

сприяти та захищати права людини на американських континентах. Комісія 

складається із 7 суддів, які діють у персональній якості. 

Разом із Міжамериканським судом з прав людини, який був заснований 

у 1979 р., Комісія є однією з інституцій в рамках міжамериканської системи 

захисту прав людини. 

Робота Комісії базується на трьох опорах: система індивідуальних 

скарг; моніторинг ситуації із захисту прав людини в державах-членах; 

присвячення уваги пріоритетним тематичним областям. 

Міжамериканська комісія з прав людини теж має практику розгляду 

справ про порушення СРПЛ, але більшість із них не дійшли до 
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Міжамериканського суду з прав людини. Основними питаннями, які 

піднімалися перед Міжамериканською комісією стосовно СРПЛ, є такі: 

 примусова стерилізація (María Mamerita Mestanza Chávez v Peru and 

IV v Bolivia); 

 відмова у проведенні аборту, дозволеного законом (Paulina del 

Carmen Ramírez Jacinto v México); 

 заборона практики in vitro запліднення (Ana Victoria Sanchez 

Villalobos y otros v Costa Rica, Artavia Murillo et al v. Costa Rica); 

 масові вбивства жінок (Campo Algodonero v Mexico). 

Першою і поки єдиною справою, яку Міжамериканська комісія з прав 

людини передала на розгляд Міжамериканському суду з прав людини, стала 

справа Artavia Murillo et al v. Costa Rica, яку ми детально аналізували у п. 2.1. 

данного дослідження. 

Вона стала першою у практиці Міжамериканського суду з прав людини 

щодо порушення репродуктивних прав людини. Проте, можна сказати, що 

Суд досить чітко висловив свою позицію з декількох ключових питань – 

початку життя і права на життя ембріона, а також права на репродуктивну 

автономію і доступ до необхідних технологій для її реалізації. 

Африканська комісія з прав людини і народів 

Відповідно до Африканської хартії прав людини і народів у 1987 р. 

було створено Африканську комісію з прав людини і народів. Секретаріат 

комісії на сьогоднішній день знаходиться в місті Банжул, Гамбія. 

Комісія складається із 11 членів, які обираються Асамблеєю 

Африканського Союзу із числа експертів, визначених державами-членами 

Африканської хартії. Вони обираються на 6 років з правом на переобрання. 

Комісія виконує три основні функції: захист прав людини і народів; 

сприяння захисту прав людини і народів; тлумачення Африканської хартії 

прав людини і народів. 

Відповідно, захист прав людини і народів здійснюється через 

процедуру повідомлення, дружнє вирішення спорів, подачу звітів державами 
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(включаючи розгляд незалежних звітів від неурядових громадських 

організацій), термінові звернення та іншу діяльність спеціальних доповідачів, 

робочих груп та місій. 

Комісія заохочує дотримання та сприяння захисту прав людини 

шляхом впровадження ознайомчих програм, привернення уваги 

громадськості, поширення інформації через семінари, симпозіуми, 

конференції та місії. 

Африканська комісія прийняла декілька резолюцій, котрі 

безпосередньо стосуються репродуктивних прав людини: 

 Резолюція про право на захист та відшкодування жінкам та 

дівчатам, які стали жертвами сексуального насильства (ACHPR/Res.111 

(XXXXII) 07); 

 Резолюція про боротьбу із сексуальним насильством проти жінок у 

Демократичній республіці Конго (ACHPR/Res.284 (LV) 14); 

 Резолюція, яка засуджує винуватців сексуальних нападів та 

насильства в Арабській республіці Єгипет (ACHPR/Res.288 (XVI) 14). 

Також, у 2017 р. за ініціативи Спеціального Доповідача щодо прав 

жінок в Африці Африканська комісія прийняла Резолюцію про розробку 

керівних принципів щодо боротьби із сексуальним насильством та його 

наслідками (ACHPR/Res.365 (EXT.OS/XX1)2017). Зазначені керівні 

принципи мають бути розроблені та ухвалені протягом року. 

Комісія має мандат тлумачити положення Африканської хартії на запит 

держави-члена, органів Африканського союзу та осіб. На сьогоднішній день 

до Комісії зверталися багато неурядових організацій щодо тлумачення різних 

статей Хартії. Комісія також прийняла деклька резолюцій, які надають 

роз’яснення положень Хартії [60]. 

Зокрема, у 2012 р. Комісія прийняла Загальні коментарі щодо ст. 14(1) 

(d) і (e) Протоколу до Африканської хартії прав людини і народів щодо прав 

жінок в Африці. Мета даного документу полягає у тому, щоб роз’яснити 
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державам-членам природу і обсяг їх зобов’язань, а також нормативний зміст 

ст. 14(1) (d) і (e). 

Пізніше у 2014 р. Комісія прийняла Загальні коментарі №2 до ст. 14.1 

(а), (b), (c) і (f) Протоколу до Африканської хартії прав людини і народів. У 

ст. 14 закріплено право жінок на здоров’я, в тому числі право на сексуальне 

та репродуктивне здоров’я. У даному документі Комісія визначила загальні 

та спеціальні зобов’язання, а також юридичний зміст ст. 14.1 (а), (b), (c) і (f). 

Відповідно до зазначених коментарів права жінок на сексуальне та 

репродуктивне здоров’я включають в себе: 

 право здійснювати контроль над своєю фертильністю; 

 право приймати рішення щодо кількості дітей та інтервалів між їх 

народженням; 

 право обирати будь-який метод контрацепції; 

 право на освіту з планування сім’ї [149]. 

У даних коментарях надано визначення поняттям «планування сім’ї» та 

«безпечний аборт». 

Відповідно, планування сім’ї означає заходи, які вживаються особами, 

для контролю над своєю фертильністю, включно із використанням 

контрацепції, якщо вони обирають не мати дітей, ані зараз, ані в 

майбутньому. 

Безпечний аборт означає послуги безпечного аборту, які надаються з 

використанням спеціальних ліків чи послуг, з наданням усієї необхідної 

інформації та отриманням інформованої згоди від зацікавлених осіб, 

спеціалістами у сфері охорони здоров’я базового, середнього та вищого рівня 

освіти, які пройшли практику проведення безпечних абортів у відповідності 

зі стандартами ВООЗ. Ці послуги включають хірургічне втручання та 

лікування [149]. 

Даний Протокол є першим юридично обов’язковим міжнародним 

актом, який визнав існування зв’язку між правами жінок та СНІДом. Крім 



144 
 

того, у ньому вперше було визнано право на аборт за певних обставин як 

право жінок, яким вони мають користуватися без страху та покарання. 

Центр репродуктивних прав є єдиною правовою неурядовою 

організацією, яка займається питаннями захисту репродуктивних прав, 

зокрема такими: доступ до законного, безпечного та доступного аборту та 

засобів контрацепції, доступ до акушерської та пренатальної допомоги, 

фінансування системи охорони репродуктивного здоров’я, доступ до вільної 

від цензури інформації про репродуктивне здоров’я, права молоді та жінок, 

хворих на ВІЛ/СНІД [150]. 

Основна діяльність Центру спрямована на захист репродуктивних прав 

жінок в усіх регіонах світу шляхом представлення звітів, підготовки 

документів та представлення інтересів потерпілих в судових установах, 

комунікація із представниками влади та органами міжнародних організацій. 

Таким чином, СРПЛ в основному забезпечуються в рамках загальної 

системи захисту прав людини. В ЮНЕСКО та Раді Європи створені 

спеціальні комітети з біоетики, які займаються дослідженням актуальних 

питань прав людини у контексті розвитку наук про життя та відповідно 

приймають рекомендації та етичні принципи проведення досліджень у галузі 

біології, медицини та генетики. 

У регіонах, які охоплює наше дослідження, справи щодо захисту СРПЛ 

розглядаються ЄСПЛ, Міжамериканською комісією з прав людини та 

Міжамериканським судом, Африканською комісією з прав людини і народів. 

Можна відзначити позитивні тенденції за останні роки щодо захисту 

СРПЛ в даних регіонах. Проте, все ж залишається відкритим питання 

ефективності зазначених вище механізмів. 

Держави не готові приймати обов’язкові міжнародні договори з 

найбільш етично складних питань, оскільки не мають єдиного бачення щодо 

їх регулювання. А ЄСПЛ та комісії не мають повноважень приймати нові 

норми. Навіть спроби ЄСПЛ застосувати доктрину еволютивного тлумачення 

та концепцію європейського консенсусу для вирішення нагальних 
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практичних питань, розширюючи положення Європейської конвенції 1950 

року, багатьма вченими і фахівцями сприймається неоднозначно і навіть 

негативно. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

1. Більшість питань, які стосуються СРПЛ, регулюються переважно на 

національному рівні. Міжнародно-правове регулювання знаходиться на етапі 

становлення. Міжнародне право встановлює певні стандарти та принципи, 

які мають рекомендаційний характер для держав. Наразі все більше 

міжнародних договорів розробляються та приймаються в рамках Ради 

Європи – стосовно трансплантації органів та тканин людини та біомедичних 

досліджень. Держави переважно дотримуються у національній політиці 

встановлених на міжнародному рівні стандартів. Дані міжнародні стандарти 

за своєю суттю є політичними, оскільки, за визначенням С.Д.Білоцького, 

вони є рекомендаційними нормами рішень міжнародних організацій, що 

ґрунтуються на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права 

[151]. 

2. Принципи становлять основу для держав щодо регулювання сфери, 

пов’язаної із СРПЛ. На нашу думку, принцип поваги до гідності та прав 

людини, а також принцип недискримінації відповідають критеріям, 

необхідним для визнання певного правила поведінки звичаєвою нормою 

міжнародного права. Крім того, принцип поваги до гідності є також 

договірною нормою та одним із основних принципів міжнародного права 

прав людини. 

Звичаєва природа інших принципів захисту СРПЛ все ще знаходиться 

на стадії становлення, оскільки переважна більшість їх сформувалась близько 

20 років тому, з часу ухвалення Загальної декларації про геном людини і 

права людини і Конвенції про права людини і біомедицину 1997 р. 

3. Важливу роль у становленні міжнародно-правового захисту СРПЛ 

відіграють міжнародні урядові та неурядові організації, які розробляють 

керівництва, стандарти та міжнародні договори у сфері діяльності, пов’язаній 

із СРПЛ. Крім того, важливу роль у забезпеченні захисту СРПЛ відіграють 

правозахисні організації, які займаються моніторингом ситуації в різних 
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регіонах світу щодо порушення СРПЛ, а також надають правову допомогу 

постраждалим. 

4. ЄСПЛ та Міжамериканський суд з прав людини все більше 

займаються розглядом справ у сфері діяльності, пов’язаній із СРПЛ. При 

обґрунтуванні своїх рішень вони застосовують вже діючі міжнародні 

документи, а відповідно і закріплені в них права та обов’язки. Суди активно 

тлумачать спірні положення із врахуванням розвитку сучасних технологій та 

політики держав. ЄСПЛ використовує концепції еволютивного тлумачення 

та «європейського консенсусу» при обґрунтуванні рішень у справах щодо 

складних морально-етичних питань у сфері біоетики.  

Багато питань, пов’язаних із сферою СРПЛ, ЄСПЛ залишає на розсуд 

національному законодавству держав. Аналіз судової практики ЄСПЛ 

свідчить про те, що у багатьох складних морально-етичних питаннях у сфері 

захисту СРПЛ держави мають широку свободу розсуду. 
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ 

СФЕРОЮ СРПЛ, НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

3.1. Правове регулювання діяльності, пов’язаної із сферою СРПЛ, в 

зарубіжних державах 

Практика іноземних держав свідчить про те, що на рівні Конституції, 

як правило, закріплюються права, які стали передумовою для СРПЛ, такі як: 

право на життя, право на повагу до приватного та сімейного життя, право на 

повагу до гідності людини, право на доступ до інформації, право на охорону 

здоров’я та ін. Власне СРПЛ, як правило, передбачаються у спеціальних 

законах та підзаконних актах. 

Право на штучну репродукцію (використання ДРТ, зокрема сурогатне 

материнство, та репродуктивне клонування). 

Право на штучну репродукцію по-різному визначається і надається в 

кожній державі. Як ми зазначали раніше, ЄСПЛ у своїх рішеннях визначив, 

що держави мають широку свободу розсуду щодо складних морально-

етичних питань, зокрема доступу до ДРТ. 

В Японії 1 пара з 6 страждає на безплідність, тому послуга invitro 

запліднення є дуже поширеною. Фактично 1 дитина із 27 народжується за 

допомогою цієї процедури. 

Проте, в Японії досі немає закону, який би регулював застосування 

репродуктивних технологій, є лише керівні принципи, ухвалені Товариством 

акушерства та гінекології Японії, стосовно складних етичних питань: 

кріоконсервація ооцитів жінок з проблемами здоров’я, кріоконсервація 

сперми, сурогатне материнство, штучне запліднення донорами та 

пренатальний скринінг-тестування [152]. 

У контексті застосування ДРТ цікавим є випадок Великої Британії, 

парламент якої у 2015 р. дозволив проводити так зване «потрійне» 

запліднення, при якому дитина народжується від трьох батьків: двох жінок та 

одного чоловіка. Дана техніка називається «мітохондріальна пожертва», і має 
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на меті допомогти сім’ям із мітохондріальними захворюваннями, які 

передаються по материнській лінії. Використання донорської яйцеклітини 

дозволяє перешкодити розвитку генетичних патологій [153]. 

Загалом у Великій Британії всі пацієнти мають право на попереднє 

тестування, яке надається безкоштовно Державною службою з охорони 

здоров’я. У 2013 р. Державний інститут покращення медицини опублікував 

нові керівні принципи. Вони регулюють питання, хто повинен мати доступ 

до безкоштової процедури in vitro запліднення. Крім того, у даних принципах 

доступ до безкоштовної процедури in vitro запліднення для жінок у віці від 

40 до 42 років надається, якщо виконані додаткові умови [154]. 

Закон Швеції «Про запліднення» набув чинності у 1985 р., і був 

першим у світі. Наразі законодавство Швеції є досить ліберальним, проте, 

воно лібералізувалося поступово. У 1988 р. було дозволено запліднення in 

vitro. У 1991 р. – дослідження із залученням ембріонів. У 2003 р. було 

дозволено донорство яйцеклітин, а у 2005 р. створення ембріонів з метою 

досліджень. У 2005 р. парламент Швеції дозволив лесбійським парам мати 

доступ до ДРТ. Наразі, у Швеції офіційні клініки зі штучного запліднення 

надають найнеобхідніше лікування та попереднє обстеження [155]. 

У 2004 р. Канада прийняла Закон «Про допоміжну репродукцію» з 

метою регулювання застосування ДРТ та здійснення відповідних досліджень. 

Він набув чинності у 2007 р. У 2010 р. Верховний суд вирішив, що деякі 

положення закону є неконституційними – стосовно діяльності, яка підлягає 

контролю, положення про приватність та доступ до інформації, деякі 

положення про адміністрування. 

Відповідно до даного закону заборонено: 1) створювати ембріон in vitro 

для будь-яких цілей, інших, ніж народження людської істоти або покращення 

чи надання інструкції щодо ДРТ; 2) клонування людини; 3) вибір статі 

дитини або збільшення вірогідності того, що ембріон буде певної статі (окрмі 

випадків уникнення генетичних хвороб, пов’язаних зі статтю); 4) 

перенесення сперми, яйцеклітин, ембріона чи плоду не-людської форми 
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життя до людини, або використання сперми, яйцеклітини, чи ембріона invitro 

для перенесення до не-людської форми життя з метою створення людини; 5) 

створення гібридів з метою репродукції, або перенесення гібридів до 

людської істоти ібо не-людської форми життя; 6) створення химер з будь-

якою метою, або перенесення химери до людської істоти ібо не-людської 

форми життя; 7) використання ембріона invitro без згоди донора гамет або 

ембріона; 8) отримання гамет від особи, молодшої 18 років (окрмі як для 

цілей збереження); 9) оплата, пропозиція оплати або реклама плати за 

сперму, яйцеклітини або ембріона invitro від донора або для послуг 

сурогатного материнства (включаючи оплату третій стороні за організацію 

послуг сурогатної матері) [156]. 

Останнє положення запобігає комерціалізації репродуктивних послуг, 

зокрема сурогатного материнства. Законодавство Канади дозволяє 

відшкодування розумних витрат сурогатній матері. Однак, департамент 

здоров’я Канади розробляє чтікі критерії для визначення, які витрати є 

розумними. 

Важливим є питання комерційного сурогатного материнства – тобто 

такого, при якому сурогатна матір отримує від майбутніх батьків фінансову 

винагороду, яка значно перевищує розумні витрати, пов’язані із сурогатним 

материнством. У сучасному міжнародному праві відсутній єдиний 

міжнародно-правовий акт, який би регулював питання сурогатного 

материнства. Лише у 2013 р. Європейський Парламент опублікував 

дослідження щодо режиму сурогатного материнства у державах-членах ЄС 

[157]. 

До держав, в яких дозволено комерційне сурогатне материнство і де 

воно широко практикується, відносяться: Україна, Російська Федерація, 

Уганда, в США штати Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Коннектикут, 

Іллінойс, Айова, Меріленд, Массачусетс, Міннесота, Невада, Північна 

Дакота, Огайо, Орегон, Пенсильванія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, 

Юта, Західна Вірджинія, Вісконсін. 
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У березні 2016 р. уряд Індії опублікував проект закону про сурогатне 

материнство. Закон про сурогатне материнство 2016 р. закріплює повну 

заборону комерційного сурогатного материнства. Він також обмежує коло 

осіб, які можуть отримувати послугу сурогатного материнства. Ними можуть 

бути: громадяни Індії, які постійно проживають на території Індії, які 

перебувають у шлюбі, і є безплідними. Неодружені пари, одинокі батьки та 

гомосексуали не матимуть права на доступ до послуги сурогатного 

материнства. 

Крім того, дозволятиметься лише альтруїстичне сурогатне 

материнство, клієнти зможуть компенсувати лише витрати, пов’язані з 

вагітністю. Також, сурогатна матір повинна мати тісні родинні зв’язки із 

майбутніми батьками дитини [158]. 

Практика репродуктивного клонування людини є загалом забороненою. 

Закони про заборону клонування прийняті в Аргентині, Австралії, Великій 

Британії, Канаді, Колумбії, Сербії, ПАР та ін. В Індії спеціального закону про 

клонування немає, однак прийняті спеціальні керівництва, які забороняють 

клонування людини і репродуктивне клонування. 

У 2003 р. Міністерство науки і технологій та Міністерство охорони 

здоров’я КНР видали офіційні керівні принципи проведення досліджень 

стовбурових клітин людини. Відповідно до керівних принципів суворо 

заборонено проводити будь-які дослідження з метою репродуктивного 

клонування людини [159]. 

Право на аборт. Щодо дозволу на проведення абортів держави 

діляться на декілька груп: 

1. Повна заборона. Аборт розглядається як злочин проти 

внутрішньоутробного життя і прирівнюється до вбивства. (як, наприклад, у 

Ватикані, Домініканській Республіці, Ель Сальвадорі, Мальті, Нікарагуа та 

Чилі). У деяких державах цієї групи таких, як наприклад Ірландія, аборт 

може бути дозволено лише за реальної загрози життю жінки. Схоже 
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законодавство мають Афганістан, Венесуела, Єгипет, Індонезія, Ірак, Іран, 

Колумбія, ОАЕ та ін. 

2. Аборт дозволяється за медичними показаннями та в інших 

виняткових випадках в Алжирі, Аргентині, Іспанії, Бразилії, Гані, Ізраїлі, 

Кенії, Марокко, Мексиці, Нігерії, Перу, Польщі та ін. 

3. Аборт дозволяється за соціально-економічними показниками. 

Таке законодавство мають близько 1/3 країн, про що свідчать дані ООН за 

2013 р. Наприклад, у Великій Британії, Індії, Ісландії, Японії аборти 

дозволені лише за медичними та соціально-економічними показаннями, а 

також у випадках зґвалтування. Крім того, «психологічні наслідки» для 

жінки у випадку продовження вагітності у більшості держав Північної 

Європи дозволяють здійснювати аборт у другому і навіть третьому триместрі 

вагітності [93]. 

4. Свобода аборту. Держави визнають право жінки самостійно 

вирішувати питання про вагітність. Відповідальність настає лише за 

проведення незаконних абортів. До цієї групи держав відноситься Австралія, 

Австрія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, Греція, Канада, КНР, Куба, 

Португалія, Російська Федерація, Туреччина, Україна, Франція та ін. 

Так, наприклад, у Кримінальному кодексі Бельгії аборт дозволяється 

здійснювати в першому триместрі у випадку, коли жінка відчуває «distress» 

(горе, засмученість), при цьому не зазначено, що саме розуміється під даним 

терміном, а на практиці його можна розтлумачити як завгодно, включаючи 

відчуття жінкою неготовності стати матір’ю. Схоже положення містить 

законодавство Франції, Німеччини та Швейцарії. 

Подібні «лазівки» є також у законодавстві Данії (вагітність як «тягар» 

для матері, внаслідок чого аборт у другому триместрі дозволяється), 

Нідерландів («distress» як дозвіл на аборт в другому триместрі), Норвегії 

(аборт в другому триместрі дозволяється, коли «вагітність, народження та 

турбота про дитину призведе до складних умов для жінки»), Швеції (мають 
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бути доведені «серйозні причини» для припинення вагітності у другому 

триместрі), Швейцарії («distress») [93]. 

На думку вчених, розвиток міжнародних та регіональних норм з прав 

людини дозволив визнати відмову у наданні доступу до процедури штучного 

переривання вагітності як порушення основних прав жінок [160]. Нові 

стандарти відіграли важливу роль у трансформації національного 

законодавства з питань абортів деяких держав. 

Суди в Аргентині, Болівії, Бразилії, Колумбії та Непалі вперше 

застосували стандарти щодо абортів при вирішенні справ. Вони 

лібералізували національні закони, розширивши доступ жінок до послуг 

штучного переривання вагітності за сейрозних обставин. 

Так, наприклад, у 2006 р. Конституційний суд Колумбії прийняв 

рішення про те, що з метою захисту прав жінок аборти повинні бути 

дозволені – як мінімум, коли вагітність ставить під загрозу життя або фізичне 

чи психічне здоров’я жінки, а також у випадках, коли вагітність настала в 

результаті зґвалтування, інцесту або небажаного запліднення; або коли 

шкода плоду внаслідок патології є несумісною із життям [161]. 

У 2012 р. Верховній суд Бразилії дозволив здійснення абортів у 

випадку ацефалії – смертельної хвороби, за якої мозок і череп ембріона не 

розвивається протягом вагітності. До цього кримінальний кодекс Бразилії 

дозволяв аборт лише у випадках зґвалтування або коли вагітність загрожує 

життю жінки [162]. 

У 2009 р. Верховний суд Непалу визнав відсутність адекватного 

доступу до законного та безпечного аборту як порушення прав людини [163]. 

Прихильники та противники абортів мають різні погляди щодо 

моменту, з якого ембріон стає дитиною, і, відповідно, його права 

захищаються. І на нашу думку, вказане питання є ключовим. 

Аналіз рішень Міжамериканського суду з прав людини та ЄСПЛ 

дозволяє говорити, що у міжнародному праві немає єдиного підходу 

стосовно визначення моменту початку життя. ЄСПЛ залишає дане питання 
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на розсуд держав-членів. Обидва суди сходяться на думці, що у сучасному 

міжнародному праві немає положень щодо захисту права на життя ембріона. 

Важливою в контексті легалізації абортів та використання 

ембріональних клітин була справа Roe v. Wade, розглянута Верховним Судом 

США у 1973 р., в якій проголошувалось: «зародок не є юридичною особою, 

що захищається Конституцією Сполучених Штатів» [164], тобто не має 

гарантованого Вищим Законом країни права на життя [93]. 

Право на смерть (самогубство та евтаназія). Евтаназія є дозволеною 

в Нідерландах, Бельгії, Колумбії, Люксембурзі, допомога в самогубстві –у 

Швейцарії, Німеччині, Японії, Канаді, деяких штатах США. 

У Канаді добровільна активна евтаназія, яка називається «смерть за 

допомогою лікаря» є юридично дозволеною для осіб у віці від 18 років зі 

смертельною хворобою на стадії, коли природна смерть є очікуваною. Для 

того, щоб попередити туризм з метою самогубства, тільки особи, які мають 

канадський страховий поліс, можуть просити про евтаназію [165]. 

В Індії є законною пасивна евтаназія шляхом відключення від апарату 

підтримання життя пацієнта у постійному вегетативному стані, яку 

легалізував Верховний Суд Індії в березні 2011 р. Усі форми активної 

евтаназії є забороненими [166]. 

Так само в Ірландії лікарям заборонено активно допомагати пацієнтам 

закінчувати життя. Проте, дозволяється відключати апарт підтримки життя 

та припиняти інше лікування, якщо особа про це попросить. Опитування 

2010 р. показало, що 57% дорослого населення вважає, що лікар повинен 

мати право допомагати припиняти життя смертельно хворим людям [167]. 

У Великій Британії, Франції, Іспанії, Норвегії, Литві, Латвії, Ізраїлі, 

Австралії, Перу, Філіппінах, Туреччині, Новій Зеландії евтаназія є 

забороненою. 

У 2016 р. у Франції лікарям було дозволено підтримувати смертельно 

хворих пацієнтів у седативному стані до смерті [168]. 
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У Мексиці активна евтаназія є забороненою, проте з 7 січня 2008 р. 

закон дозволяє смертельно хворій особі або близьким родичам (якщо особа 

непритомна) відмовитися від лікування або прийому ліків для продовження 

життя у Мехіко та деяких штатах [169]. 

У Японії немає законодавства, яке б регулювало евтаназію, а також 

немає жодного рішення Верховного суду з даного питання. 

Право на зміну статі та вибір статевого партнера. Спеціальний 

закон про гендерну ідентичність прийнято в Японії (2003 ), Великій Британії 

(2004), Іспанії (2007), Уругваї (2009), Аргентині (2012), Данії (2014), Мальті 

(2015), Колумбії (2015), Ірландії (2015), В’єтнамі (2015), Еквадорі (2016), 

Болівії (2016), Норвегії (2016), Франції (2016), Канаді (2017), Бельгії (2017). 

На етапі розгляду знаходяться закони в Чилі, Люксембурзі, Бразилії, 

Коста Риці, Перу, Португалії, Швеції та Індії. 

Закон Франції, прийнятий у червні 2016 р., забороняє примусову 

стерилізацію людей із трансгендерною дисфорією [170]. 

У США відповідно до Десятої Поправки до Конституції юридична 

класифікація статі особи відноситься до юрисдикції штатів. 

Закон «Про визнання статі» у Великій Британії було прийнято у 2004 р. 

Він дозволяє людям із гендерною дисфорією змінювати свою стать 

юридично. Відповідно вони також мають право на отримання нового 

сертифікату народження, що надає їм змогу повністю користуватися правами 

своєї статі, включно із вступом у шлюб. Закон не вимагає проведення 

хірургічної операції зі зміни статі, хоча така операція може бути прийнята як 

частина доказів для юридичної зміни статі [171]. 

У 2014 р. Верховний суд Індії у своєму рішенні визнав третю категорію 

статі, дозволивши трансгендерним особам записувати себе так в офіційних 

документах [172]. 

Право розпоряджатися своїм тілом після смерті. Загалом, держави 

світу щодо згоди на трансплантацію органів донором можна розділити на дві 



156 
 

категорії: а) ті, які містять в законодавстві презумпцію чітко вираженої згоди 

(opt-in); b) ті, які закріплюють презумпцію передбачуваної згоди (opt-out). 

Німеччина та США належать до першої категорії держав. Їхнє 

законодавство передбачає необхідність чіткої вираженої згоди донора на 

трансплантацію його органів після смерті. 

У 2017 р. Міністр охорони здоров’я Ірландії запропонував прийняти 

Закон про «Тканини людини», де необхідно закріпити презюмовану згоду на 

трансплантацію органів (opt-out). Він зазначив, що остаточне рішення про 

трансплантацію будуть приймати сім’я померлої особи [173]. Наразі 

законодавство Ірландії передбачає чітко виражену згоду донора на 

трансплантацію органів. 

Закон «Про тканини людини» у Великій Британії був прийнятий у 2004 

р. Він застосовується на території Англії, Уельсу та Північної Ірландії. Закон 

передбачає «відповідну згоду», яка означає згоду зацікавленої особи або її 

«призначеного представника», або (за відсутності таких) згоду особи, яка 

перебувала у визначених стосунках із особою безпосередньо перед її смертю. 

Перелік «визначених стосунків» теж є окресленим (вищий порядковий номер 

означаєвищу пріоритетність): 1) інший з подружжя або партнер (включаючи 

громадянського або одностатевого партнера); 2) один із батьків або дитина (у 

даному контексті «дитина» може бути будь-якого віку); 3) брат чи сестра; 4) 

дід, бабуся або онук, онука; 5) племінниця чи племінник; 6) відчим чи 

мачуха; 7) зведені брат або сестра; 8) давній друг [174]. 

Законодавство Італії передбачає, що трансплантація органів може 

здійснюватися у таких випадках: 1) потенційний донор виразив чітко свою 

згоду і готовність стати донором; 2) за відсутності чіткої згоди чи явно 

вираженої заборони трансплантацію можливо здійснити за згодою членів 

сім’ї. У випадку, якщо особа за життя виразила заперечення щодо 

трансплантації, її не можливо здійснити [175]. 

У Новій Зеландії дозволено лише альтруїстичну трансплатнацію 

органів. Закон «Про тканини людини» 2008 р. забороняє торгівлю людськими 
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органами і передбачає покарання у вигляді штрафу 50000 доларів США або 

1 рік ув’язнення. Закон також дозволяє трансплантацію органів від померлої 

особи. При отриманні водійських прав особа має визначити, чи бажає вона 

бути донором органів у разі її смерті. Форма для заповнення містить лише 

два положення – «так» чи «ні», і особа зобов’язана визначитися. Проте, така 

згода не вважається необхідною «інформованою згодою», і в будь-якому разі 

перед трансплантацією буде враховуватися воля сім’ї особи [176]. 

Закон «Про трансплантацію органів» Японії був прийнятий 16 жовтня 

1997 р. Він легалізував трансплантацію органів від осіб, яким діагностували 

смерть мозку [177]. 

Іран є однією з небегатьох держав, яка легалізувала торгівлю органами. 

Уряд виплачує донору компенсацію 1200 доларів США та надає підтримку у 

лікуванні протягом року [178]. 

Право на генну терапію. Право на використання стовбурових клітин. 

Генна терапія означає процедуру передачі полімерів нуклеїнової 

кислоти до клітин пацієнта з метою лікування певного захворювання 

[179].Загалом регулювання процедури генетичних модифікацій є частиною 

загального регулювання біомедичних досліджень, які проводяться із 

залученням людини. 

У США немає єдиного федерального законодавства, яке б обмежувало 

чи встановлювало спеціальну процедуру використання методів генної 

інженерії щодо людини. Це питання регулюється на рівні місцевих та 

федеральних агентств. 

Найпоширенішими методами терапії за допомогою стовбурових клітин 

є трансплантація кісного мозку, а також використання пуповинної 

крові.Використання стовбурових клітин є дозволеним, зокрема, в КНР, 

Мексиці, Південній Кореї. 

В Австрії дослідження над ембріонами, включаючи отримання 

ембріональних стовбурових клітин, є забороненими Законом про 
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«Репродуктивну медицину» 2004 р. Використання імпортованих стовбурових 

клітин законодавством Австрії не регулюється, а тому є дозволеним [180]. 

Так само в Німеччині використання ембріонів для досліджень суворо 

заборонено Законом «Про захист ембріонів» 1991 р. Закон передбачає 

кримінальну відповідальність за діяльність, пов’язану з отриманням 

ембріональних стовбурових клітин. Закон Німеччини «Про стовбурові 

клітини» 2002 р. надає пріоритет використанню стовбурових клітин дорослої 

людини. Проте, імпорт ембріональних стовбурових клітин допускається при 

дотриманні умов, затверджених парламентом Німеччини [181]. 

У Великій Британії для того, щоб тканини та клітини могли бути 

трансплантовані людині, вони повинні мати ліцензію Управління з питань 

тканин людини відповідно до Положення про тканини людини 2007 р. Дане 

Управління регулює наступні заходи: закупівлі, тестування, обробку, 

зберігання, розповсюдження та імпорт / експорт тканин та клітин, 

включаючи клітинні лінії, які можеть бути пересаджені людині, навіть з 

метою дослідження [182]. 

Право на вживання наркотиків та психотропних речовин. Ще століття 

тому вживання наркотичних та психотропних речовин було дозволено 

практично у всіх державах світу. У ХХ ст. держави почали обмежувати та 

регулювати дану сферу. Проте, законодавство та підходи дрежав різних 

регіонів до регулювання даного питання значно відрізняється. 

Наприклад, державна політика Нідерландів щодо наркотиків базується 

на двох принципах: 1) вживання наркотиків – це питання охорони здоров’я, а 

не кримінальний злочин; 2) існує різниця між важкими та легкими 

наркотиками. Конопля є речовиною, вирощування та зберігання якої 

контролюється, а вирощування та володіння коноплею для особистих цілей 

карається штрафом. У 2008 р. уряд Нідерландів заборонив галюценогенні 

гриби [183]. 

У 2001 р. Португалія стала першою європейською державою, яка 

скасувала кримінальні покарання за зберігання наркотиків для особистих 



159 
 

цілей. До того ж, до осіб, які вживають наркотиків, засосовувалося лікування, 

а не ув’язнення [184]. 

У 2000-х рр. у країнах Латинської Америки дуже активно 

обговорювалося питання легалізації наркотиків. У 2009 р. Верховний суд 

Аргентини постановив, що покарання громадян за володіння наркотиками 

для особистих цілей є неконституційним, оскільки «повнолітні особи повинні 

вільно приймати рішення щодо свого способу життя без втручання держави» 

[185]. Відповідно до ст. 364 Конституції Еквадору 2008 р., вживання 

наркотиків не розглядається державою як злочин, а як питання охорони 

здоров’я [186]. 

Низка держав світу прийняли закони, які забороняють виробництво, 

постачання, володіння багатьох наркотичних речовин без відповідної ліцезії. 

Такі закони прийняті в Австралії (2010), Канаді (1996), Естонії (1997), 

Німеччині (1971), Індії (1985), Новій Зеландії (1975), Польщі (2005), Великій 

Британії (1971 та 2005), США (1971) та ін. 

Право на винагороду за користування власним тілом. Право на 

винагороду за користування власним тілом в першу чергу пов’язане із 

проституцією. Законодавче регулювання даної сфери дуже відрізняється в 

різних державах, і навіть в різних юрисдикціях в межах однієї держави. 

Держави загалом поділяються на декілька категорій: а) проституція є 

законною та відповідним чином регулюється; б) проституція є законною, але 

заборонена організована діяльність, така як борделі та сутенерство; в) 

заборонено купувати сексуальні послуги, але не заборонено продавати їх; г) 

проституція заборонена повністю. 

У переважній більшості держав Африки проституція є забороненою. 

Дуже високим є рівень захворювань на ВІЛ/СНІД серед повій.  

За даними досліджень в країнах Азії дуже великою є різниця між 

правилами, передбаченими законодавством, та фактичною ситуацією. Так, 

наприклад, законодавство Таїланду забороняє проституцію, але на практиці 

проституція є дуже поширеною та частково регулюється [187]. 
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Країни Європи значно відрізняються у питанні регулювання 

проституції. У Швеції, Північній Ірландії, Норвегії, Франції заборонено 

платити за статевий акт (тобто злочин вчиняє клінт, а не повія). 

У Німечині проституція і діяльність борделів є дозволеними. У Бельгії 

та Нідерландах створення та діяльність борделів є забороненими, проте на 

практиці вони діють досить вікрито. У більшості пострадянських державах 

проституція є забороненою, за винятком Угорщини та Латвії. 

У США проституція переважно є забороненою, окрім деяких штатів. У 

більшості країн Латинської Америки проституція є дозволеною. Так само в 

Індії проституція є законною. 

У Китаї з 2014 р. проституція вважається адміністративним 

порушенням і карається штрафом до 5000 юанів та ув’язненням до 15 днів 

[188].  

Таким чином, правове регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ, в 

іноземних державах значно відрізняється. Це зумовлене історичними 

умовами, культурними та релігійними особливостями кожної держави. 

Загалом держави намагаються дотримуватися принципів, ухвалених в 

рамках міжнародних організацій. Зокрема, це стосується клонування та 

біомедичних досліджень. Проте, важко поки говорити про існування 

консенсусу стосовно складних морально-етичних питань, таких як евтаназія, 

використання ДРТ, здійснення аборту та ін. 
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3.2. Правове регулювання діяльності, пов’язаної із сферою СРПЛ, в 

Україні 

Регулювання діяльності, пов’язаної зі сферою СРПЛ, в Україні 

здійснюється шляхом закріплення відповідних правил поведінки у загальних 

та спеціальних нормативно-правових актах. 

До загальних нормативних актів, які регулюють СРПЛ, відносяться: 

 Конституція України; 

 Цивільний кодекс України; 

 Сімейний кодекс України; 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

 Кримінальний кодекс України; 

 Закон України «Про захист персональних даних» 2010 р.; 

 Закон України «Про охорону дитинства» 2001 р. 

До спеціальних нормативних актів, які регулюють СРПЛ, відносяться: 

 Основи законодавства України про охорону здоров’я 1993 р.; 

 Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та 

прекурсори» 1995 р.; 

 Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людини» 1999 р.; 

 Закон України «Про заборону репродуктивного клонування 

людини» 2005 р.; 

 Постанова КМУ №144 «Про реалізацію статті 281 Цивільного 

кодексу України» 2006 р.; 

 Наказ МОЗ № 787 «Про затвердження Порядку застосування 

допоміжних репродуктивних технологій в Україні» 2013 р.; 

 Постанова КМУ «Про затвердження Державної програми 

«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» 2006 р. 

У даному розділі ми розглянемо регулювання спірних СРПЛ в Україні. 
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1. Право на штучну репродукцію (репродуктивне клонування, 

використання ДРТ, зокрема сурогатне материнство). 

Відповідно до Закону України «Про заборону репродуктивного 

клонування людини» 2005 р. в Україні заборонено проводити репродуктивне 

клонування людини, а також забороняється ввезення та вивезення з території 

України клонованих ембріонів людини [189]. 

Відповідно до ч. 7 ст. 281 Цивільного кодексу України повнолітня 

жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення 

щодо них лікувальних програм ДРТ згідно з порядком та умовами, 

встановленими законодавством [190]. 

Використання ДРТ регулюється відповідно до ст. 48 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я 1993 р., а також Наказу МОЗ № 

787 «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних 

технологій в Україні» 2013 р. 

Відповідно до ст. 48 Основ законодавства застосування штучного 

запліднення та імплантації ембріона здійснюється згідно з умовами та 

порядком, встановленим МОЗ, за медичними показаннями повнолітньої 

жінки, з якою проводиться така дія, за умови наявності письмової згоди 

подружжя, забезпечення анонімності донора та збереження лікарської 

таємниці [191]. 

Порядок застосування ДРТ в Україні 2013 р. визначає основні види 

ДРТ, які застосовуються в Україні, показання та протипоказання до їх 

застосування. Зокрема, він регулює такі процедури: запліднення invitro; 

внутрішньо маткова інсемінація; донація гамет та ембріонів; сурогатне 

(замінне) материнство; кріоконсервація сперми, ооцитів, ембріонів та 

біологічного матеріалу, отриманого з яєчка або його придатка, оваріальної 

тканини; редукція ембріонів; розсічення блискучої оболонки ембріона; 

преімплантаційна медико-генетична діагностика. 

Відповідно до п. 1.4. Порядку повинні застосовуватись в закладах 

охорони здоров’я, що мають ліцензію на впровадження господарської 
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діяльності з медичної практики, відповідне оснащення та обладнання згідно з 

додатком 1 до цього Порядку. 

Право на проведення лікувальних програм ДРТ мають повнолітні 

жінки та/або чоловіки за медичними показаннями. Пацієнти мають право 

обирати заклад охорони здоров’я для проведення ДРТ. 

Відповідно до п. 1.14 медична допомога за методиками ДРТ надається 

в умовах конфіденційності відповідно до ст. 40 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я [192]. 

Сурогатне (замінне) материнство в Україні відноситься до ДРТ і 

регулюється відповідно до Розділу VI Порядку застосування ДРТ в Україні 

2013 р. 

Необхідними умовами для проведення сурогатного (замінного) 

материнства є такі: 

 наявність медичних показань до сурогатного материнства; 

 документи, необхідні для проведення сурогатного материнства; 

 подружжя (або один з майбутніх батьків) і інтересах якого 

здійснюється сурогатне материнство, повинно (повинен) мати генетичний 

зв'язок з дитиною; 

 сурогатна мати не повинна мати безпосередній генетичний зв'язок з 

дитиною; дозволяється виношування вагітності близькими родичами 

майбутніх батьків (мати, сестра, двоюрідна сестра тощо) [192]. 

Сурогатною матір’ю може бути повнолітня дієздатна жінка за умови 

наявності власної здорової дитини, добровільної письмово оформленої заяви 

сурогатної матері відповідної форми, а також за відсутності медичних 

протипоказань. 

Державна реєстрація народження дитини проводиться за заявою 

подружжя, яке дало згоду на перенесення ембріона людини, зачатого 

подружжям в результаті застосування ДРТ, до організму сурогатної матері. 

Одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини 

сурогатною матір’ю, подається заява про її згоду на запис подружжя 
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батьками дитини, а також довідка про генетичну спорідненість батьків 

(матері чи батька) з плодом [192]. 

Також визначення походження дитини, народженої в результаті 

застосування ДРТ, регулюється ст. 123 Сімейного кодексу України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 123 у разі народження дружною дитини, зачатої в 

результаті застосування ДРТ, здійснених за письмової згоди її чоловіка, він 

записується батьком дитини. 

Відповідно до ч. 2 і 3 батьками дитини є подружжя у випадку 

перенесення в організм іншої жінки ембріона, зачатого подружжям 

(чоловіком та жінкою) в результаті застосування ДРТ, а також якщо дружина 

народила дитину після перенесення в її організм ембріона, зачатого її 

чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування ДРТ [193]. 

Відповідно до ч. 5 ст. 136 Сімейного кодексу України особа, яка дала 

згоду на застосування ДРТ відповідно до ч. 1 ст. 123, не має права 

оспорювати батьківство. Відповідно до ч. 2 ст. 139 Сімейного кодексу 

України оспорювання материнства не допускається у випадках, 

передбачених ч. 2 і 3 ст. 123. 

У 2017 р. жінка, яка страждала безпліддям протягом 15 років, вперше в 

Україні народила дитину від трьох батьків за допомогою процедури 

пронуклеарного переносу ядер. Дана процедура передбачає, що ядра клітин 

пацієнтки та її чоловіка переносяться у донорську яйцеклітину, позбавлену 

ядра. Відповідно, «реконструйована» яйцеклітина містить 25 тисяч генів від 

батьків та 37 генів від донора [194]. 

2. Право на аборт. 

Відповідно до ст. 281 Цивільного кодексу України жінка має право на 

штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів. 

Також відповідно до ст. 50 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я у випадках, встановлених законодавством, штучне переривання 

вагітності може бути проведене при вагітності від 12 до 22 тижнів [191]. 



165 
 

Постановою КМУ «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу 

України» № 144 визначаються медичні показання для проведення штучного 

переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів [195]. Крім 

медичних показань, у Постанові визначені такі випадки як: вік вагітної 

становить менше 15 років або більше 45 років, вагітність настала внаслідок 

зґвалтування, настання інвалідності під час цієї вагітності. 

Стаття 134 Кримінального кодексу України встановлює 

відповідальність за два види незаконного проведення аборту: 1) особою, яка 

не має спеціальної медичної освіти; 2) якщо воно спричинило тривалий 

розлад здоров’я, безплідність або смерть потерпілої [196]. 

Відповідно, суб’єктами цього злочину визнаються особи, які не мають 

вищої медичної освіти (медсестри, акушерки, фельдшери та інші особи, що 

мають середню медичну освіту), незалежно від того, де вони провели аборт, а 

також особи, які взагалі не мають ніякої медичної освіти;– за кваліфікований 

аборт (тобто такий, який спричинив тривалий розлад здоров’я, безплідність 

або смерть потерпілої). 

Проте, у ст. 134 Кримінального кодексу України не передбачено 

відповідальність особи, яка має спеціальну медичну освіту, у випадку 

проведення незаконного аборту, якщо при цьому не було завдано суттєвої 

шкоди здоров’ю потерпілої. Йдеться про випадки кримінального аборту: 1) 

поза закладами, що мають право на таку діяльність (наприклад, гінекологом-

пенсіонером удома); 2) з порушенням порядку отримання дозволу вагітної 

жінки або її законного представника на таку операцію; 3) при відсутності 

соціальних або медичних показань, коли термін вагітності складає від 12 до 

22 тижнів; 4) при терміні понад 22 тижні [93]. 

3. Право на прогностичне генетичне тестування. 

Порядок застосування преімплантаційної медико-генетичної 

діагностики визначається в Розділі Х Порядку застосування ДРТ в Україні 

2013 р. Відповідно до п. 10.2 Порядку показаннями для проведення даної 

процедур є ризик народження дітей з мутацією будь-якого ізольованого гена 
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або з хромосомними аномаліями, виявленими в результаті медико-

генетичного обстеження (клініко-генетичне обстеження, каріотипування) 

[192]. 

В Україні також дозволено визначення статі ембріона для запобігання 

захворюванням, пов’язаним зі статтю, у якості альтернативного методу 

пренатальної діагностики для жінок, які мають високий ризик народження 

дітей зі спадковою патологією. 

4. Право самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності. 

Відповідно до ст. 49 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я застосування методів стерилізації може здійснюватися за бажанням 

повнолітнього пацієнта в закладах охорони здоров’я за медичними 

показаннями, що встановлюються МОЗ. 

Стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних 

показань може бути проведена лише за згодою її опікуна з додержанням 

вимог, встановлених законом [191]. 

Відповідно до ч. 5 ст. 281 Цивільного кодексу України стерилізація 

може відбуватися лише за бажанням повнолітньої фізичної особи [190]. 

5. Право на смерть (самогубство та евтаназія). 

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Основ законодавства про охорону здоров’я 

медичним працівникам забороняється здійснення евтаназії – навмисного 

прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення 

його страждань [191]. Також, відповідно до ч. 4 ст. 281 Цивільного кодексу 

України забороняється задоволення прохання фізичної особи про 

припинення її життя [190]. 

Також, Розділ ІІ Кримінального кодексу України присвячено злочинам 

проти життя та здоров’я особи, зокрема ст. 115 передбачає кримінальну 

відповідальність за умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння 

смерті іншій людині [196]. 

6. Право розпоряджатися своїм тілом після смерті. 
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Відповідно до ст. 15 Закону України «Про трансплантацію органів та 

інших анатомічних матеріалів людини» 1999 р. людина вважається померлою 

з моменту смерті її мозку. 

Відповідно до ч. 1 ст. 290 Цивільного кодексу України повнолітня 

дієздатна фізична особа має право бути донором крові, її компонентів, а 

також органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин. 

Також, відповідно до ч. 2 ст. 290 взяття органів та інших анатомічних 

матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків 

і в порядку, встановлених законом [190]. Таке ж формулювання міститься у 

ч. 3 ст. 47 Основ законодавства України про охорону здоров’я. 

Таким чином, в Україні встановлена презумпція чітко вираженої згоди 

на трансплантацію органів та тканин після смерті людини, що 

підтверджується і положеннями Закону про трансплантацію. 

Відповідно до ст. 16 Закону про трансплантацію, кожна повнолітня 

дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду стати донором 

анатомічних матеріалів. За відсутності такої заяви анатомічні матеріали у 

померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути взяті за згодою 

подружжя або родичів, які проживали з нею до смерті. У померлих 

неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб анатомічні 

матеріали можуть бути взяті за згодою їх законних представників [197]. 

Також, відповідно до ч. 4 ст. 289 Цивільного кодексу України та ч. 2. 

ст. 16 Закону про трансплантацію фізична особа має право розпорядитися 

щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла 

науковим, медичним або навчальним закладам. 

Важливо те, що відповідно до ч. 6 ст. 16 взяття анатомічних матеріалів 

у померлої особи для трансплантації та (або) для виготовлення 

біоімплантатів не допускається у разі наявності зробленої цією особою за 

життя заяви про незгоду бути донором. 

Якщо повнолітня дієздатна особа не зробила за життя заяви про 

донорство і не можливо отримати згоду подружжя або родичів, які 
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проживали з нею до смерті, то взяття анатомічних матеріалів не 

допускається. Так само не допускається взяття анатомічних матеріалів у 

неповнолітньої, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, якщо не можливо 

отримали згоду їх законних представників., а також за відсутності дозволу 

судово-медичного експерта у разі необхідності проведення судово-медичної 

експертизи. 

В Україні заборонена торгівля органами та іншими анатомічними 

матеріалами людини, що встановлено у ст. 18 Закону про трансплантацію і 

ст. 143 Кримінального кодексу України. 

Відповідно до ст. 143 Кримінального кодексу України встановлюється 

покарання за порушення встановленого законом порядку трансплантації 

органів або тканин людини, а також вилучення у людини шляхом 

примушування або обману її органів або тканин з метою трансплантації. 

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 143 незаконна торгівля органами або 

тканинами людини карається обмеженням волі на строк до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк [196]. 

Крім того, незаконне вилучення органів у людини може 

кваліфікуватися за ст. 149 Кримінального кодексу України як торгівля 

людьми або інша незаконна угода щодо людини з метою експлуатації. 

7. Право на генну терапію. Право на дослідження стовбурових 

клітин. 

Законодавство України не містить окремих положень, які б регулювали 

вказані види діяльності. Проте, воно встановлює правила проведення 

досліджень і експериментів за участю людини. 

Відповідно до ч. 3 ст. 281 Цивільного кодексу України медичні, наукові 

та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної 

фізичної особи за її вільної згоди. Клінічні випробування лікарських засобів 

проводяться відповідно до закону [190]. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 44 Основ законодавства нові методи 

профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, які 
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знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до 

застосування, можуть використовуватися в інтересах вилікування особи 

лише після отримання її письмової згоди. При отриманні такої згоди особі та 

(або) у визначених випадках її законному представнику повинна бути надана 

інформація про цілі, методи, побічні ефекти, можливий ризик та очікувані 

результати. 

Також, у ст. 45 Основ законодавства про охорону здоров’я «Медико-

біологічні експерименти на людях» визначаються основні засади проведення 

медико-біологічних експериментів на людях. Зокрема: 

1) суспільно корисна мета; 

2) наукова обґрунтованість; 

3) перевага можливого успіху над ризиком спричинення тяжких 

наслідків для здоров'я або життя; 

4) гласність експерименту; 

5) повна інформованість та вільна згода особи; 

6) експерименти проводяться лише щодо повнолітньої дієздатної 

фізичної особи; 

7) збереження в необхідних випадках лікарської таємниці. 

Забороняється проведення науково-дослідного експерименту на 

хворих, ув'язнених або військовополонених, а також терапевтичного 

експерименту на людях, захворювання  яких не має безпосереднього зв'язку з 

метою досліду [196]. 

У ст. 141, 142 та 149 Кримінального кодексу України встановлюють 

відповідальність за порушення прав пацієнта та незаконне проведення 

дослідів над людиною. Так, відповідно до ч. 1 ст. 141 проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або законного 

представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії 

спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки, карається обмеженням 

волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий 

строк. 
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Відповідно до ч. 1 і 2 ст. 142 карається незаконне проведення медико-

біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це 

створювало небезпеку для її життя чи здоров’я, та ті самі дії, вчинені щодо 

неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а 

так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я потерпілого [196]. 

8. Право на зміну статі та вибір статевого партнера. 

Відповідно до ст. 51 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я 1993 р. особі може бути проведено зміну (корекцію) її статі шляхом 

медичного втручання в закладах охорони здоров’я. Така операція 

проводиться на прохання особи відповідно до медико-біологічних і 

соціально-психологічних показань, які встановлюються МОЗ. 

Відповідно до Наказу МОЗ №1041 від 05.10.2016 р. медико-

біологічними показаннями для зміни (корекції) статевої належності є 

психічний і поведінковий розлад «транссексуалізм» за Міжнародною 

класифікацією хвороб десятого перегляду. 

Соціально-психологічними показаннями для зміни (корекції) статевої 

належності є дискомфорт або дистрес, що обумовлений між статевою 

ідентичністю індивідуума і статтю, встановлення йому при народженні (і 

пов'язаний з цим гендерною роллю та/або первинними і вторинними 

статевими ознаками) [198]. 

Особі, якій було здійснено зміну статевої належності, видається 

медичне свідоцтво, на підставі якого надалі вирішується питання про 

відповідні зміни в її правовому статусі [191]. 

9. Право на доступ до своїх біологічних даних. Право не давати 

згоду на обробку та збереження особистих біологічних даних владою. 

Захист біологічних даних особи здійснюється відповідно до загального 

режиму, встановленого Законом України «Про захист персональних даних» 

2010 р. 

Відповідно до ст. 2 Закону персональні дані – це відомості чи 

сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 
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конкретно ідентифікована. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 5 персональні 

дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом 

або відповідною особою [199]. 

Стаття 6 встановлює загальні вимоги до обробки персональних даних. 

Зокрема, відповідно до ч. 3 даної статті склад та зміст персональних даних 

мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно 

визначеної мети їх обробки. 

Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних 

цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, 

передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. 

Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є 

конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини. 

Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію 

фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для 

законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися. 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 забороняється обробка персональних даних про 

расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні 

переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, 

засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються 

здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. Проте, ч. 2 

даної статті встановлює досить значний перелік винятків до ч. 1 [199]. 

Права суб’єкта персональних даних визначено у ст. 8, зокрема суб’єкт 

персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю 

персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних 

даних, а також пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення 

своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником 

персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 

недостовірними, або ж відкликати згоду на обробку персональних даних. 
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Заклади охорони мають право на обробку персональних даних пацієнта 

навіть без його згоди, зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про 

захист персональних даних» 2010 р. Права особи на захист біологічних даних 

можуть захищатися в загальному режимі. 

Також, в українському законодавстві передбачено спеціальні 

положення щодо захисту інформації про стан здоров’я людини та обов’язок 

зберігати лікарську таємницю. 

Відповідно до ст. 285 Цивільного кодексу України повнолітня фізична 

особа має право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, у 

тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що 

стосуються її здоров'я. Також батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник 

мають право на інформацію про стан здоров'я дитини або підопічного. 

Відповідно до ст. 286 Цивільного кодексу України фізична особа має 

право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною 

допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному 

обстеженні. Крім того, забороняється вимагати та подавати за місцем роботи 

або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи 

[190]. 

Право на таємницю про стан здоров’я визначене також у ст. 39-1 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я 1993 р. У ст. 40 закріплено 

обов’язок збереження лікарської таємниці. 

Відповідно до ст. 145 Кримінального кодексу України визначається 

покарання за умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона 

стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, 

якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки. 

10. Право на вживання наркотиків та психотропних речовин. 

Відповідно до ч. 2 ст. 288 Цивільного кодексу України забороняються 

будь-які форми фізичного чи психічного тиску на фізичну особу, втягування 

її до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів, 

вчинення інших дій, що порушують право на свободу [190]. 
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Регулювання діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин здійснюється відповідно до Закону України «Про 

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» 1995 р. У ньому 

визначаються засади державної політики у даній сфері, порядок державного 

контролю та повноваження органів виконавчої влади, права і обов’язки 

фізичних та юридичних осіб. 

Також закон встановлює перелік і класифікацію наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів залежно від ступеню небезпечності 

для здоров’я людини і застосування засобів контролю за їх обігом. 

Розділ ХІІІ (а саме ст. 305-320) Кримінального кодексу України 

присвячено злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та іншим злочинам проти здоров’я 

населення. 

Відповідно до ст. 316 незаконне публічне вживання наркотичних 

засобів у місцях, призначених для проведення навчальних, спортивних і 

культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громад, 

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням 

волі на строк до трьох років. 

Відповідно до ст. 44 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення встановлюється відповідальність за незаконне виробництво, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або 

психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. Частина 2 ст. 44-

1 передбачає відповідальність за ухилення від медичного огляду чи 

медичного обстеження особи, яка зловживає наркотичними засобами або 

психотропними речовинами. 

Відповідно до ст. 172-20 розпивання алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх 

аналогів військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під 

час проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів, 

або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у 
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стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання ними обов’язків 

військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого 

сп’яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння тягнуть за собою 

накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк 

до п’яти діб [200]. 

11. Право на винагороду за користуванням власним тілом. 

Як ми раніше зазначали, право на винагороду за користування власним 

тілом може розглядатися у декількох аспектах: 1) право на торгівлю 

органами та тканинами людини; 2) право на зайняття проституцією. 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про трансплантацію органів та 

інших анатомічних матеріалів людини» 1999 р. забороняється торгівля 

органами та іншими анатомічними матеріалами людини (за виключенням 

кісткового мозку) [197]. 

Незаконна торгівля органами або тканинами людини карається 

обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий 

строк відповідно до ч. 4 ст. 143 Кримінального кодексу України [196]. 

Щодо стосується проституції, то відповідно до ст. 149 Кримінального 

кодексу України торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, 

об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, 

передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з 

використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи караються 

позбавленням волі на строк від трьох до восьми років [196]. При цьому 

експлуатація людини означає, зокрема, всі форми сексуальної експлуатації, 

використання в порнобізнесі, вилучення органів. Стаття 303 криміналізує 

втягнення особи або примушування її до зайняття проституцією. 

Таким чином, зайняття проституцією не є злочином за Кримінальним 

кодексом України, але ніде в законодавстві України не закріплено права на 

зайняття проституцією. 
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Щодо інших нормативних актів, котрі регулюють діяльність у сфері 

СРПЛ, то у 2006 р. КМУ прийняв постанову «Про затвердження Державної 

програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року». Основні 

завдання Програми полягали в наступному: 

 створення умов для безпечного материнства; 

 формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді; 

 удосконалення системи планування сім’ї; 

 збереження репродуктивного здоров’я населення; 

 забезпечення ефективного управління виконання Програми [201]. 

В цілому фахівці визначили, що виконання Програми позитивно 

вплинуло на стан репродуктивного здоров’я населення України. Проте, 

необхідно і надалі займатися вирішенням проблем у сфері репродуктивного 

здоров’я нації. 

З цією метою у 2017 р. було представлено Проект концепції 

Загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на 

2017-2021 рр.», однак він поки знаходиться на стадії обговорення. Для його 

впровадження необхідне зняття мораторію на розробку державних програм, 

запровадженого Постановою КМУ №65. 

Очікувані результати від реалізації даного проекту є такими: 

 знизити рівень материнської смертності; 

 знизити рівень перинатальної та рівень малюкової смертності; 

 знизити рівень штучного переривання вагітності; 

 знизити рівень вагітності та переривання вагітності серед дівчат-

підлітків (15-17 років); 

 підвищити рівень використання контрацепції; 

 охопити скринінговим обстеженням для ранньої діагностики раку 

шийки матки та діагностики раку молочної залози жіночого населення [202]. 

У 2015 р. КМУ видав розпорядження «Про затвердження плану дій з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 
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року». У плані багато уваги приділено питанням транссексуальності, 

розширення переліку підстав відповідальності за злочини нетерпимості, 

зокрема, з мотивів сексуальної орієнтації та транссексуальності. 

Крім того, передбачається розроблення та подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого 

цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням 

майнових і немайнових прав, зокрема володіння та наслідування майна, 

утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності, конституційного 

права несвідчення проти свого партнера. 

Серед інших заходів, план передбачає утворення міжвідомчої робочої 

групи із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців для здійснення 

моніторингу ситуації, розроблення та підготовки спецкурсу за напрямом 

«інтерсексуальність», включення даного спецкурсу до програм підвищення 

кваліфікації спеціалістів [203]. 

Крім того, планується внести зміни до Цивільного кодексу України та 

Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо здійснення 

стерилізації недієздатних осіб виключно на підставі рішення суду. Також 

план передбачає розробку та затвердження змін до переліків медичних 

показань для проведення хірургічної стерилізації жінок та чоловіків 

затверджених наказом МОЗ від 6 липня 1994 р. № 121, у тому числі з 

урахуванням рекомендацій Ради Європи та Комітету ООН з прав людини 

щодо стерилізації [203]. 

На нашу думку, план передбачає багато заходів, які можуть суперечити 

традиційним цінностям українського суспільства. На фоні війни та існуючих 

соціальних протиріч, нам здається, що деякі заходи, визначені в плані, є дещо 

невчасними. 

Загалом, законодавство України відповідає її міжнародно-правовим 

зобов’язанням. Україна є досить ліберальною державою у сфері доступу до 

методів штучної репродукції – ДРТ, сурогатного материнства, а також послуг 

штучного переривання вагітності. На нашу думку, регулювання даної сфери є 
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досить ґрунтовним, проте і має низку недоліків. Зокрема, не врегульовано 

питання платності послуг сурогатного материнства, а також не визначені 

природа, форма та порядок укладення договору про сурогатне материнство. 

В Україні заборонена евтаназія та репродуктивне клонування людини, 

а також торгівля органами людини. Також, в законодавстві України 

встановлена презумпція чіткої згоди на трансплантацію органів і тканин 

після смерті людини. Проте, ніде в законодавстві не встановлено чіткої 

заборони отримувати фінансову вигоду від користування тілом людини та 

його частинами. 

На нашу думку, захист біологічних даних людини може бути 

ускладненим, оскільки перелік винятків та застережень, за яких згода 

пацієнта на обробку та збереження особистих (в тому числі конфіденційних) 

даних не потрібна, є дуже значним. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

 

1. Держави по-різному регулюють більшість СРПЛ. Проте, можна 

вважати, що у питаннях комерційного сурогатного материнства та 

репродуктивного клонування держави переважно мають спільну позицію. 

Так, у більшості держав світу – окрім України, Російської Федерації, Уганди 

та 20 штатів США - комерційне сурогатне материнство заборонене. Також, у 

світі існує консенсус щодо заборони репродуктивного клонування та 

клонування людини. Загалом, більшість держав сходяться на позиції 

необхідності дозволу абортів за виняткових обставин та за медичними 

показаннями. У багатьох державах заборонена активна евтаназія. 

2. Можна вважати, що загалом законодавство України відповідає її 

міжнародно-правовим зобов’язанням та основним міжнародним стандартам у 

сфері прав людини. Однак, Україна є досить ліберальною державою у сфері 

доступу до методів штучної репродукції – ДРТ, сурогатного материнства, а 

також послуг штучного переривання вагітності. 

3. В Україні заборонена евтаназія та репродуктивне клонування 

людини, а також торгівля органами людини. Також, в законодавстві України 

встановлена презумпція чіткої згоди на трансплантацію органів і тканин 

після смерті людини. Проте, ніде в законодавстві не встановлено чіткої 

заборони отримувати фінансову вигоду від користування тілом людини та 

його частинами. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проаналізовано історію становлення та розвитку концепції захисту 

СРПЛ у міжнародному праві. Визначено, що доктрина соматичних прав та 

репродуктивних прав людини розвивалися окремо. Концепція 

репродуктивних прав людини розвивалася із середини ХХ ст. і є досить 

поширеною серед західних науковців. Концепція соматичних прав людини 

виникла дещо пізніше і фактично була створена російськими науковцями. 

Автор визначає, що можна простежити два підходи до вивчення означеного 

кола питань: 1) в контексті нової категорії прав – соматичних (особистісних, 

біологічних), або нового – четвертого – покоління прав людини; 2) в 

контексті правового регулювання питань біоетики. 

2. Визначено місце СРПЛ в сучасному механізмі захисту прав людини. 

Автор вважає, що СРПЛ виокремилися з уже закріплених та визнаних прав 

людини і тісно пов’язані з правом на життя, правом на здоров’я, правом на 

повагу до приватного і сімейного життя, правом на свободу від 

дискримінації, правом на свободу від катувань та сексуального насильства. 

Крім того, репродуктивні права тісно пов’язані із захистом прав жінок та 

дітей, однак вони стосуються також і чоловіків. Автор обґрунтовує, що 

більшість СРПЛ за своєю природою є позитивними, оскільки для їх 

забезпечення держава має вживати спеціальних заходів. 

3. Надано авторське визначення поняття СРПЛ та окреслено перелік 

прав, які належать до СРПЛ. Так, під репродуктивними правами людини 

автор розуміє гарантовані та охоронювані суб’єктами міжнародного права 

блага і можливості людини, спрямовані на продовження чи припинення нею 

роду та захисту її репродуктивного здоров’я. 

До загальновизнаних репродуктивних прав людини автор відносить: 

право самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності; право на 

лікування після аборту; право на репродуктивне та статеве (сексуальне) 
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здоров’я; право на планування сім’ї та вирішення питання щодо кількості та 

інтервалів народження дітей; право на інформацію щодо засобів та методів 

планування вагітності; право на свободу від сексуального насильства; право 

на скасування дискримінаційних звичаїв щодо жінок; права, пов’язані з 

вагітністю та народженням дитини (особливий захист і піклування про 

матерів та новонароджених дітей). До спірних репродуктивних прав людини 

автор відносить: право на штучну репродукцію (репродуктивне клонування, 

використання ДРТ, зокрема сурогатне материнство); право на аборт; право на 

прогностичне генетичне тестування. 

4. Соматичні права людини автор визначає як гарантовані та 

охоронювані суб’єктами міжнародного права блага і можливості людини 

щодо внесення змін в її геном і тіло з метою лікування та наукових 

досліджень. 

Зокрема, до загальновизнаних прав людини, які є основою та 

передумовою становлення соматичних прав, автор відносить такі: право на 

життя; право на повагу до гідності; право на особисту недоторканність; право 

на свободу від катувань; право на користування здобутками науково-

технічного прогресу. До загальновизнаних соматичних прав людини автор 

пропонує віднести: право на тілесну цілісність; право на захист від 

неправомірного втручання у біологічну природу; право на донорство клітин і 

тканин. До спірних соматичних прав людини автор пропонує віднести такі 

права: право на смерть (самогубство та евтаназія); право розпоряджатися 

своїм тілом після смерті; право на генну терапію; право на використання 

стовбурових клітин; право на віртуальне моделювання; права, пов’язані із 

впровадженням ІКТ до тіла людини; право на зміну статі та вибір статевого 

партнера; право на доступ до своїх біологічних даних; право не давати згоду 

на обробку та збереження особистих біологічних даних владою; право на 

вживання наркотиків та психотропних речовин; право на винагороду за 

користування власним тілом. 
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5. Визначено принципи регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ. 

Автор обґрунтовує, що до спеціальних принципів сучасного міжнародного 

права, які регулюють СРПЛ, належать: принцип поваги до гідності та прав 

людини, принцип недискримінації та рівного ставлення, принцип 

добровільної, інформованої згоди особи на проведення наукових досліджень 

і медичних втручань щодо неї, принцип переваги інтересів та добробуту 

окремої людини над інтересами суспільства та науки, принцип відповідності 

наукових досліджень і медичних втручань професійним критеріям і 

стандартам, принцип максимальної користі та мінімальних ризиків для 

особи, щодо якої проводяться наукові дослідження і медичні втручання, 

принцип конфіденційності даних пацієнта або особи, над якою проводяться 

дослідження чи здійснюються медичні втручання. 

За своєю юридичною природою вони значно відрізняються, оскільки 

фактично лише принцип поваги до гідності і прав людини, принцип 

недискримінації та принцип добровільної інформованої згоди можна вважати 

загальновизнаними на універсальному рівні. 

6. З’ясовано роль і значення міжнародних організацій та міжнародних 

судових установ у регулюванні діяльності, пов’язаної із СРПЛ. Найактивніша 

діяльність щодо захисту СРПЛ провадиться в рамках двох комітетів 

ЮНЕСКО – Міжнародного комітету з біоетики та Міжурядового комітету з 

біоетики, ВООЗ, Ради Європи, Міжамериканської комісії з прав людини та 

Африканської комісії з прав людини. 

Автор узагальнює, що справи щодо захисту СРПЛ розглядаються 

ЄСПЛ, Міжамериканською комісією з прав людини та Міжамериканським 

судом з прав людини, Африканською комісією з прав людини і народів. 

Автор вважає, що держави не готові приймати обов’язкові міжнародні 

договори з найбільш етично складних питань, оскільки не мають єдиного 

бачення щодо їх регулювання. А ЄСПЛ та комісії не мають повноважень 

ухвалювати нові норми. Спроби ЄСПЛ застосувати доктрину еволютивного 

тлумачення та концепцію «європейського консенсусу» для вирішення 
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нагальних практичних питань, розширюючи положення Європейської 

конвенції з прав людини 1950 р., багатьма вченими і фахівцями сприймається 

неоднозначно і навіть негативно. 

7. Проаналізовано законодавство іноземних держав та України щодо 

регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ. З’ясовано, що у більшості 

держав світу – окрім України, Російської Федерації, Уганди та 20 штатів 

США – заборонено комерційне сурогатне материнство. Також у світі існує 

консенсус щодо заборони репродуктивного клонування людини. Стосовно 

інших категорій прав позиції держав значно відрізняються. Автор визначає, 

що більшість держав сходиться на позиції необхідності дозволу абортів за 

виняткових обставин та за медичними показаннями. У багатьох державах 

заборонено активну евтаназію. 

8. Законодавство України відповідає її міжнародно-правовим 

зобов’язанням у сфері захисту СРПЛ. Україна є досить ліберальною 

державою у сфері доступу до методів штучної репродукції – ДРТ, зокрема 

сурогатного материнства, а також послуг штучного переривання вагітності. 

Автор вважає, що регулювання цієї сфери є досить ґрунтовним, проте і має 

низку недоліків. Так, не врегульовано питання платності послуг сурогатного 

материнства, а також не визначено природу, форму та порядок укладення 

договору про сурогатне материнство. Крім того, законодавство містить низку 

недоліків стосовно формулювання положень щодо криміналізації абортів, а 

також не містить «застереження з міркувань совісті». 

В Україні заборонено евтаназію та репродуктивне клонування людини, 

а також торгівлю органами людини. Також у законодавстві України 

встановлено презумпцію чіткої згоди на трансплантацію органів і тканин 

після смерті людини. Проте ніде в законодавстві не встановлено чіткої 

заборони отримувати фінансову вигоду від користування тілом людини та 

його частинами. 

9. Автор пропонує внести до Розділу ІІ «Права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина» Конституції України положення щодо захисту 
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соматичних та репродуктивних прав людини, зокрема у такому 

формулюванні: 

1. «Інтереси та добробут окремої людини переважають над інтересами 

суспільства та науки. 

Кожному гарантується право на цілісність та захист від неправомірного 

втручання у його біологічну природу». 

2. «Кожному гарантовано право бути поінформованим про 

дослідження, які над ним проводяться. 

Особа залучається до медико-біологічних досліджень, лише якщо не 

існує таких самих за ефективністю способів провести аналогічні 

дослідження. 

Заборонено експлуатацію жінок у процесі застосування медико-

біологічних досліджень». 
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