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АНОТАЦІЯ 

Чечерський В.І. Право на репродукцію (відтворення) у системі 

основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», Ужгород, 2020. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою у якій 

комплексно досліджено право людини на репродукцію (відтворення) як окреме 

фундаментальне природне право людини.  

У дослідженні надано авторське визначення праву людини на репродукцію 

(відтворення) – це фундаментальне особисте немайнове право на вільне, 

добровільне, особисте прийняття рішення щодо здійснення репродуктивної 

функції, яке полягає у народженні чи відмові від народження генетично рідних 

дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми народженнями, а також 

використання для досягнення цієї мети доступних репродуктивних технологій. 

Зазначено про взаємозв’язок вказаного права з іншими правами та 

констатовано, що його слід відмежовувати від інших ззовні подібних прав, а 

також таких узагальнюючих дефініцій, як «пов’язані із правом людини на 

репродукцію (відтворення) права», та «репродуктивні права». 

Пов’язані із правом людини на репродукцію (відтворення) права – це ті 

права, які безпосередньо покликані сприяти реалізації людиною її 

фундаментального права на репродукцію (відтворення), а репродуктивні права 

людини – це сукупність прав, якими володіє людина у репродуктивній сфері. 

Наведено сучасні підходи до розуміння репродуктивних прав: перший 

ґрунтується на тому, що термін «репродуктивні права» носить умовний 

характер, який застосовується здебільшого в соціології та демографії, ніж у 

юриспруденції; другий напрям – на певному зв’язку між міжнародними 

джерелами та необхідністю реалізації ідеї, що висловлюється в цих джерелах, у 
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вітчизняному законодавстві; третій напрям полягає у тому, що репродуктивні 

права мають свою особливу природу в основних правах та свободах людини. 

Констатовано, що при дослідженні права людини на репродукцію 

(відтворення) доречно застосовувати дефініцію «репродукція», а не подібну за 

значенням «прокреація», оскільки остання зводиться більше до біологічної суті 

розмноження, хоча цей процес є біосоціальним явищем. При відтворенні 

людини має місце: 1) репродукція біологічного – відтворення індивідів і 

відповідно відтворення біосфери; 2) репродукція соціального – відтворення 

особистості, соціальної структури й відповідних соціальних стосунків;                       

3) репродукція психологічного – відтворення свідомості, ментальності й механізмів. 

Розглянуто сучасне розуміння інстинкту, вродженої потреби, їх впливу на 

поведінку живої істоти та особливостей впливу на поведінку людини як 

біосоціальної істоти, у тому числі на репродуктивну поведінку. 

Аргументовано, що право на репродукцію (відтворення) є природним 

правом людини, оскільки зумовлене вродженою потребою у продовженні 

власного роду. 

Запропоновано розділяти фундаментальні права людини на ті, які 

закладені біологічною суттю людини, у тому числі які обумовлено вродженими 

потребами, та ті, які визнаються базовими чи основними у суспільстві на 

конкретному етапі його розвитку. Перші незмінні, другі поступово 

еволюціонують. 

Підкреслено, що завдяки впливу соціальних спонукаючих мотивів 

вроджена потреба може бути пригнічена, затримана, а на її заміну приходить 

власне усвідомлення, що контролюється волею людини. Однак вказаним не 

знівельовується біологічне начало в людині, оскільки вона залишається 

біосоціальною істотою. 

Доведено, що занадто широкий підхід до розуміння і трактування 

репродуктивних прав, їх ототожнення з правом людини на репродукцію 

(відтворення) призводить до розмитості, унеможливлює визначення їх чіткої 

структури, сфери регулювання, змісту, обсягу, особливостей, принципів. 
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Розкрито ознаки досліджуваного фундаментального права та вказано, що 

йому, як особистому немайновому праву, характерні ознаки, що притаманні 

даній категорії прав. 

Доведено, що базовими елементами (правомочностями) права людини на 

репродукцію (відтворення), які становлять його зміст та детермінуються 

вродженою потребою людини на продовження роду є право на вільне та 

добровільне прийняття рішення щодо: 1) народження чи відмови від 

народження дітей (відтворення нащадків); 2) кількості дітей; 3) інтервалів між 

народженнями дітей. 

Обґрунтовано, що додатковими елементами (правомочностями) права 

людини на репродукцію (відтворення), які становлять його зміст однак не 

детермінуються вродженою потребою людини на продовження роду є право на 

вільне та добровільне прийняття рішення щодо: 1) донорства репродуктивних 

клітин, ембріонів; 2) застосування допоміжних репродуктивних технологій, у 

тому числі за відсутності проблем із фертильністю; 3) вибору статі майбутньої 

дитини при застосуванні репродуктивних технологій; 4) втручання до генома 

майбутньої дитини та право на клонування. 

У дисертації досліджено питання донації репродуктивних клітин та 

ембріонів, можливості застосування різних репродуктивних методик, 

особливостей та порядку застосування постмортальної репродукції, підстав для 

здійснення преімплантаційної діагностики тощо, а також проблемних питань, 

пов’язаних із їх застосуванням.  

Сформульовано висновок згідно з яким особа вправі скористатися 

допоміжними репродуктивними технологіями не тільки за наявності проблем із 

фертильністю, але і соціальними чинниками. Дефініція «допоміжні» повинна 

сприйматися в широкому розумінні і не ототожнюватися з лікуванням, а 

співставлятися з потребою у продовженні роду, у тому числі гарантування його 

у майбутньому. 

Окрему увагу зупинено на можливості вибору генетичними батьками статі 

дитини. Запропоновано можливість для подружжя або осіб, які перебувають у 
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цивільному шлюбі, або самотньої особи визначитися зі статтю майбутньої 

дитини у випадках коли: існує загроза виникнення серйозного спадкового 

захворювання, пов'язаного зі статтю; у майбутніх батьків уже є щонайменше 

одна дитина протилежної статі (так званий баланс сім’ї (family balancing); 

майбутні батьки (одинак, одиначка) бажають (бажає) при здійсненні 

запліднення за допомогою репродуктивних технологій одночасний перенос 

жінці двох ембріонів різної статі; у разі виникнення суттєвого демографічного 

крену на користь однієї статі  (наприклад, хлопчиків) батьки бажають дитину 

іншої статі (тобто дівчинку). 

У межах дисертації розглянуто питання місця права людини на 

репродукцію (відтворення) серед інших прав та аргументовано, що його слід 

розглядати як фундаментальне відокремлене особисте немайнове право 

фізичної особи, що забезпечує її природне існування, яке не можна 

ототожнювати чи вважати складовою інших прав, які хоча і взаємопов’язані, 

проте мають різний об’єкт, предмет правового регулювання, суть та 

призначення. Виділено, що зазначене право не є складовою таких прав, як 

право на життя та право на охорону здоров’я.   

З урахуванням міжнародного права та досвіду зарубіжних країн 

запропоновано авторський підхід до переліку та суті принципів права людини 

на репродукцію (відтворення) і його реалізації. Універсалізованими 

спеціальними принципами права слід вважати: свободу у виборі та контролі 

способу реалізації права на репродукцію (відтворення), який має бути 

добровільним і вільним; загальність і доступність у можливості реалізації права 

на репродукцію (відтворення); рівність у реалізації права на репродукцію 

(відтворення); співрозмірність інтересів осіб, які бажають реалізувати право на 

репродукцію (відтворення), та потенційної дитини; недопустимість свавільного 

втручання у сферу особистого репродуктивного життя людини. 

Окремо досліджено міжнародне, у тому числі регіональне, регулювання 

прав людини у репродуктивній сфері. Проведено порівняльний аналіз досвіду 

зарубіжних країн з найбільш дискусійних тематик, зокрема: донації гамет і 
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ембріонів, постмортальної репродукції, вибору статі, кола осіб, які вправі 

скористатися допоміжними репродуктивними технологіями та вимог до них, 

особливостей правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій. 

Запропоновано зміни до Конституції України, Цивільного, Сімейного, 

Кримінального кодексів України та інших нормативно-правових актів з питань 

реалізації людиною прав у репродуктивній сфері. 

Розглянуто особливості проведення державної політики у сфері 

народонаселення через призму додержання природних прав людини, у тому 

числі права на репродукцію (відтворення).  

Аргументовано, що з погляду природного права важливим є забезпечення 

впливу держави на людину щодо репродуктивного відтворення виключно 

опосередковано. Впровадження стимулів, які безпосередньо впливають на 

репродуктивний вибір і фактично роблять його безваріантним є ознакою 

порушення природного права людини, відсутності реально діючого принципу 

верховенства права, надмірного втручання у особистий простір людини. 

Досліджено проблематику права людини на штучне переривання 

вагітності, редукцію ембріона, а також розпорядження ембріоном у інший 

спосіб ніж його імплантацію жінці.  

Обґрунтовано, що жодне природне право людини не таким, що не може 

бути обмежене, у тому числі іншими природними правами. У репродуктивній 

сфері повинен існувати баланс між правом на життя потенційної дитини та 

правом на репродукцію (відтворення) через свободу репродуктивного вибору. 

Проте цей баланс не є сталим і знаходить своє відображення у поступовому 

обмеженні права на штучне переривання вагітності на користь потенційної 

дитини, що пов'язано з терміном вагітності та розвитком плоду. 

Розглянуто статус ембріона in vitro, право та особливості втручання у геном 

людини при її репродуктивному відтворенні з погляду сучасності та 

перспектив. 

Ключові слова: природні права, право людини на репродукцію 

(відтворення), вроджена потреба, потреба до продовження роду, політика у 
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сфері народонаселення, аборт, донація гамет та ембріонів, ембріон, 

репродуктивні права.   
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Summary  

Checherskyі V.I. The right to reproduction (procreation) in the system of 

fundamental human rights: constitutional and legal research. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of the Sciences (Law) on the 

specialty 12.00.02 – constitutional law; municipal law. – Uzhhorod National 

University, Uzhhorod, 2020. 

The dissertation is the independent completed scientific work in which the human 

right to reproduction as a separate fundamental natural human right is 

comprehensively studied. 

The study provides the author's definition of the human right to reproduction a 

fundamental personal inalienable right to free, voluntary, personal decision-making 

on the reproductive function, which consists of birth or refusal of birth of genetically 

inherent children, their number and intervals between their births, as well as the use 

of available reproductive technologies to achieve this goal. 

It is described that the relationship of this right with other rights and stated that it 

should be distinguished from other outwardly similar rights, as well as such 

generalizing definitions as "related to the human right to reproduction rights" and 

"reproductive rights". 
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Rights related to the human right to reproduction are those rights that are directly 

designed to promote the realization of a person's fundamental right to reproduction, and 

reproductive human rights are a set of rights that a person has in the reproductive sphere. 

Modern approaches to the understanding of reproductive rights are specified: the 

first one is based on the fact that the term "reproductive rights" is conditional, which is 

used mostly in sociology and demography than in jurisprudence; the second direction - on 

a certain connection between international sources and the need to implement the idea 

expressed in these sources in domestic law; the third direction is that reproductive 

rights have a special nature in fundamental human rights and freedoms. 

It is stated that in the study of the human right to reproduction it is appropriate to 

use the definition of "reproduction" and not similar in meaning to "procreation", as 

"procreation" describes mainly biological principle of reproduction, although this 

process is a biosocial phenomenon. In human reproduction there are: 1) biological 

reproduction- the reproduction of individuals and, accordingly, the reproduction of 

the biosphere; 2) social reproduction- the reproduction of personality, social structure 

and relevant social relations; 3) psychological reproduction - the reproduction of 

consciousness, mentality and mechanisms. 

The modern understanding of instinct, natural need, their influence on the 

behavior of a living being and features of influence on human behavior as a biosocial 

being, including reproductive behavior are considered. 

It is argued that the right to reproduction is a natural human right, as it is due to a 

natural need to continue one's own kind. 

It is proposed, to divide fundamental human rights into those that are inherent in 

the biological essence of people, including those due to innate needs, and those that 

are recognized as basic or basic in society at a particular stage of its development. 

The first is unchanged, the second is gradually evolving. 

It is emphasized, that due to the influence of social reasons, the innate need can be 

suppressed, delayed, and it is replaced by one's own awareness, which is controlled 

by the human will. However, this does not level the biological principle in human, 

because of a biosocial being. 
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It has been proved that very broad approach of understanding and interpretation of 

reproductive rights, their identification with the human right to reproduction leads to 

vagueness, makes it impossible to define their clear structure, scope, content, range, 

features, and principles. 

The features of the studied fundamental law are revealed and it is indicated that, 

as a personal non-property right, the features inherent in this category of rights 

characterize it. 

It is proved that the basic elements (powers) of the human right to reproduction, 

which constitute its content and are determined by the innate human need to procreate, are 

the right to freely and voluntarily decide on: 1) birth or refusal to have children 

(reproduction of offspring) ; 2) the number of children; 3) intervals between births. 

It is substantiated that additional elements (powers) of the human right to 

reproduction, which constitute its content but are not determined by the innate human 

need to procreate, are the right to free and voluntary decision on: 1) donation of 

reproductive cells, embryos; 2) the use of assisted reproductive technologies, 

including in the absence of fertility problems; 3) the choice of sex of the unborn child 

when using reproductive technologies; 4) interference with the genome of the unborn 

child and the right to clone. 

In the dissertation it was explored  the issues of donation of reproductive cells and 

embryos, the possibility of using different reproductive techniques, features and 

procedures of postmortem reproduction, the grounds for preimplantation diagnostics, 

etc., as well as issues related to their use. 

The conclusion is formulated according to which a person has the right to use 

assisted reproductive technologies not only in the presence of fertility problems, but 

also due to social factors. The definition of "auxiliary" should be taken in a broad 

sense and not equated with treatment, but compared with the need for procreation, 

including guaranteeing it in the future. 

Particular attention is paid to the possibility of genetic parents to choose the sex of 

the child. It is offered an opportunity for a spouse or a person who is in a civil 

marriage, or a single person to determine the sex of the future child in cases when: 
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there is a risk of a serious hereditary disease associated with sex; expectant 

parents already have at least one child of the opposite sex (so-called family 

balancing); the emergence of a significant demographic roll in favor of one sex (for 

example, boys) parents want a child of the opposite sex (ie a girl). 

The dissertation considers the question of the place of the human right to 

reproduction among other rights and argues that it should be considered as a 

fundamental separate personal inalienable right of an individual, which ensures its 

natural existence, which cannot be identified or considered part of other rights and 

interconnected, but have a different object, subject of legal regulation, essence and 

purpose. It is emphasized that this right is not part of such rights as the right to life 

and the right of health care. 

Taking into account international law and the experience of foreign countries, the 

author proposed to the list and essence of the principles of the human right to 

reproduction and its implementation has been proposed. Universalized special 

principles of law should be considered: freedom in choosing and controlling  

reproduction method, which must be voluntary and free; generality and accessibility 

in the possibility of  the right to reproduction; equality of the right to reproduction; 

the proportionality of the interests of persons wishing to exercise the right to 

reproduction and the potential child; inadmissibility of arbitrary interference in the 

sphere of personal reproductive life of a person. 

International, including regional, regulation of human rights in the reproductive 

sphere has been studied separately. A comparative analysis of the experience of 

foreign countries on the most controversial topics, including: donation of gametes 

and embryos, postmortem reproduction, sex selection, the range of persons entitled to 

use assisted reproductive technologies and requirements for them, the legal regulation 

of assisted reproductive technologies. 

Amendments to the Constitution of Ukraine, Civil, Family, Criminal Codes of 

Ukraine and other legal acts on the implementation of human rights in the 

reproductive sphere are proposed. 
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The peculiarities of the state policy in the field of population through the prism of 

observance of natural human rights, including the right to reproduction are considered. 

It has been argued that from the point of view of natural law it is important to 

ensure the influence of the state on human in relation to reproductive reproduction 

only indirectly. The introduction of incentives that directly affect reproductive choice 

and in fact make it invariant is a sign of violation of natural human rights, the lack of 

a real principle of the rule of law, excessive interference in the personal space of man. 

The issue of the human right to abortion, reduction of the embryo, as well as the 

disposal of the embryo in a way other than its implantation into a woman has been 

studied. 

It is substantiated that no natural human right is such that it cannot be limited, 

including other natural rights. 

In the reproductive sphere, there must be a balance between the right to life of a 

potential child and the right to reproduction through freedom of reproductive choice. 

However, this balance is not stable and is reflected in the gradual restriction of the 

right to abortion in favor of a potential child, which is associated with the term of 

pregnancy and fetal development. 

The status of the embryo in vitro, the right and features of interference in the 

human genome during its reproductive reproduction from the point of view of 

modernity and perspectives are considered. 

Key words: natural rights, human right to reproduce (procreation), congenital 

need, need for procreation, population policy, abortion, donation of gametes and 

embryos, embryo, reproductive rights. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Інноваційні здобутки 

сучасності у репродуктивній сфері, можливість редагування генома живої 

істоти, клонування, допоміжні репродуктивні технології зумовлюють 

необхідність нового осмислення прав людини на цьому напрямі. Прорив науки, 

який спостерігається упродовж останніх двох десятиліть щодо заморожування 

гамет і ембріонів, екстракорпорального запліднення, розроблення методики 

редагування генома вимагає від юристів своєчасного і комплексного 

реагування на ці явища, розроблення і впровадження відповідних норм, які 

повинні їх регулювати та, окрім іншого, забезпечити реалізацію прав людини у 

цій сфері, а також їх гарантування та захисту. В іншому разі прогалини, які 

матимуть місце, будуть вимушено заповнюватися аналогією, що не завжди 

доречно, особливо відносно такого принципового питання, як права людини, 

передусім у такій делікатній сфері, як репродукція. 

Досягнення у біології, медицині, генетиці, хімії якісно видозмінили 

можливості людини у продовженні власного роду. У зв’язку з цим традиційні 

уявлення про сім’ю, родину, батьків і дітей втрачають ту монументальність, яка 

була притаманна цим поняттям до останнього часу та потребують їх 

корегування з фактичними реаліями. Так, наявність двох генетичних матерів, 

зачаття дитини після смерті батьків чи одного з них, запобігання генетичним 

спадковим захворюванням, відкладене батьківство вже стали реальністю. 

Особливого розвитку набули допоміжні репродуктивні технології, у тому 

числі екстракорпоральне запліднення, сурогатне материнство, удосконалюється 

технологія пронуклеарного перенесення ядер. 

Водночас сучасні дослідження права людини на репродукцію 

(відтворення) й надалі здебільшого його розглядають або як складову інших 

прав, або через призму більш широких понять, таких як «репродуктивні права», 

«соматичні права» тощо. У деяких випадках, хоча науковцями і виділяється 

окремо право на репродукцію (відтворення) (право на продовження роду), 
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проте воно розглядається через призму цивільного, сімейного, кримінального 

чи інших галузей права. 

Зокрема, у контексті права на життя його розглядали Н.І. Бесєдкіна,     

А.М. Зайцева, Я.П. Кузьменко, М.А. Мокосєєва, Г.Б. Романовський,              

Б.С. Щербина та інші, права на охорону здоров’я – Л. Красавчикова,               

Е.Е. Мухамєдова І.Я. Сенюта, Н. Тюхтій та інші, через призму цивільного права 

– Т. Кириченко, О.О. Пунда, Н. Старікова, Р.О. Стефанчук тощо, сімейного 

права – А.О. Дутко, М.Р. Заболотна, Ю. Цифра, О.А. Татаренцева та інші, 

кримінального – К.В. Дядюн, Н.В. Кручиніна, Н.М. Ярмиш тощо, а 

конституційного – Д.М. Бєлов, Ю.М. Бисага, Є.Г. Соловйов та інші. Як частину 

соматичних прав репродуктивні права вивчали А.І. Ковлер, М.А. Лаврик,      

А.Б. Мезяєв, О.М. Нестерова, А.М. Солнцев, Р.М. Хажинський тощо. В аспекті 

міжнародного права його досліджували К.В. Ксьондзик, В.А. Внукова тощо, а з 

позиції застосування допоміжних репродуктивних технологій А.П. Головащук, 

І.І. Гринів, М.А. Мянукян, О.В. Рябенко та інші.  

Значна увага науковців відведена окремим методикам допоміжних 

репродуктивних технологій, постмортальній репродукції, донації гамет та 

ембріонів. Їх вивчали Г.В. Анікіна, Д. Кен, А.В. Майфат, З.В. Ромовська,           

І. Рубець,  К.Н. Світнєв, С.Г. Стеценко, Є.М. Щербина тощо. 

Віддаючи належне значній кількості фундаментальних і змістовних праць, 

які присвячені правам людини у репродуктивній сфері, доводиться 

констатувати, що ними переважно розглядається лише певна частина кола 

дискусійних питань без здійснення комплексного дослідження та, у результаті 

такої фрагментарності, істотно ускладнюється завдання щодо розкриття таких 

важливих питань, як зміст, місце права людини на репродукцію (відтворення) 

серед інших прав людини і громадянина. 

Більше того, незважаючи на те, що вказане право перш за все обумовлено 

вродженою потребою у продовженні роду, внаслідок оперування занадто 

абстрактними поняттями, такими як «репродуктивні» чи «соматичні» права окремі 

дослідники відкидають ідею, що дане право належить до природних прав людини.  
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Зазначене вище зумовлює необхідність комплексного детального 

дослідження права людини на репродукцію (відтворення) саме як окремого 

фундаментального права, яке внаслідок цієї фундаментальності є надгалузевим 

та надалі знаходить втілення в багатьох галузях права. 

Слід визнати, що на відміну від багатьох інших держав законодавство 

України з питань регулювання правовідносин у репродуктивній сфері вимагає 

суттєвого удосконалення. Незважаючи на численні законопроєкти, Верховна 

Рада України досі не ухвалила закону, який повинен регулювати підстави і 

порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, принципи, 

якими мають керуватися при їх застосуванні, особливості здійснення державної 

політики у сфері народонаселення тощо. 

Така правова невизначеність створює підґрунтя для зловживань, 

унеможливлює якісні гарантування і захист прав людини у цій сфері. Це 

притому, що згідно зі статтею (далі – ст.) 51 Конституції України сім’я, 

дитинство, материнство і батьківство охороняються державою, а відповідно до 

ст. 16 збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.     

Крім того, дослідження було б неповним без вивчення іноземного досвіду 

регулювання прав людини на цьому напрямі, практики міжнародних судових 

інстанцій, у тому числі Європейського суду з прав людини, а також органів 

конституційної юрисдикції. Порівняльно-правовий підхід дозволяє відібрати 

найбільш успішні моделі правового регулювання дискусійних питань, таких як 

правомірність застосування окремих репродуктивних методик, посмертна 

репродукція, вибір статі, анонімність при донації та інше і накласти їх на 

вітчизняне законодавство з урахуванням національної специфіки, менталітету, 

правових традицій тощо.  

За таких обставин дослідження природи, змісту та місця права людини на 

репродукцію (відтворення), особливостей його правового регулювання у різних 

країнах дозволить відшукати найбільш оптимальний варіант закріплення цього 

права в законодавстві України. 
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Виняткове значення досліджувана тематика має для формування державної 

політики народонаселення. На відміну від більшості держав світу в Україні 

спостерігається депопуляція населення. Складна екологічна ситуація, 

небажання мати дітей у ранньому віці, інші об’єктивні та суб’єктивні фактори 

призводять до зростання кількості людей, які мають проблеми з фертильністю. 

Стабілізація кількості населення та повернення до збільшення його чисельності 

стає одним з національних викликів, що не можливо без проведення 

цілеспрямованої, ефективної політики на даному напрямі. Одним з головних 

елементів її проведення повинне стати саме законодавче закріплення прав 

людини у репродуктивній сфері, що сприятиме реалізації принципу правової 

визначеності, створенню реальних стимулів для зміни репродуктивної 

поведінки та репродуктивних установок і, як результат, збільшення кількості 

дітей та відповідно населення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03.03.2016, а також згідно з планом 

науково-дослідної роботи кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015–2020 

рр. Тема дослідження є складовою частиною комплексної теми «Конституційне 

будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ–ХХІ ст.», яка розробляється 

науковцями Ужгородського національного університету (номер державної 

реєстрації 0198U007793).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування 

правової природи права на репродукцію (відтворення) як фундаментального 

права людини, а також розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

удосконалення його правового регулювання. 

Для досягнення визначеної мети в дисертації передбачено вирішити такі 

завдання:  
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−   дослідити сучасне розуміння природного права людини та джерел його 

витоку;  

−   розкрити поняття права людини на репродукцію (відтворення), 

відмінність від репродуктивних прав та визначити детермінанти, які 

зумовлюють його наявність у кожної людини як одного з фундаментальних 

прав; 

−   окреслити зміст та ознаки права людини на репродукцію (відтворення) 

−   з’ясувати місце права людини на репродукцію (відтворення) серед інших 

прав людини; 

−   розкрити принципи реалізації права людини на репродукцію 

(відтворення), а також гарантії та форми його захисту; 

−   охарактеризувати генезис закріплення права людини на репродукцію 

(відтворення) на міжнародному рівні;  

−   дослідити роль та значення державної політики у сфері народонаселення 

у реалізації права на репродукцію (відтворення), особливості закріплення 

найбільш дискусійних питань щодо реалізації даного права у законодавстві 

зарубіжних держав, можливості впровадження іноземного досвіду в Україні з 

питань регулювання прав людини у репродуктивній сфері;  

−   оцінити стан нормативного закріплення прав людини у репродуктивній 

сфері в національному законодавстві та запропонувати пропозиції щодо його 

вдосконалення; 

−   дослідити право на здійснення репродуктивного вибору у вигляді  

штучного переривання вагітності та відмови від імплантації ембріона через 

призму права на життя ненародженого; 

−   надати правову оцінку праву на втручання у геном людини при її 

репродуктивному відтворенні з погляду сучасності та перспектив. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

репродуктивного відтворення людини як біосоціальної істоти. 
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Предметом дослідження є право людини на репродукцію (відтворення) та 

його правове регулювання.  

Методи дослідження. Методологічна основа дослідження зумовлена його 

метою, завданнями, об’єктом і предметом. Дисертаційне дослідження виконане 

із застосуванням системного, аксіологічного, діалектичного, синергетичного, 

герменевтичного та інших підходів. 

Зокрема, загальнонауковий діалектичний метод дозволив вивчити 

теоретичні та практичні проблеми права людини на репродукцію (відтворення) 

у його розвитку, залежності від інших прав, та у процесі його впливу на інші 

права, їх взаємообумовленості (підрозділи 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.4., 4.1., 4.2.). 

Методи аналізу та синтезу надали можливість з’ясувати співвідношення понять 

«право людини на репродукцію (відтворення)», «пов’язані з правом людини на 

репродукцію (відтворення) права» та «репродуктивні права», а також 

«репродукція» і «прокреація» з метою визначення їхнього змістового 

наповнення (підрозділи 1.2., 2.1.) та для формулювання змісту і принципів 

досліджуваного права (підрозділи 2.2., 2.4.). Із застосуванням історичного та 

історико-правового методів досліджено процес виникнення, формування та 

розвитку в міжнародному праві розуміння прав людини у репродуктивній сфері 

(підрозділ 1.1., 3.1.). Завдяки порівняльно-правовому методу досліджено 

особливості регулювання у різних державах найбільш дискусійних питань 

щодо прав людини у репродуктивній сфері (підрозділи 2.2., 2.4., 2.5., 3.2.). 

Системний метод дозволив визначити місце права людини на репродукцію 

(відтворення) серед інших прав, які становлять цілісну та динамічну систему, 

що складається з окремих елементів, його взаємозв’язок з ними (підрозділи 2.3., 

3.3., 4.2.). Методи правового моделювання і прогнозування дозволили 

змоделювати та запропонувати науково обґрунтовані пропозиції щодо 

оновлення вітчизняного законодавства з врахуванням останніх наукових 

здобутків у репродуктології (підрозділи 2.2, 3.4, 4.2, 4.3), а метод абстрагування 

– оцінити загальний сучасний стан правового регулювання в Україні прав 

людини у репродуктивній сфері (підрозділ 3.3.). 
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Дослідження проблематики права людини на репродукцію              

(відтворення) здійснено на засадах методологічного плюралізму, 

взаємодоповнюваності методів пізнання, що повинно гарантувати об’єктивність, 

достовірність і повноту дослідження та сприяти вирішенню поставлених у 

дисертації мети і завдань. 

Нормативною та емпіричною базою дослідження стали нормативно-

правові акти України, зарубіжних країн, міжнародні нормативно-правові акти, 

вітчизняна та зарубіжна наукова література, рішення міжнародних судових 

інстанцій, а також органу конституційної юрисдикції та загальних судів, у тому 

числі зарубіжних держав.  

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є першим 

комплексним науковим дослідженням, у якому через призму правових вчень 

сучасних здобутків науковців щодо інстинкту та вродженої потреби 

комплексно в теоретичному та практичному аспектах розглянуто право людини 

на репродукцію (відтворення) як самостійне фундаментальне право людини, 

сформульовано низку теоретичних положень, висновків і запропоновано 

обґрунтовані конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення положень 

вітчизняного законодавства.  

На основі вирішення цієї наукової проблеми розроблені та сформульовані 

нові висновки й пропозиції, запропоновані дисертантом особисто, серед яких 

найбільш вагомими є такі:  

уперше: 

-   комплексно досліджено право людини на репродукцію (відтворення) та 

зроблено висновок, що це фундаментальне особисте немайнове право на вільне, 

добровільне, особисте прийняття рішення щодо здійснення репродуктивної 

функції, яке полягає у народженні чи відмові від народження генетично рідних 

дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми народженнями, а також 

використання для досягнення цієї мети доступних репродуктивних технологій; 

-   доведено, що джерелом указаного права є вроджена потреба до 

продовження роду, яка притаманна кожній живій істоті, у тому числі людині, та 
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є однією з базових, що робить це право природним фундаментальним правом, 

яке має надгалузевий характер і віднаходить свій розвиток у відповідних 

галузях права, які забезпечують його ефективним, притаманним їм механізмом 

правового регулювання та захисту; 

-   виокремлено об’єкт права людини на репродукцію (відтворення), який 

виділяє його серед інших суміжних прав, яким є здійснення репродуктивної 

функції, що спрямована на зачаття іншого життя чи відмову від цього та 

відповідний вибір репродуктивної поведінки; 

-   сформульовано особливості ознаки абсолютності у права людини на 

репродукцію (відтворення), яка у частині права на продовження роду 

(репродукцію) з об’єктивної сторони потребує згоди особи іншої статі, що 

суттєво впливає не тільки на зміст, але й на реалізацію даного права; 

-   обґрунтовано, що базовими елементами (правомочностями) права 

людини на репродукцію (відтворення), які становлять його зміст та 

детермінуються вродженою потребою людини на продовження роду, є право на 

вільне та добровільне прийняття рішення щодо: 1) народження чи відмови від 

народження дітей (відтворення нащадків); 2) кількості дітей; 3) інтервалів між 

народженням дітей, а додатковими, які однак не детермінуються вказаною 

вродженою потребою, є право на вільне та добровільне прийняття рішення 

щодо: 1) донорства репродуктивних клітин, ембріонів; 2) застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі за відсутності проблем із 

фертильністю; 3) вибору статі майбутньої дитини при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій; 4) втручання до генома майбутньої дитини та 

право на клонування; 

-   з метою недопущення кровного споріднення між біологічними 

нащадками запропоновано: обмежити кількість репродуктивних клітин (сперми 

чи ооцитів) від одного донора, які можуть бути використані для народження 

дітей; заборонити використання донорських репродуктивних клітин між 

близькими кровними родичами по єдиній лінії спорідненості; 
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-   запропоновано у національному законодавстві передбачити такі істотні 

положення щодо права вибору статі дитини: 

1)  в Україні має бути дозволена преімплантаційна генетична діагностика, 

яка включає у себе можливість визначення статі майбутніх дітей; 

2)  подружжя або особи, які перебувають у цивільному шлюбі, або самотня 

особа (одинак чи одиначка) мають право визначитися зі статтю майбутньої 

дитини у випадках коли: 

а) існує загроза виникнення серйозного спадкового захворювання, 

пов'язаного зі статтю; 

б) у майбутніх батьків уже є щонайменше одна дитина протилежної статі 

(так званий баланс сім’ї (family balancing);  

в) майбутні батьки (одинак, одиначка) бажають (бажає) при здійсненні 

екстракорпорального запліднення одночасний перенос жінці двох ембріонів 

різної статі; 

г) у разі виникнення суттєвого демографічного крену на користь однієї статі  

(наприклад, хлопчиків) батьки бажають дитину іншої статі (тобто дівчинку). 

-   виділено універсалізовані спеціальні принципи права людини на 

репродукцію (відтворення) та його реалізації: 

а)  свободи у виборі та контролю способу реалізації права на репродукцію 

(відтворення), який має бути добровільним і вільним; 

б) загальності і доступності у можливості реалізації права на репродукцію 

(відтворення);  

в)   рівності у реалізації права на репродукцію (відтворення); 

г)   співрозмірності інтересів осіб, які бажають реалізувати право на 

репродукцію (відтворення), та потенційної дитини; 

д) недопустимості  свавільного  втручання  у  сферу  особистого 

репродуктивного життя людини; 

-   принцип рівності розглядається через призму права людини на 

репродукцію (відтворення), а саме як: 



30	  
	  
а) рівність чоловіків і жінок у праві на репродукцію (відтворення) (гендерна 

рівність); 

б) рівність сімейних пар, осіб, які перебувають у цивільному шлюбі (партнерів), 

а також одинаків у праві на репродукцію (відтворення); 

в) рівність людей незалежно від способу, завдяки якому їх було зачато, у тому 

числі нелегальних методик; 

-   доведено необхідність доповнення ст. 51 Конституції України частиною 

другою наступного змісту: «Пари і окремі особи мають право на прийняття 

вільного та відповідального рішення щодо народження дітей, їх кількості та 

інтервалів між їхніми народженнями»; розмежування в окремих статтях 

Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) правомочностей, які є змістом 

права людини на репродукцію (відтворення) та права на життя; доповнення 

Кримінального кодексу України (далі – КК України) статтями, які 

передбачатимуть кримінальну відповідальність за незаконне клонування 

людини, створення химер, гібридів та протиправне редагування генома, а також 

умисне порушення репродуктивних прав особи при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій; удосконалення інститутів сімейного, спадкового 

права, реєстрації цивільного стану тощо з урахуванням практики та розвитку 

репродуктивних технологій; 

-   запропоновано у разі відсутності взаємної згоди генетичних батьків на 

імплантацію ембріона in vitro законодавчо закріпити таке право за одним з них 

без згоди іншого за умови втрати ним фертильності, відсутності інших дітей і 

виключно для народження генетично рідної дитини, що має бути закріплено як 

на законодавчому рівні, так і в договорах про застосування допоміжних 

репродуктивних технологій.  

удосконалено: 

-   дефініцію репродуктивних прав у сучасній науці, запропоновано їх 

визначення як комплексу прав людини у репродуктивній сфері з приводу 

здійснення нею вільного та добровільного репродуктивного вибору, а також 
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забезпечення та гарантування його реалізації, у тому числі через охорону 

репродуктивного здоров’я; 

-   розуміння таких елементів (правомочностей) права людини на 

репродукцію (відтворення), як право на вільне та добровільне прийняття 

рішення щодо: народження чи відмови від народження дітей (полягає у праві 

кожної людини приймати рішення щодо відтворення нащадків чи відмови від 

цього, а в широкому – право не тільки зробити відповідний репродуктивний 

вибір, але й визначитися, якими саме способами реалізувати дане право); 

кількості дітей (полягає у праві кожного вільно та добровільно прийняти 

рішення щодо кількості нащадків, ніхто не може її примусити народжувати 

певну кількість генетично рідних дітей); інтервалів між народженням дітей 

(полягає у тому, що людина чи подружжя (партнери) мають право приймати 

рішення щодо інтервалів між народженнями дітей); 

-   аргументацію про те, що особа вправі скористатися допоміжними 

репродуктивними технологіями не тільки за наявності проблем із 

фертильністю, але й соціальними чинниками. Дефініція «допоміжні» повинна 

сприйматися в набагато ширшому розумінні і не ототожнюватися з лікуванням, 

а співставлятися з потребою у продовженні роду, у тому числі гарантування 

його у майбутньому; 

-   доводи, згідно з якими право людини на репродукцію (відтворення) слід 

розглядати як фундаментальне відокремлене особисте немайнове право 

фізичної особи, що забезпечує її природне існування та його не можна 

ототожнювати чи вважати складовою інших прав, які хоча і взаємопов’язані, 

проте мають різний об’єкт, предмет правового регулювання, суть та 

призначення; 

-   обґрунтування, що з метою забезпечення принципу рівності у праві на 

репродукцію (відтворення) правом на застосування допоміжних 

репродуктивних технологій повинні володіти не тільки сімейні пари, але й пари 

(партнери), які є в цивільному шлюбі, а також особи, які є одинаками.  
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-   висновки, що з погляду природного права важливим є забезпечення 

впливу держави на право людини на репродукцію (відтворення) виключно 

опосередковано. Впровадження стимулів, які безпосередньо впливають на 

репродуктивний вибір і фактично роблять його безваріантним, а також 

приписів, які впроваджують примусову стерилізацію чи примусовий аборт, є 

ознакою порушення природного права людини, відсутності реально діючого 

принципу верховенства права, надмірного втручання в особистий простір 

людини; 

-   обґрунтування, що у репродуктивній сфері повинен існувати баланс між 

правом на життя потенційної дитини та правом на репродукцію (відтворення) 

через свободу репродуктивного вибору, який не є сталим і знаходить своє 

відображення у поступовому обмеженні права на штучне переривання 

вагітності, що пов'язано з терміном вагітності та розвитком плоду; 

дістали подальшого розвитку:  

-   розуміння фундаментальних прав людини, які запропоновано розділяти 

на ті, що закладені біологічною суттю людини, у тому числі які обумовлено 

вродженими потребами, та ті, які визнаються базовими чи основними у 

суспільстві на конкретному етапі його розвитку. Зроблено висновок, що перші 

незмінні, другі поступово еволюціонують; 

-   науково-теоретичні уявлення про значення та роль для права вроджених 

потреб у поведінці людини, наявності та впливу інстинктів на живі істоти та 

особливостей їх прояву в людини як соціальної істоти. Констатовано, що 

вроджені потреби, біологічна сутність детермінують певну поведінку людини, у 

тому числі репродуктивну, однак саме її усвідомлена воля, яка опирається на 

досвід, є головним елементом, що впливає на вибір поведінки, а не перелік 

генетично запрограмованих дій, який лежить в основі інстинкту інших живих 

істот; 

-   наукові висновки щодо потреби удосконалення регулювання права 

людини на репродукцію (відтворення) у законодавстві України, у тому числі 

необхідності прийняти спеціальний закон, який регулюватиме правовідносини 
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у сфері репродуктивного відтворення, зокрема визначить, що слід розуміти під 

правом особи на репродукцію (відтворення) та пов’язаними з ним 

репродуктивними правами, встановить гарантії та механізми їх захисту, 

передбачить підстави та порядок застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, особливості здійснення окремих правомочностей, порядок 

розпорядження репродуктивним матеріалом, ембріонами, збереження 

лікарської таємниці, проведення державної політики у репродуктивній сфері, 

зокрема здійснення нагляду і контролю за організаціями, які надають послуги 

допоміжних репродуктивних технологій тощо; 

-   обґрунтування необхідності дотримання балансу між правом на 

репродуктивний вибір у виді штучного переривання вагітності та правом на 

життя ненародженого, відсутності абсолютної пріоритетності одного з них над 

іншим упродовж усього строку вагітності; 

-   тези про особливість статусу ембріона in vitro, яка проявляється у 

порядку та меті його створення (за допомогою методу штучного запліднення та 

виключно для продовження власного роду), у досить обмеженому праві 

розпорядження ним (передусім імплантації жінці, а залишків – тільки у спосіб 

та з метою передбаченою законом), особливостях передачі стороннім особам 

(заборонено використання для отримання комерційної вигоди, створення з 

метою промислового використання тощо). 

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані в 

дисертації теоретичні узагальнення, зроблені висновки та обґрунтовані 

пропозиції з удосконалення національного законодавства можуть слугувати 

методологічною основою та теоретичним джерелом для подальших досліджень, 

бути використані під час подальшого розвитку правового регулювання прав 

людини у репродуктивній сфері, застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, у тому числі:  

у науково-дослідній сфері – для поглиблення наукових знань у галузі теорії 

прав людини, природних прав людини, усвідомлення переваг і недоліків 

національного законодавства, яке регулює права людини у репродуктивній 
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сфері та подальшого розроблення теоретичних і прикладних проблемних 

питань правового регулювання права людини на репродукцію (відтворення), 

використання окремих допоміжних репродуктивних методик; 

у правотворчій роботі – як методологічна та теоретична основа для 

розроблення законодавчого акту, що регулюватиме правовідносини у 

репродуктивній сфері, у тому числі порядок і підстави використання допоміжних 

репродуктивних технологій, вдосконалення нормативно-правових актів, які 

врегульовують окремі питання реалізації людиною права на репродукцію 

(відтворення) у цивільному, сімейному, кримінальному та інших галузях права; 

у правозастосуванні – для вдосконалення практики реалізації положень 

норм Конституції України, міжнародних актів, які регулюють права людини у 

репродуктивній сфері; 

у навчальному процесі – під час підготовки відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників із навчальних курсів «Конституційне 

право України», «Теорія держави і права», «Права людини», «Порівняльне 

конституційне право», «Порівняльне правознавство», а також для підготовки 

відповідних розділів підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та 

інших методичних матеріалів щодо прав людини у репродуктивній сфері; 

у правозахисній та громадській діяльності – для правового виховання 

різних соціальних верств і груп населення України, формування правової 

свідомості громадян, забезпечення толерантності до особи незалежно від 

способу її зачаття, знання та захисту своїх прав у репродуктивній сфері.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним, 

цілісним і завершеним науковим дослідженням права на репродукцію 

(відтворення) як фундаментального права людини. Сформульовані в роботі 

положення й наукові висновки є результатом особистих досліджень та 

обґрунтувань, зроблених автором на основі критичного аналізу наукових 

джерел і правових актів, у тому числі зарубіжних держав, а також практики 

рішень Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України, 
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рішень інших органів міжнародної та конституційної юрисдикцій. Опубліковані 

наукові статті автора відображають зміст дисертаційної роботи. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації були 

оприлюднені та обговорювалися на таких міжнародних і національних 

наукових та науково-практичних конференціях: «Діалектичні та практичні 

питання перспектив розвитку правової науки в сучасних умовах» (м. Київ,  

2019 р.), «Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони 

здоров’я» (м. Ужгород, 2019 р.), «Правовий вимір конституційної та 

кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Другі юридичні читання» (м. Одеса, 

2019 р.), «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід» (м. Київ, 

2019 р.), «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки 

оптимальних моделей» (м. Ужгород, 2019 р.), «Правові проблеми сучасної 

трансформації охорони здоров’я» (м. Запоріжжя, 2019 р.), «Проблеми та стан 

дотримання і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2019 р.), «Стан та 

перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2019 р.), «Шляхи 

вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку 

суспільства» (м. Харків, 2019 р.), «Верховенство права та правова держава»    

(м. Ужгород, 2019 р.), «Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних 

процесів в економіці» (м. Київ, 2019 р.), «Рівень ефективності та необхідність 

впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику»  

(м. Харків, 2020 р.), «Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні» (м. Ужгород, 2020 р.), «Національна безпека у фокусі 

викликів глобалізаційних процесів в економіці» (м. Київ, 2020 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки, сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, знайшли відображення в 36 наукових працях, у 

тому числі 1 монографії, 22 статтях у фахових наукових виданнях, що входять 

до наукометричних баз, у тому числі в 5 закордонних фахових виданнях, а 

також 14 тезах доповідей на наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями, об’єктом і 

предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 
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що поділяються на п'ятнадцять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел (що налічує 445 найменувань, уміщених на 45 сторінках). Повний обсяг 

дисертації становить 509 сторінок, з них основний текст – 429 сторінок. 
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Що найстрашніше в житті для людини? 

Власна смерть? Ні. Найстрашніше - це 

побачити смерть своїх дітей. Чому це так 

нестерпно боляче і позбавляє всіх 

життєвих сил? Не тільки тому, що це 

несправедливо. Є й інші аспекти. 

 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА 

РЕПРОДУКЦІЮ (ВІДТВОРЕННЯ) 

 

1.1. Соціобіологічна сутність людини як основа її природних прав  

 

Права та свободи людини були і є об'єктом пильної уваги провідних 

вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл. Еволюція теорії прав і свобод людини 

свідчить про те, що на різних етапах розвитку суспільства поряд з привнесенням в 

неї різних гуманістичних ідей змінювалися і уявлення про їх природу.  

Процес правової глобалізації та усвідомлення багатьма громадянами своїх 

прав як вищої соціальної цінності, наукові відкриття у медицині, хімії, біології, 

у тому числі ролі генетики, гормонів у поведінковій діяльності дали стимул для 

розвитку антропологічного напрямку в теорії прав людини, переосмислення 

загального ставлення до них. 

Права людини – це одна з фундаментальних концепцій людської 

цивілізації, вона відігравала і продовжує відігравати роль одного з векторів у 

розвитку суспільства [1, с. 23]. 

Сучасна вітчизняна юриспруденція багато в чому зберегла соціоцентричну 

парадигму права, згідно з якою метою і ціллю правового регулювання були 

суспільні відносини, людина ж розглядалася як їх учасник, поведінка якої 

регулювалася за допомогою різного роду норм, головне місце серед яких 
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займало право. Звідси й трактування людини у більшості галузей права як 

«фізичної особи» і «громадянина» [2, с. 130].  

У зв’язку з цим більш складна за своєю побудовою і змістом 

соціобіологічна природа людини, що визнана медициною, психологією, 

демографією та іншими гуманітарними науками, практично не знаходила свого 

відображення у праві. 

Як відомо із загального наукознавства, першим кроком у пізнанні будь-

якого явища має бути формування й визначення терміно-поняття про нього. Це 

положення повною мірою стосується й феномену, який відображається 

терміно-поняттям «права людини» (чи-то «людські права») [3, с. 10]. 

Інститут прав і свобод людини та громадянина є одним із найважливіших 

інститутів правового статусу особи. Щоб скласти правильне уявлення про 

нього необхідно виходити з характеру та змісту відносин і зв’язків, які 

складаються між суспільством, державою й колективом, з одного боку, і їхніми 

членами – з іншого. 

Передумовою виникнення прав людини є об’єктивна потреба в 

забезпеченні для всіх людей умов існування (право на життя, на харчування, на 

свободу пересування, на створення сім’ї і так далі (далі – т.д.). Такі права мають 

відношення до людини як істоти біологічної, відображають постійність 

основоположних якостей людського роду [4, с. 169]. 

Права людини – це міра рівності, свободи і справедливості, які притаманні 

людині незалежно від раси, національності, соціального походження і статусу, 

релігійної приналежності, місця проживання, громадянства і т.д. Це невідчужувані 

права, що належать людині у силу народження як особистості [1, с. 24].  

С.Б. Булеца підкреслює: «В Україні права людини, які чітко сформульовані 

Європейським законодавством, права, що реалізуються в країна-членах ЄС, 

права, на які, природно, має право кожна людина, не реалізовані» [5, с. 147]. 

Як і у більшості випадків щодо визначення основних дефініцій у 

правознавстві науковці не зійшлись у єдиному висновку, що слід розуміти під 

таким багатовимірним поняттям як права людини. Більше того, права людини – 
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історично мінлива категорія, яка еволюціонує та змінюється разом із суспільством і 

державою. Погоджуємося з О.Ф. Фрицьким у тому, що основні права і свободи, 

тобто певні можливості, які необхідні для існування та розвитку людини в 

конкретних історичних умовах об’єктивно визначаються досягнутим рівнем 

(економічним, духовним, соціальним) розвитку людства [6, с. 160]. 

Наявність різних підходів до розуміння прав людини та розмаїтість їх 

характеристик, пояснюється насамперед тим, що в теорії конституційного права 

та в нормативно-правових актах відсутній єдиний, уніфікований підхід до 

визначення поняття «права людини», що вимагає подальшого системно-

логічного вивчення цього феномену людської цивілізації взагалі та глибокого й 

детального наукового опрацювання його різних термінологічних 

словосполучень, нормативне визначення яких відсутнє та в зміст яких кожен 

дослідник вкладає різне смислове навантаження [7, с. 42]. 

На думку С.П. Рабіновича основоположні права людини – це певні можливості 

людини, котрі необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку в 

конкретно-історичних умовах, об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем 

розвитку суспільства і забезпечені обов’язками інших суб’єктів [3, с. 11]. 

О.О. Майданник вважає, що права і свободи людини – це її соціальні 

можливості, які визнані державою, встановлені у нормах її законодавства та 

забезпечені системою гарантій [8, с. 142].  

А.Я. Азаров пропонує права людини розглядати в об’єктивному та 

суб’єктивному розумінні. В об’єктивному розумінні права людини – це система 

міжнародних і національних правових норм, що закріплюють правовий статус 

особи, правила взаємовідносин між людьми, відносини особистості (громадянина) і 

держави. В суб’єктивному розумінні права людини являють собою передбачені 

правовими нормами можливості, якими наділена особа [ 9; с. 30]. 

О.Ф. Фрицький під правами людини розуміє певним чином внормовану її 

свободу, певні її потреби чи інтереси; вимоги про надання благ, спрямовані 

суспільству, державі, законодавству, це певний вид, форма існування, спосіб 

прояву моралі [6, с. 161]. 
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Згідно з міркуваннями Ю. Тодики та Л. Лятнянчина, права й свободи – це 

закріплені в Конституції України та гарантовані державою можливості кожної 

людини й громадянина вільно та самостійно обирати вид і міру своєї 

поведінки, користуватися наданими їй соціальними благами як в особистих, так 

і в суспільних цілях [10, с. 17].  

Звичайно, що права, як і свободи людини мають універсальний характер, 

вони є предметом дослідження вчених багатьох галузей суспільствознавства та 

юридичних наук, кожна з яких визначає певну сферу життєдіяльності людини. 

Узагальнення існуючих ще й донині в науковій літературі (і вітчизняній, і 

зарубіжній) підходів дозволило виокремити з-поміж них такі: 

− етичний (права людини – це різновид, спосіб або форма вираження 

моралі); 

− психологічний (права людини – це її вимоги, «претензії» щодо надання 

їй певних благ, скеровані державі, іншим суб’єктам, зрештою всьому 

суспільству); 

− біологічний (права людини – це певні її фізичні потреби, що виникають 

вже із самого факту її народження); 

− соціальний (права людини – це соціально-внормовані можливості її 

певної поведінки, спрямованої зазвичай на задоволення різноманітних – 

насамперед матеріальних, але не тільки! – потреб); 

− легістський (права людини – це можливості її поведінки, визначені 

законами держави чи іншими формально-обов’язковими правилами, приписами 

державних органів, зокрема й судових [3, с. 10]. 

Тут доцільно більш детально зупинитися на понятті природного права, 

його місця та значущості у розумінні прав людини та їх системи. Зрозуміння 

права – це пізнана єдність правової сутності і явища [11, с. 7]. 

Адже розуміння поняття «природного права», джерел його витоку, 

співвідношення із «законом» є визначальним компонентом категоріального 

апарату правової науки, оскільки має істотне значення, окрім іншого, і для 

визначення методології будь-якого дослідження в правовій площині. 
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Поняття «право» і «закон» є такими ж принципово важливими для юридичної 

науки, як і означені ними феномени для соціального життя [12, с. 11]. 

На теперішній час відсутня єдина думка з приводу причин, які стали 

поштовхом для формування ідеї природного права [13]. Проте його зародження 

та розвиток розпочалися ще за часів античності про що більш детально нами 

зазначено в монографічному дослідженні [14, с. 12-13]. 

Разом з тим, з метою об’єктивності необхідно вказати, що у різні періоди 

історії під природними правами (природним правом) філософи, науковці, 

юристи-практики чи політики розуміли далеко не одне і теж.  

У одних випадках природне право пов’язували із такими категоріями як 

справедливість, в інших – свобода чи рівність [15, с. 21]. 

Сьогодні у більшості під природними правами людини розуміють права, 

які надаються людині з народження, необмежені нічим та ніким. Вони є 

першочерговими, а всі інші - похідними від них. Дані права в жодному разі не 

залежать від держави або рівня її демократичності. Ці права надані природою і 

супроводжують особу до самої смерті [16]. 

Природне право, відповідно, - це і є обумовлені природою і соціально-

природним середовищем вимоги та ідеали, які, переломлюючись через 

правосвідомість, її культурні коди, набувають правовий вигляд і у відповідності 

до цього виступають у вигляді правових вимог і прообразів (або в іншому 

словесному еквіваленті – прототипів) юридичних норм – норм позитивного 

права [17, с. 35]. 

Однак, як вже зазначалося, не можна стверджувати, що використовуючи 

термін «природне право» всі однаково усвідомлювали чи усвідомлюють та 

сприймають зазначену дефініцію. Навпаки, користуючись одним і тим же 

понятійним апаратом під ним розуміють далеко не одне і теж. Існуючі дискусії 

у сфері прав людини, підходи до його змісту, джерел і систематизації досить 

різні, зокрема, у різні періоди розвитку суспільства і держави. Сучасні 

відмінності у розумінні прав людини, зокрема природних прав людини, 
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походять також від специфіки правової культури, релігійних, національних, 

звичаєвих особливостей, які мають місце у світі [18, с. 676]. 

У зв’язку з цим, ми не можемо підтримати тезу Р. Луцького про те, що: 

«під природним правом розуміють сукупність універсальних норм і принципів, 

які знаходяться в основі всіх правових систем світової цивілізації» [19, с. 33]. 

Нагадаємо, що античні мислителі розмірковуючи про волю, свободу, 

рівність людей сприймали як даність існування рабства, а деякі з них вважали 

його природним. У середні віки градація суспільства на класи, наявність 

кріпосництва, феодалів тощо також сприймалися як непорушна реальність.  

Під гаслами боротьби за права і свободи людини в історії розвитку 

людства вчинялося багато великого. Проте, на жаль, цими цінностями нерідко 

спекулювали і продовжують це робити сьогодні політичні розбійники, 

авантюристи, агресори та диктатори, втягуючи цілі народи у беззмістовні та 

жорстокі війни. Все це свідчить, що права і свободи людини мають багато у 

чому конкретно-історичну, традиційну, політичну, соціальну і культурну 

обумовленість [20]. 

Більше того, завжди було відомо, що у різні часи у різних державах мають 

місце різні уявлення про справедливість [21, с. 15].  

Слушною є думка Ю.М. Бисаги та А.Ю. Нечипорука: «Що стосується 

конкретного наповнення конституційних переліків прав людини, то тут все 

залежить від різних факторів: «скільки авторів, скільки суспільних станів і 

епох, стільки і прав людини» [22, с. 147]. 

Виникає логічне запитання, а чи не є сучасна система побудови 

суспільства теж якимось масовим стереотипом, якоюсь даністю? Чи не будуть 

наші нащадки з таким же самим ідейним поривом критикувати існуючий 

суспільний лад? Не виключено, що у майбутньому, наприклад, громадянство чи 

інші, на сьогодні сталі та буденні явища, речі, інститути буде прирівняно до 

того ж таки рабства чи феодальних відносин епохи середньовіччя.  

Більше того, вагоме значення має і та обставина, що смислове 

навантаження окремих правових понять у сучасному світі принципово 
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відрізняється залежно від їх приналежності до тієї чи іншої правової культури і, 

відповідно, правової традиції. Адже жодна з існуючих культур, цивілізацій не 

відкидає такі фундаментальні цінності як життя, честь, гідність, свобода, однак 

сприймають їх через призму власної ідентичності, що базується багато в чому 

на їхньому історичному досвіді еволюційного розвитку.  

Серед прикладів можна проаналізувати етимологію такої цінності як сім’я, 

продовження роду у рамках західної правової традиції і порівняти її з 

розумінням у межах ісламської правової традиції. У сучасному західному 

суспільстві поняття сім’ї трансформувалося. Такі явища, як аборт, евтаназія, 

укладення одностатевих шлюбів, що досить поширені у західних державах 

змінили уявлення про класичну сім’ю та пов’язане з нею продовження роду. 

Крім того, у західному суспільстві шлюб та розлучення сприймаються як 

рівноцінні соціальні явища з точки зору сучасної моралі та громадської думки. 

Що стосується ісламської правової культури, як прикладу традиційної 

консервативної культури, вищезазначені цінності займають своє вагоме місце у 

ранжуванні правових цінностей, які у повній мірі знаходяться під захистом 

ісламського права. У ній центром є Творець, а в західній – людина. Перша 

базується на непорушності релігійних норм, друга – на основі вічного пошуку 

балансу між постійними моральними приписами релігії та спробами їх ревізії 

людиною [23, с. 160-161].  

Ще більш відрізняється поняття сім’ї в Океанії чи Африканському 

континенті, де вона у першу чергу асоціюється з племенем чи родом.   

В одних регіонах полігамна сім’я – це нормальне, буденне явище, в інших 

є неприйнятною як з точки зору закону, так і моралі.  

Офіційна позиція китайської делегації, озвучена на Всесвітній конференції 

з прав людини, яка відбулася у Відні в 1993 році, отримала таке формулювання: 

«Концепція прав людини є продуктом історичного розвитку. Вона тісно 

пов’язана із специфічними умовами, культурою і цінностями окремо взятої 

країни. Різні історичні стадії висувають різні вимоги щодо прав людини. 

Держави на різних етапах розвитку або з різними історичними традиціями та 
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культурним фундаментом також мають різне розуміння і практику щодо прав 

людини. Таким чином, не можна й не потрібно думати про стандарти прав 

людини і моделі певної держави як єдино правильні, вимагати від інших держав 

погоджуватися з такими стандартами [24, с. 32]. 

За таких обставин слід шукати ті точки дотику, які можуть стати опорою 

для універсалізації прав людини.  

Існують різні підходи до типологізації концепцій природного права. 

В основі першого лежать ключові категорії природно-правового мислення: 

«природа», «розум», «природа людини». Залежно від того, на якому з ключових 

понять робиться акцент, виділяються і різні типи природно-правових 

концепцій: космологічні (натуралістичні і теологічні), що апелюють до такої 

інстанції, як світовий порядок, Бог, божественне начало; раціоналістичні, що 

апелюють до розуму і антропологічні, що апелюють до природи людини. 

Достоїнством перших було прагнення підкреслити вищий, трансцендентний 

характер права, однак недоліком було прагнення вивести природне право з 

буття, належне із сущого. Другі акцентували увагу на ідеї права, відзначали 

місце людського розуму, проте ставили перед ним недосяжні завдання, 

гадаючи, що зусиллями одного тільки розуму, без звернення до реальних 

обставин, можливо сконструювати ідеальну систему права, що слугувала б 

зразком для будь-яких конкретних правових систем. Треті слушно вказували на 

зв'язок права із сутністю людини, але при різному тлумаченні цієї сутності 

(природи людини) іноді втрачався гуманістичний сенс права [25, с. 32]. 

Як нами зазначалося у попередніх працях, є й інші критерії, за якими 

можна поділяти концепції природного права [14, с. 17].  

Заслуга природного права полягає у тому, що будучи тісно пов’язаним з 

релігійною,  етичною і метафізичною сферами, воно завжди пам’ятає про вищі  цілі 

людського існування. Позитивне ж право, переважно,  інструментальне і тому, у 

силу своєї приземленості, схильне забувати про ці цілі. Більше того, йому подекуди 

навіть властиве перетворювати засоби, що знаходяться у його розпорядженні, у 

цілі, відштовхуючи себе тим самим від справжніх цілей [26, с. 85-86].  
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Ціннісний потенціал природного права адресований кожній особистості, 

адекватний її життєвим інтересам, потребам, правам і свободам. Саме у цьому 

полягає сутнісне призначення потенціалу природного права, яке осмислюється, 

оцінюється і визнається членами суспільства по мірі втілення ідей і принципів 

природного права в суспільне і приватне життя, а також у систему позитивного 

права [27, с. 40]. 

Традиційно найважливішою рисою природного права вважається його 

універсальна нормативність, що має безособистісно-авторитарний характер. 

Природно-правові норми адресовані всім без винятку правоздатним суб’єктам і 

закликають наслідувати приписи, які у них містяться, із-за того, що ті 

відповідають критеріям вищої, абсолютної справедливості [26, с. 76].   

Т. Пейн у книзі «Права людини» всі права поділяв на природні та 

громадянські. Перші, на його думку, властиві людині від природи (свобода 

слова, друку, совісті, рівність, право домагатися благоденства, щастя тощо), 

другі – це ті, які належать людині як члену суспільства (право власності, право 

на захист), вони тісно пов’язані між собою [28, с. 74]. 

Разом з тим, досліджуючи природні права, далеко не всі дослідники 

намагалися пояснити, чому природні права, власне, є природними. Чому одні 

права вплітаються у сутність людини і, таким чином, стають базовими чи 

природними, а інші, відповідно, так би мовити похідними? Більшість із них 

сприймали та сприймають як сталу константу наявність у людини природних 

прав без спроби вникнути у джерела їх походження, а отже пояснити їхню суть, 

а не тільки призначення. 

Вказана тенденція спостерігається тривалий час. Сучасні дослідники 

права, у тому числі посилаючись на попередників, також не намагаються 

достеменно дослідити їх першопричину; вони виступають не від імені науки, а 

від імені нібито очевидних знань. Більше того, навіть у сучасних працях 

відомих теоретиків-правознавців, які чимало часу відвели дослідженню прав 

людини, мають місце непоодинокі випадки, коли висновки щодо тих чи інших 

явищ дійсності зроблені на основі джерел, яким понад півстоліття і які вже 



46	  
	  
давно морально застаріли та не вкладаються у сучасне розуміння побудови 

всесвіту, а іноді безпосередньо суперечать цьому. 

Слід зазначити, що позиції науковців щодо притаманності людині природних 

прав, які є невідчужуваними і виникають з народження, кардинально відрізняються. 

Наприклад, Н.М. Белякович зробила висновок, що права, як і інші особистісні 

властивості індивіду, є соціокультурним утворенням, вони формуються у 

процесі його антропосоціогенезу. Тому оголошення прав і свобод «від самого 

початку, при народженні притаманними людині» є не більше ніж науково 

оформлена і політизована містифікація [29, с. 89]. 

Водночас Г.С. Працко вказує, що внутрішній світ людини, завжди 

схильний до сприйняття цінностей природного права, оскільки: «вони 

безпосередньо належать до його життєвих інтересів», «мати природного права є 

сама природа людини» та ін. Правові цінності, адресовані вільній особистості, 

встановлюють, «що повинно, що можна, чого не можна у плані людських 

бажань та можливостей» [27, с. 39, 41].  

А.Н. Іванов зазначає, що природне право обумовлюється, з однієї сторони, 

наявністю у людей природних начал – прав людини, закладених самою 

природою і в силу цього, у принципі, таких, що не залежить від визнання чи 

невизнання кимось; з іншої сторони – моральності людини, з його критичним 

відношенням до себе та інших [30]. 

Проте що це за внутрішній світ, чому він «схильний», у чому саме полягає 

сама природа людини, як правило цими авторами не розкривається, а 

сприймається як даність і непорушна істина. 

Дещо глибше це питання розглянуто Л.В. Петровою, яка констатує, що 

великою традицією європейської правової антропології є бачення у незалежній 

волі суті та сенсу природи людини. Звідси, власне, і поняття природного права. 

Воно тлумачиться як правила (норма, міра) поведінки, що виходить з 

незалежної волі, як природного стану людини і яке повинно слугувати мірилом 

для позитивного законодавства, зразком його удосконалення [31, с. 37]. Однак, 
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знову ж таки, не пояснюється чому незалежна воля є природним станом 

людини та чим це обумовлено.  

Подібний підхід до визначення прав людини та їх природи має місце не 

тільки в теорії права, але й при їх розгляді у межах окремих галузей. 

М. Мікуліна зробила висновок про те, що особистим немайновим правам 

фізичної особи, що забезпечують її природне існування, притаманні певні 

особливості, які полягають у належності цих прав людині, власне, через факт її 

фізичного існування [32]. При цьому де та на якому рівні існує взаємозв’язок 

між фізичним існуванням і природним правом нею не зазначається. Є. Івашев 

приходить до висновку, що права людини визначаються його природою [33,      

с. 177], однак не аргументує чому саме. Аналогічних прикладів безліч. 

У цьому контексті варто згадати, що і сучасні теологи теж переважно 

посилаються на наявність природного начала, коли мова йде про права людини, 

хоча його природа кардинально відрізняється від вищезгаданої концепції, 

оскільки мова йде у першу чергу про «вічний закон» чи божественне начало. 

Так, у 1948 році прийнята Загальна декларація прав людини, одним з 

авторів якої є філософ-неотоміст Ж. Маритен. Вона повинна була стати реально 

діючим «інтернаціональним законом», причому не тільки у християнському 

світі, але й в інших правових системах світу. Цей філософ упевнений, що 

абстрактність поняття природного права призводить до наявності його різних 

інтерпретацій. З іншої сторони, теологом аргументується неможливість 

зведення природного права до чіткої ієрархії норм. Люба, навіть офіційна 

інтерпретація – лише одна з можливостей, оскільки природне право закладено 

«саме у собі», бере витоки у «вічному законі», тому в процесі пізнання будь-яка 

спроба раціоналізації чи нормативізації приречена стати лише приватним 

варіантом репрезентації ідеї природного права. У даному контексті виникає 

агностичний парадокс, пов'язаний з неможливістю пізнати природне право і 

наближення його до «абсолютної істини «вічного закону» через приватні 

репрезентації та інтерпретації. Маритен пропонує вирішити цю дилему 

виходячи з того, що людина є істота розумна, яка є синтезом духовного та 
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тілесного. Дуалізм вічного, божественної і земної людської сутності, 

обумовлений поєднанням ідеального і матеріального в єдності. Центральною 

ланкою, що зв’язує, тут є ціль існування людини. «Це означає, - пише Маритен, 

- що саме завдяки людській природі існує певний порядок і послідовність, які 

здатні відкрити людський розум і у відповідності з яким людська воля повинна 

діяти, щоб привести себе у відповідність з сутнісними і необхідними цілями 

людського буття» [34, с. 153]. Про особливості співвідношення поняття 

природного права при теологічному і космологічному підході дискутують     

Г.Ч. Сінченко та Н.М. Ніколаєнко [35].  

В Ісламі концепція прав людини ґрунтується на переконанні, що Всевишній, і 

лише Він, є Автором закону і джерелом всіх прав людини, які ним даровані людині, 

а тому не можуть бути скасовані урядом чи ким небуть іншим.  

Згідно з Й. Месснером, мірило соціального порядку закладено в самій 

людині: власна природа потягів підказує йому, у яких цінностях втілюється 

істинне людське існування, а сила розуму спонукає до його ціннісного 

пізнання. Фактично цілями існування Й. Месснер називає біологічні, соціальні, 

культурні потреби людини і пов’язані з ним інстинкти. Природні потяги 

(потреби) трактуються як цілі, вкладені у природу людини Богом. У 

неотомістській доктрині людські потяги, розглянуті як критерій повинного, 

перед усім кореспондуються природнім правам людини. Тут логіка проста: 

людині притаманний інстинкт самозбереження, - значить вона володіє природним 

правом на фізичну недоторканість; людині життєво необхідні харчування, одяг і 

житло – значить, недоторкана приватна власність і т.д. [36, с. 39-40].  

Г. Миронова зазначає, що інститут фундаментальних прав людини, що 

складається у модернову добу, стає саме формою правової об’єктивації нового 

особистісного статусу людини, осередком якого є поняття людської гідності. 

Основою цього процесу є усвідомлення природного статусу людської особи, 

що дарований їй від Бога, а тому є непохитним та як такий не залежить від 

особливостей соціокультурного середовища [37, с. 162]. 
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Власне обґрунтування природного права та його взаємозв’язку з 

біологічною природою людини висловлено представниками так званої 

філософської антропології, соціобіології зокрема А. Геленом, А. Адлером,       

Е.-Й. Лампе, К. Лоренцом та ін. Соціобіологією здійснюються нові спроби 

теоретичного обґрунтування права як квазіприродної властивості людини. 

Людина у своїй поведінці вважається «запрограмованою» не тільки 

соціокультурними, але і природними «умовами проживання». Перед усім вона 

демонструє спадкові форми поведінки, що виникли у процесі еволюції виду, 

пристосування до умов навколишнього середовища [36, с. 96-97].  

Турецький антрополог Мерве Демірчіолу Гьокнар (Merve Demircioglu 

Goknar) вважає, що бажання жінки мати дитину тісно пов'язане з її бажанням 

розширеної сім'ї, що узгоджується з концепцією «патріархальної пов'язаності» 

(patriarchal connectivity). Ця концепція передбачає, що власна ідентичність 

жінок формується частково бажаннями інших, а пізнання «себе» артикулюється 

через роль дружини, матері, невістки. «Без статусу матері ці жінки існують у 

невизначеному становищі нереалізованих очікувань, будучи відштовхнутими 

від родинного кола» - зазначає вона [38]. 

Таким чином, небезпідставно серед науковців, які дотримуються ідеї 

широкого трактування права, панує думка про те, що людина володіє певною 

сукупністю прав вже з моменту народження, однак вказана теза вимагає 

додаткового уточнення та наукового обґрунтування. 

Кожне з природних (базових, фундаментальних) прав, які називають 

прихильники концепції природного права, повинно бути відповідним чином 

осмислене з урахуванням досягнень науки, – спочатку розібране на його 

концептуальні частини, а потім зібране у повній відповідності згідно з вимогами 

відповідних наук. У іншому випадку не вдасться уникнути сурогатного знання, яке 

може призвести до викривлення отриманих результатів [39, с. 385].   

Ось в таких моментах вирішальну роль повинне відіграти розуміння 

джерел витоку права, його походження, оскільки опираючись на вказане, ми 

зможемо вникнути у його суть. 
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Саме тут первинну допомогу юристам повинні надати ті відкриття, які 

мали місце в останній час у інших науках, перш за все у біології, медицині, 

психології, хімії, фізиці, генетиці, що дає змогу більш глибоко зрозуміти, а що 

власне таке людина і яка її відмінність від інших живих істот, у тому числі й 

тих, які об’єднані у спільноти. 

Оскільки право – явище багатогранне, ми не можемо стверджувати, що 

було єдине універсальне джерело, завдяки якому воно виникло. Однак 

переконані, що одним із його витоків є саме біологічна складова. Якщо 

абстрагуватися від деталей, то можемо відстежити, що багато з тих прав, які ми 

вважаємо природними, закладено на рівні біологічних процесів людини. 

Наприклад, право на життя є однією із складових вродженої потреби 

виживання (самозбереження), право на репродукцію (відтворення) (право на 

нащадків) – вродженої потреби продовження роду тощо.  

У цьому контексті не можна погодитися з позицією Т. Кириченко та          

Н. Старікова [40, с. 96] про те, що право на репродукцію (відтворення), яке є 

ядром репродуктивних прав, лише похідне від особистих та не належить до 

природних, бо є породженням сучасного права. Більше того, навряд чи взагалі 

можна визначати «природність» прав у залежності від часу їх сприйняття чи 

усвідомлення суспільством, а тим більше визнання державою. Адже деякі 

права, які на теперішній час ототожнюються з природними, сформувалася у 

різні періоди. Прикладом є історія виникнення та закріплення права людини на 

рівність, окремі з елементів якого навіть у так званих демократичних державах 

були визнані та законодавчо гарантовані тільки у минулому сторіччі. Як пише 

Є. Івашев: «На кожному ступені еволюції людини рівність і свобода людей 

трактувалися по-своєму. Суспільно-політична думка і практика соціально-

державного устрою попередніх періодів визнавала їх тільки за привілейованими 

верствами населення. Суб'єктами права могли бути лише ті, хто володів майном і 

певним соціальним статусом в суспільстві. Визнання певних прав за собою 

характеризувалося не фактом приналежності до людського роду, а місцем, яке 

людина займала в соціальній ієрархії» [33, с. 175-176]. 
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Вважаємо, що головну роль при визнанні прав людини природними 

повинні відігравати ті детермінанти, які спонукали їх виникнення та чи були 

вони фундаментальними, тобто такими, що закладені у самій людині або є 

основою відповідного суспільства і цивілізації. Перші незмінні, другі поступово 

еволюціонують. 

С. Максимов зазначає, що серед детермінант права можна виділити 

антропологічні основи права - відмінні ознаки людської природи, що 

впливають на розуміння сутності і особливостей права. В системі основ права 

вони є зовнішніми (на відміну від внутрішньо-правових) і природними (на 

відміну від соціальних, створених самою людиною) детермінантами, які 

пов'язані з укоріненням права у природі або бутті людини [41, с. 95]. 

Й. Месснер стверджує, що мірило соціального порядку закладено у самій 

людині: власна природа спонукань підказує йому, у яких цінностях втілюється 

істинне людське існування, а сила розуму закликає його до ціннісного пізнання. 

Фактично цілями існування він називає біологічні, соціальні, культурні потреби 

людини і пов’язані з ними інстинкти [36, с. 39]. 

Месснер співвідносить природне право людини з властивими його природі 

потребами. Межею правових домагань Месснер вважав «природну совість», 

що, на погляд К.А. Туганаєва, зближувало месснерівську природно-правову 

теорію з екзістенціально-феноменологічною, однак тут поняття совісті як 

«природного фільтру» для правових вчинків виводиться не шляхом апелювання 

до ірраціональних мотивів і переживань суб’єкта, а з теологічних начал [34, с. 153]. 

Водночас, природні права повністю можуть розкритися завдяки їх 

закріпленню у праві позитивному, тобто формалізованому закріпленню.  

Форма повинна визначатись правом позитивним, оскільки без цього вони 

втрачають таку важливу ознаку права як формальність і будуть мати низку 

проблем, пов’язаних із їх реалізацією та захистом. Річ в тім, що тільки за 

наявності закріплення (легітиматизації) відповідного природного права правом 

позитивним, ми можемо говорити про юридичну підставність встановлення 

кореспондуючого обов’язку не порушувати це природне право та закріплення 
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відповідальності за невиконання даного обов’язку («принцип юридичної 

синхронності»). В іншому випадку, коли природне право буде визнаватися 

лише на моральному рівні, без його подальшої юридичної об’єктивації, це буде 

черговим декларативним правом, яке, внаслідок відсутності гарантій його 

реалізації та охорони, не може бути в повній мірі забезпечене силою 

державного примусу [42, с. 277]. Про переваги та недоліки природного і 

позитивного права більш детально мова буте йти нижче при дослідженні 

підходів про праворозуміння.  

У цьому контексті нам важко погодитися з Г.Б. Романовським, який 

вважає вірною думку К. Хессе про те, що: «В історичній дійсності свобода та 

рівність індивідуума ніколи не була «задана природою», а існувала тільки тому, 

що вони актуалізувалися у діях людей. У кінці-кінців, основні права і свободи 

«не задані природою», тобто не мають додержавного і доправового характеру, 

вони забезпечуються тільки при позитивному державному правопорядку. Проте 

тільки закріплення суб’єктивного права … в діючому законодавстві призводить 

до його реального втілення (саме як суб’єктивного права)» [43]. 

Та ж історія засвідчує, що у разі, якщо в державі тривалий час або 

ігноруються чи суттєво утискаються базові права людини, чи певної групи 

людей (нації, народу, етносу, роду тощо), то рано чи пізно на неї очікують 

потрясіння у вигляді революцій, бунтів, масових міграцій населення тощо. 

Тобто суспільство, люди тим чи іншим чином намагаються відновити чи 

гарантувати ці базові права та готові до спротиву такій системі. Більше того, у 

багатьох випадках саме закріплення певних норм у позитивному праві, що 

порушували права людини, які на теперішній час прийнято називати основними, 

природними, фундаментальними правами ставали причиною цих потрясінь.  

Французький правознавець Ф. Люшер виокремлював можливість 

активного спротиву громадян тиранії та пригніченню. Спротив іншими 

засобами, ніж ті, які передбачені законами, включаючи право на повстання, 

допустиме лише у тому випадку, якщо законні способи скасовані самим 
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урядом, який таким чином як би оптом порушує всі права народу. У цьому 

випадку повстання – це останній аргумент – ultima ratio [20]. 

Як вірно стверджує С. Погребняк «поява і загальне визнання інституту 

прав людини були відповіддю на зухвалі порушення справедливості, чисельні 

утискування свободи, очевидне заперечення гуманізму, які мали місце в історії 

людства» [44, с. 71]. 

Інша справа в тому, що окремі права, які вважаються природними, 

насправді не є такими, але визнаються базовими, основними чи 

фундаментальними на даному етапі розвитку суспільства. Виключно щодо 

таких прав вищезазначена теза К. Хессе може містити раціональне зерно. 

Слушною є думка П. Рабіновича про те, що природні права людини – це 

певні можливості людини, які необхідні для задоволення потреб її існування та 

розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим 

рівнем розвитку суспільства і забезпечені обов’язками інших суб’єктів [45,       

с. 12]. С.П. Добрянський зазначив, що права людини – це певні її можливості, 

об’єктивно зумовлені характером та досягнутим рівнем розвитку суспільства 

(котрі на сучасному етапі зазнають відчутного міжнародного впливу), які 

обґрунтовані з позиції моральних норм, домінуючих у відповідному 

суспільстві, спрямовані на забезпечення гідних умов існування та нормального 

розвитку людини, а, отже, – й на утвердження її самоцінності як унікальної 

родової біосоціальної істоти» [46, с. 40-41]. 

Біологічні та фізіологічні чинники є відправною точкою, однак, яким 

шляхом ми підемо залежить від раціо. У свою чергу, на наше раціо 

накладається вже весь масив даних, який ми сприймаємо з навколишньої 

дійсності. Саме тут вирішальну роль відіграють такі важливі індивідуальні для 

кожної особи складові, як свідомість, психіка і тому подібне (далі – т.п.), а 

також оточення з характерними йому суспільними відносинами.  

 

1.2. Вроджена потреба до продовження роду як фундаментальний 

базис права людини на репродукцію (відтворення) 
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Сучасне позитивне право спрямоване на утвердження у суспільному житті 

ліберальних цінностей, поєднуючи їх з ідеєю правової держави. В результаті 

пріоритет прав людини ставиться на ключове місце у складі його принципів, 

оскільки головним показником правового характеру держави вважається її 

здатність забезпечити і захистити вищезгадані права. Інакше кажучи, 

концепцією, яка домінує на теперішній час, постулюється примат певної 

множинності суб’єктивних прав як над їх володільцями, так і над об’єктивним 

правом і юридичною практикою. Конкретний зміст, суть і навіть сама можливість 

таких прав були та залишаються предметом теоретичної полеміки [35].  

Погоджуючись з Н.М. Белякович [29] слід констатувати, що існуючі 

сьогодні у світовій політико-юридичній літературі традиційні концепції прав і 

свобод людини – теологічні, ліберально-консервативні і коммунітаристичні – 

по різному пояснюють природу та джерела прав і свобод людини, їх зміст і 

структуру, шляхи, способи і засоби реалізації їх на практиці. Ці концепції не 

можуть у повному обсязі дати відповідь на нові «виклики» часу, не завжди 

стикуються із реальністю життя. 

В. Бігун зазначає про репрезентовані три основні підходи до визначення 

людини в їх застосуванні у праві та науках про право. Дескриптивний – полягає 

у відокремленні й описі тих морфологічних, фізіологічних та інших рис, які 

вирізняють людину з-поміж представників інших видів живих організмів. 

Атрибутивний – полягає у виокремленні визначальної характеристики людини 

(атрибуту), яка в результаті визначає і решту її характеристик. Сутнісний – 

полягає у спробі розкрити сутність людини і, таким чином, сформувати 

універсальну концепцію людини. Ці підходи можуть «переплітатися, 

взаємодоповнювати один одного, можлива домінанта одного над іншим чи 

взаємопроникнення [47, с. 37-42]. 

У зв’язку з цим дослідження проблематики права людини на репродукцію 

(відтворення) через генетичне продовження роду, неможливе без з’ясування 

першопричини та підстав для його наявності.  



55	  
	  

Як раніше нами зазначалося [14, с. 27] зважаючи на те, що 

загальновживаним у праві є саме дефініція «репродукція», «репродуктивні 

права», відтворення людини не зводиться виключно до біологічних чинників 

вважаємо за доречне зупинитися саме на цьому терміні, який означений в 

міжнародних актах, використовується Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я, а не «прокреація».  

Вивчення сучасних наукових добірок щодо правової регламентації 

застосування репродуктивних технологій, стерилізації людини, аборту засвідчило, 

що їх автори здебільшого не переймалися означеним, а обмежувалися, опираючись 

на позитивне право, аналізом вітчизняних нормативно-правових актів у цій сфері, у 

тому числі порівняно з досвідом іноземних держав, а також встановлення 

окремих правових прогалин та шляхів їх усунення.  

Проте такий підхід не може вважатися комплексним. Саме вивчення 

першопричини поведінки людини дає змогу відповісти на багато дискусійних 

питань, на які до теперішнього часу ні у науковців, ні у практиків немає 

однозначної відповіді. При аналізі породження діяльності людини необхідно 

встановити те, що її детермінує та ініціює у цей момент. 

Слід усвідомити, що штовхає людину на ті чи інші вчинки, чому одні 

явища та процеси охоплені правом, а інші ні, чи перебувають права людини у 

динамічному розвитку, у тому числі пов’язаному з розвитком суспільства, 

цивілізації, або ж, навпаки, є сталими. 

Звертаючись до антропологічного фактору, маємо констатувати, що у 

природі людини, як і будь якої іншої живої істоти, основне місце займає її 

біологічна сутність, яка опирається на фізіологію, а вона у свою чергу на 

генетику та базові потреби [48, с. 130]. 

У цьому контексті є слушним твердження П. Рабіновича про те, що 

потребовий підхід - ключ до виявлення соціальної сутності праволюдинних 

явищ [45, с. 11]. О.О. Пунда вважає, що особисті потреби становлять зміст 

окремих особистих немайнових (нематеріальних) благ, які є соціально цінними 

явищами. Особисті потреби визначають структуру блага, індивідуалізують та 
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конкретизують його для кожного окремого суб’єкта в конкретних 

правовідносинах. Йдеться про те, що самі блага регулюванню з боку права не 

підлягають, проте процеси задоволення окремих особистих потреб можуть 

регулюватися. Такі потреби викликані умовами існування певного суспільства 

й формують зміст того чи іншого блага, визначаючи можливості поводження з 

благом як із певною соціальною цінністю. Фактично за допомогою особистих 

потреб відбувається соціологізація блага й перевтілення його в явище, яке 

підлягає позитивному правовому впливові [49, с. 198]. 

Саме природні потреби становлять основу поведінки людини і тварин. 

Наша поведінка - це рух назустріч потребам, і його мета - їх задовольнити. 

Потреби поділяють на вітальні («життєві»), соціальні й ідеальні. До вітальних 

належать не тільки потреба в самозбереженні, яку можна розділити на потребу 

в їжі, в уникненні болю і т.п., але і продовженні власного роду.  

З фізіологічної сторони в основі поведінки людини лежить виникнення 

певної внутрішньої потреби організму, залежно від чого формуються деякі види 

поведінкових реакцій [50, с. 228]. 

За визначенням К.В. Судакова, потреба організму – це будь-яке значне 

відхилення життєво важливих внутрішніх констант від рівня, що забезпечує 

його нормальне фізіологічне існування [51, с. 4]. 

На думку П.В. Симонова потреба – це вибіркова залежність живих 

організмів від факторів зовнішнього середовища, суттєвих для самозбереження 

й саморозвитку, джерела активності живих систем, спонукання й мета їх 

поведінки в оточуючому світі [50, с. 235].  

В.А. Іванніков визначає потребу як життєві завдання живих істот із 

забезпечення себе необхідними умовами існування. Саме ці життєві завдання, коли 

вони не можуть бути вирішені морфологічним або фізіологічним способом, 

ставлять перед суб'єктом завдання на поведінку, презентуючись йому у вигляді 

емоційних переживань і створюючи готовність до діяльності [52, с. 18]. 
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У широкому розумінні поведінка – це сформований образ взаємодії з 

навколишнім середовищем. У психології під поведінкою розуміють зовнішні 

прояви психічної діяльності людини [53, с. 9]. 

Отже, поведінка – це цілеспрямована взаємодія організму з навколишнім 

середовищем, направлена на забезпечення його пристосувальної реакції, 

спрямованої на задоволення внутрішніх потреб організму. У свою чергу 

внутрішні біологічні потреби організму – це стан, що характеризується 

нестачею (надлишком) чогось в організмі, свідченням чого є відхилення 

параметрів гомеостазу, які можуть бути відновлені лише при взаємодії 

організму з навколишнім середовищем [50, с. 228]. 

Одним з видів поведінки людини є репродуктивна поведінка, яка може 

бути розглянута під різними кутами. З точки зору демографії – це є 

основоположний фактор демографії та народонаселення, філософії і соціології – як 

зовнішній прояв властивостей соціальних груп і громадських інститутів, медицини 

– як найважливіший компонент репродуктивного здоров’я населення, економістів – 

як головне джерело трудових ресурсів, юриспруденції – як право людини на 

репродукцію (відтворення) тощо. Найбільш поширене і вживане визначення 

репродуктивної поведінки запропоновано демографами. В.А. Борисов визначив 

його як «систему дій, відносин і психічних станів особистості, пов'язаних з 

народженням або відмовою від народження дітей, їх черговості, в шлюбі або 

поза шлюбом. Дослідник розділив фактори, що впливають на репродуктивну 

поведінку на внутрішні (потреби) і зовнішні (соціальні). Головною потребою, 

яка зумовлює репродуктивну поведінку, більшість демографів називають 

потребу в дітях.  А.І. Антонов визначив її як соціально-психологічну 

властивість, що полягає у тому, що без наявності дітей або необхідної їх 

кількості індивід відчуває труднощі як особистість. Дане визначення 

використовувала більшість фахівців, які вивчали народжуваність [54]. 

В.В. Бойко зазначає, що: «Потреба в дітях – це стійкий соціально-

психологічний стан індивіда, обумовлений, по-перше, прагненням мати типову 

для даного суспільства кількість дітей у родині й дати їм не гірше від типового 
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за якістю виховання, по-друге, чадолюбством (тобто глибоко засвоєними 

установками стосовно дітей узагалі), що проявляється в тому, що без наявності 

дітей або певної їх кількості індивід зазнає труднощі в самореалізації себе як 

особистості» [55, с. 61]. Заради об’єктивності слід зазначити, що окремі 

науковці виділяють потребу в дітях як фундаментальну потребу людини, інші -  

як спосіб через дітей, як об’єкт, задоволення інших потреб [53, с. 142-143]. 

Однак, узагальнюючи різні концепції з даного питання, необхідно зауважити, 

що абсолютна більшість і перших, і других погоджується з тим, що в людини 

закладені певні потреби, які детермінують (прямо чи опосередковано) 

необхідність продовження власного роду.   

Репродуктивна поведінка є складовою соціальної поведінки і являє собою 

складний, інтегральний, багаторівневий феномен, що містить три складові – 

біологічну, психологічну і соціальну [53, с. 6]. Її зміст полягає забезпеченні 

постійного збереження людства як виду, із нею певною мірою пов’язані всі 

основні потреби людини. 

Розглядаючи поведінку людини через призму біології її основними 

формами необхідно виділити рефлекси, інстинкти та розумні дії. Всі вони тісно 

пов’язані між собою, всі виходять із найпростіших реакцій організму [56, с. 8]. 

У поведінковій діяльності прослідковується алгоритм: потреба – інтерес – 

мотив – мета.  

Аналізуючи поняття «інтересу», погодимося із висловленою в літературі 

думкою, що воно тісно пов’язане із категорією «потреба». Однак вказаний тісний 

зв’язок не дає підстав стверджувати, що «інтерес» та «потреба» є поняттями 

ідентичними. Інтерес є відображеною потребою, необхідністю, що пройшла 

через свідомість людей та прийняла форму свідомого спонукання [42, с. 248].  

Потреба є тією детермінантною, яка породжує інтерес. 

Сформований інтерес означає конкретизацію потреби, тобто завершення 

процесу проходження через свідомість суб’єкта та націленість суб’єкта на 

певний об’єкт дійсності. Таким чином, будучи первинною по відношенню до 

інтересу, потреба керує інтересом [42, с. 249]. 
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Зважаючи на викладене, ми не можемо погодитися з висновками            

Д.А. Керімова про те, що: «Потреби людини, соціальної групи, спільноти, 

класу, нації, народу є рушійною силою їх діяльності, але вони не є ні чимось 

первинно даним, ні кінцевою причиною людської діяльності… Виходячи з 

того, що джерела дій людини слід шукати у спонуканнях, які характерні не для 

окремих особистостей, індивідуумів, а для їх спільноти, і що у цих свого роду 

масових спонуканнях суттєвими є лише ті, які достатньо тривалі, стабільні та 

стійкі, можна зробити наступний висновок: першопричиною всіх дій, вчинків, 

діяльності людей є ті суспільні відносини, у які вони вступають під час 

виробництва, споживання і потреб, що являють собою складові частини 

єдиного процесу» [57, с. 399]. Не заперечуючи ролі суспільних відносин та їх 

безумовного впливу на поведінку людини, досить однобічно применшувати 

роль кожного окремого індивіда з його власними потребами. 

Повнота задоволення потреб безпосередньо взаємопов’язана з емоційним 

станом [14, с. 31-32]. 

На задоволення значної частини біологічних потреб природа у ході 

еволюції виробила власний механізм під назвою рефлекси, які можуть бути 

природженими (безумовними) чи набутими (умовними). Безумовні рефлекси є 

природженими, видовими, а умовні утворюються в процесі життєдіяльності 

організму, в результаті неодноразових впливів подразника, тобто вони набуті, 

індивідуальні. 

Так, відразу після народження у дитини починають формуватися нові 

форми взаємодії нервових центрів, що забезпечують індивідуальні механізми 

організації поведінки. Вони утворюються під впливом дії реального 

навколишнього середовища. Основою їх формування є генетичні механізми 

розвитку нейронів і нервової системи, властивості нейронів і нервових центрів, 

а також зазначені природжені форми поведінки – безумовні рефлекси і їх 

ланцюжки – інстинкти [50]. 

Природжені (безумовні) рефлекси – це спадкова генетично закріплена 

реакція організму, що здійснюється завдяки нервовій системі, у відповідь на 
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адекватний подразник. Безумовні рефлекси забезпечують координаційну 

діяльність внутрішніх органів, спрямовану на підтримання гомеостазу, 

взаємодію організму із зовнішнім середовищем та узгоджену діяльність різних 

функціональних систем.  

Більшість безумовних рефлексів формується і проявляється після 

народження (наприклад, смоктальний рефлекс у немовляти), інші – у процесі 

дозрівання (наприклад, статеві) під впливом ендокринних і нервових чинників. 

До природжених безумовнорефлекторних форм поведінки можна віднести 

велику групу складних безумовних рефлексів, що мають назву інстинкти. 

На інстинктах, у тому числі «інстинкті продовження роду» доцільно 

зупинитися більш детально, оскільки досить часто правознавці, без вникнення у 

природу інстинкту, безпідставно використовують цю дефініцію як 

аргументацію власних висновків. 

Загалом уявлення про інстинкти слід визнати одним з найбільш давніх і 

разом з тим одним з найбільш складних питань життєдіяльності тварин і 

людини. Виникнення вчення про них знаходиться у далекому минулому. Так, у 

Арістотеля ми зустрічаємо в описах інстинктів доволі вірні зауваження, які є 

доцільними і для сучасної науки [58, с. 4]. 

Всі форми інстинктивної діяльності  формуються по принципу циклічної 

саморегуляції. Задоволення любої потреби і, відповідно, відновлення рівня 

основних внутрішніх констант організму отримало спеціальну назву – 

підкріплення [51, с. 8].   

Інстинкти – це сукупність стереотипних видоспецифічних рухових реакцій 

і складних форм поведінки, які здійснюються на фоні високої збудливості 

нервових центрів і спрямовані на задоволення внутрішньої потреби організму.  

Вони утворюються за жорсткими програмами, мають ланцюговий 

характер, де кінець однієї рефлекторної ланки є початком іншої. За даними 

етологів, ці інстинктивні реакції відбуваються під впливом релізерів – 

ключових стимулів, що мають хімічну чи фізичну природу [50, с. 229].  
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Інстинкт – це вроджена властивість організму. Ніякого досвіду чи 

вивчення для того, щоб він з’явився не потрібно. Тут необхідна лише певна 

фізіологічна зрілість. Відповідно, інстинкт – це такий спонукаючий акт, який 

дозріває у процесі розвитку, формується незалежно від досвіду тварин і від 

навчання [59, с. 6].  

У двадцятому столітті було виявлено, що інстинкт активує поведінку 

тільки при наявності предмета потреби, а рефлекс спрацьовує тільки при 

готовності живої істоти до такої поведінки. Це означає, що поведінка живих істот 

спонукається не зовнішнім середовищем, хоча вона і не можлива без врахування 

зовнішніх умов поведінкового простору [60, с. 49]. При цьому інстинкт як вроджена 

здатність організму практично завжди служить збереженню організму в даних, 

характерних для життя саме цього виду умовах [59, с. 7]. 

На сьогодні немає єдино-прийнятного визначення інстинкту, який би 

характеризував всі сторони цього складного явища. 

Українська Вікіпедія надає наступне визначення інстинкту (від лат. 

īnstīnctus – «спонукання», «потяг до дії») – це вроджена схильність живих 

організмів до певної складної автоматичної поведінки [61]. 

Російський аналог стверджує, що інстинкт – це життєво важлива 

цілеспрямована адаптивна форма поведінки, обумовлена вродженими 

механізмами, що реалізується у ході онтогенетичного розвитку та 

характеризується суворою постійністю (стереотипністю) свого зовнішнього 

прояву у даного виду організмів і що виникає на специфічні подразники 

зовнішнього і внутрішнього середовища організму [62]. 

На думку А.Д. Слоніма  інстинкт – це сукупність рухомих актів і складних 

форм поведінки, властивих тваринам даного виду, що виникають на подразнення 

із зовнішнього і внутрішнього середовища організму і що проходять на фоні 

високого збудження нервових центрів, пов’язаних із здійсненням цих актів. Ця 

висока збудливість є результатом певних змін у нервовій і гормональній системах 

організму, результатом зміни обміну речовин [59, с. 25].  
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У Великій Радянській Енциклопедії інстинкт позначено, як сукупність 

вроджених складних реакцій (актів поведінки) організму, що виникають, як 

правило, майже у незмінній формі у відповідь на зовнішні і внутрішні 

подразники [63, с. 292]. 

Д.А. Бірюков зазначає, що інстинкт - це складний безумовний рефлекс 

ланцюгового типу, що виник у свій час як умовний та спадково закріпився 

внаслідок однорідності умов його відтворення і проходження [58, с. 30]. 

Г.Е. Циглер притримується введеного Ф. Кюв’є поділу інстинктивних і 

розумових дій і пропонує наступні п’ять пунктів, що характеризують і ті, і інші. 

За Г.Е. Циглером дія повинна вважатися інстинктивною якщо вона: 1) спадкова, 

тобто спонукання і можливість до дії належать до числа спадкових 

властивостей виду чи раси; 2) не потребує попереднього вивчення (навчання); 

3) виконується по суті однаково у всіх нормальних індивідуумів виду чи раси; 

4) відповідає тілесній організації; 5) пристосована до природних умов життя 

виду. Розумові дії характеризуються тим, що: 1) набуті в індивідуальному 

житті, тобто базуються на досвіді; 2) вимагають попереднього навчання; 3) хоча 

і допускає будова органів, але не обумовлена нею; 4) виконуються по різному 

залежно від досвіду; 5) пристосовані до умов життя індивідууму [59, с. 24].   

На нашу думку інстинкт – це обумовлений та детермінований серед іншого 

гормонами, вроджений внутрішній поклик, що сформувався упродовж 

еволюційного розвитку, який є відносно незмінним і має на меті через 

задоволення основних потреб організму забезпечити існування життя (індивіда 

чи/та виду) у конкретних об’єктивних умовах навколишньої дійсності. 

Інстинктивна діяльність виникла в еволюції як засіб пристосування до 

постійних явищ зовнішнього світу [51, с. 4]. В.А. Вагнер зробив висновок, що 

інстинкти – це «не модифіковані рефлекси, а новоутворення, що виникли на 

базі рефлексів, що зовсім не одне і теж. Останні він називав «елементарними 

процесами нервової системи» [64]. 

У своїй роботі «Біологічні підстави порівняльної психології» В.А. Вагнер 

приводив думку Л. Моргана про інстинкти: межа між інстинктами і рефлексами 
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точно встановлена бути не може, оскільки інстинктивна діяльність представляє 

собою координовану серію рефлекторних рухів» [64]. Про відсутність цієї 

чіткої межі вказує і А.Д. Слонім [59, с. 17], Д.А. Бірюков [58] та ін. 

Із прогресом науки розвивається і вчення щодо інстинкту. Дедалі більше 

лунає думок про те, що від поняття «інстинкт» слід відмовитися як занадто 

теоретичної конструкції, його розмитості. Однак вони, як правило, або не 

достатньо аргументовані, або пропонують їх замінити іншими поняттями, які 

теж не мають однозначної підтримки серед наукового кола (наприклад, 

«мотиваційна діяльність», «реакції» тощо), або у них замість поняття 

«інстинкт» використовуються інші збірні поняття – «сукупність рефлексів», 

«вроджена незмінна поведінка», «видоспецифічна поведінка», «стереотипічна 

поведінка», «вроджена поведінка», «генетично запрограмована (детермінована) 

поведінка» і т.п. Наприклад, Я. Дембовський на підставі розмірковувань про 

мінливість інстинкту вважає корисним взагалі відмовитися від цього терміну і 

замінити його поняттям «реакція, що безперервно розвивається в організмі з 

моменту народження і до смерті» [59, с. 25]. Про окремі методологічні 

проблеми застосування терміну «інстинкт» полемізує у своїх працях академік 

В.А. Іванніков [52], [65]. 

Ще більша полеміка розгорнулася під час дослідження поведінкової 

діяльності людини. У цьому випадку, слід погодитися, що дефініція інстинкту у 

його класичному розумінні навряд чи може бути застосована. Розвиток 

головного мозку, вищої нервової системи, з одного боку, а також соціалізація 

людини – з іншого, призвели до того, що саме її усвідомлена воля, яка 

опирається на досвід, є головним елементом, що впливає на вибір поведінки, а 

не перелік генетично запрограмованих дій. 

Водночас за наявності дискусій і теорій про те, що таке вроджена 

(генетично запрограмована) поведінка, про механізм, причини детермінації та 

багато інших її аспектів переважною більшістю науковців факт наявності 

комплексу біологічно детермінованих факторів, які регулюють поведінку 

людини, не заперечується. 



64	  
	  

К.П. Виноградова зазначає, що у людини немає інстинктів у класичному 

розумінні цього слова, але при цьому вона залишається істотою біосоціальною, 

і об’єктивно існує низка біологічно детермінованих факторів, які регулюють її 

поведінку [66]. 

Стосовно людини правильніше використовувати замість терміну 

«інстинкт» термін «видова пам'ять», а з погляду на біологічні спонукання, що 

детермінують людську поведінку, – вроджені потреби. Біологічні спонукання 

визначають потребу, яка формується не у результаті того, що щось зараз 

відбулося, а в результаті того, що вона закладена в організмі. Найтиповіший 

приклад, де можна прослідкувати наведене є динаміка взаємовідносин між 

статями упродовж життя. 

Серед вроджених потреб слід виділити дві з них: виживання 

(самозбереження) та розмноження (продовження роду). Вони є базисом самого 

існування життя, внутрішньо взаємопов’язаними і нерозривними. Виживання 

(самозбереження) – це збереження конкретного індивіда, а розмноження 

(продовження роду) – збереження людини як виду. Наведемо слова                   

М. Босанаца: «Біологічний фактор залишається ланкою, яка зв'язує 

Homosapiens і всю його спільноту з іншою природою. Цей фактор проявляє 

себе як інстинкт життя. А інстинкт життя складається з двох основних 

компонентів: із збереження індивідуума і продовження роду» [43]. Потреба у 

самозбереженні трансформується у право на життя, а у продовженні власного 

роду – у право на репродукцію (відтворення). 

Можна погодитися з висновками Г.Б. Романовського, що розмноження є 

формою реалізації життя. Тим самим вже існуючі життя – біологічних батька й 

матері – знаходять своє продовження у нащадках [43].  

Досліджуючи процес репродукції як процес цілісний, іманентно 

притаманний біосоціальній системі, ми розуміємо його як процес відтворення 

самої системи. Для її відтворення існують три репродуктивні процеси:              

1) репродукція біологічного – відтворення індивідів і відповідно відтворення 

біосфери; 2) репродукція соціального – відтворення особистості, соціальної 
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структури й відповідних соціальних стосунків; 3) репродукція психологічного – 

відтворення свідомості, ментальності й механізмів психічної регуляції. У 

відповідності до трьох репродуктивних процесів – відтворення біологічного, 

соціального, психологічного – можемо визначити три функціональні рівні та їх 

складові. Так, репродукція біологічного функціонально постає у відтворенні 

індивіду та виду, репродукція соціального – у відтворенні соціальної структури 

й соціальних відносин, репродукція психічного – у відтворенні психічної 

структури та психологічних механізмів [53, с. 71].  

Розмноження забезпечує такі дві протиборні взаємопов’язані і взаємодіючі 

тенденції, як спадковість і мінливість. 

Особливу увагу необхідно відвести спадковості – це здатність живих 

організмів передавати свої ознаки й властивості наступному поколінню 

Репродукція людини, тобто її розмноження, - це біологічна функція необхідна 

для збереження людини як біологічного виду [67]. Саме спадковість відіграє 

вирішальну роль у вродженій потребі продовження роду. Мінливість – це 

властивість організмів існувати в різних формах та варіаціях, вона є умовою 

для змінюваності як кожної окремої людини так і людства у цілому. Людині, як 

і всім організмам, притаманна і спадковість, і мінливість. 

М. Босанац вказує, що присутній у тварин біологічний процес 

розмноження не підкоряється соціальним законам. Також зачаття як процес 

злиття клітин не залежить від правової системи. «Відтворення життя - поняття 

більш глибоке: воно - необхідна умова всього, що людина робить, того, як вона 

живе, тобто і основа суспільства, в якому людина біологічно існує. Соціальне 

життя Homosapiens - специфічна форма життя; воно може пояснити тільки, 

яким чином живе людина. Але життя як біологічний фактор, його сутність не 

залежать від суспільства і його порядків» [43].  

Передаючи нащадкам свої гени, людина має біологічне продовження - її 

гени живуть далі, проявляючись у нащадках. Тому можна погодитися з тими 

вченими, які стверджують, що організм, який не залишив потомства, фактично 

еволюційно не існує, його ніби й не було. 
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Необхідно зауважити, що біологічно вроджену потребу продовжити рід не 

можна ототожнювати з потребою піклування за нащадками (так званим 

материнським чи батьківським інстинктом), які за своєю суттю хоча й подібні 

між собою, однак не є одним і тим самим. У першому випадку мова йде про 

залишення нащадків, а в другому – піклування та турботу про них. Людина 

може мати бажання та мету залишити по собі нащадків, однак не вважати за 

необхідне піклуватися про них.  

Вроджену потребу продовження роду також не можна підмінювати 

сексуальним потягом (деякі автори називають його сексуальним інстинктом), 

оскільки останній передусім базується на емоціях, почуттях та переслідує 

зовсім іншу мету – задоволення статевої пристрасті. Більше того, завдяки 

сучасним технологіям продовження роду може відбуватися взагалі без 

статевого контакту. З іншого боку все більше набуває поширення стерилізація 

(чоловіча і жіноча), внаслідок якої не завдається шкода сексуальному здоров’ю 

особи. Вона спроможна жити повноцінним сексуальним життям, проте не 

здатна до розмноження (відтворення собі подібних). У даному випадку 

навпаки, сексуальні контакти не покликані і не здатні сприяти появі нового 

життя, тобто репродуктивному відтворенню [68, с. 51]. 

Так само не можна ототожнювати сексуальну та репродуктивну поведінку, 

примушення чи схиляння до певної сексуальної (інтимної) та репродуктивної 

поведінки. Правопорушення проти статевої свободи та репродуктивної свободу 

хоча і подібні у дечому між собою, однак мають абсолютно різні об’єкти 

посягання. У зв’язку з цим ми не можемо погодитися з А.О. Дутко,                

М.Р. Заболотною, які вказують, що конституційне право на особисту свободу 

не враховує примушування до інтимних відносин, материнства чи аборту. 

Своєю чергою, в частині (далі – ч.) 4 ст. 56 СК України зазначено, що 

примушування до статевого зв’язку за допомогою фізичного або психічного 

насильства є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту 

недоторканість і може мати наслідки, встановлені законом [69, с. 259]. Уданому 



67	  
	  
випадку, як раз має місце змішування прав людини у свободі репродуктивного 

та статевого вибору і недоторканості. 

У цьому контексті слід вказати, що міжнародні документи, а також 

прийняті на їх основі акти, у тому числі звіти, моніторинги розділяють не 

тільки сексуальне і репродуктивне здоров’я, але і сексуальні та репродуктивні 

права, які, і це очевидно, є тісно взаємопов’язаними проте не тотожні. Прикладами 

такого нормативного розподілу є Моніторинг досягнення загального доступу до 

репродуктивного здоров’я на національному рівні [70], План дій з охорони 

сексуального і репродуктивного здоров’я у підтримку виконання Порядку дня у 

сфері стійкого розвитку на період до 2030 року у Європі та ін. [71]. В окремих 

країнах сексуальні і репродуктивні права безпосередньо розмежовано на 

законодавчому рівні, приміром, у Законі Киргизької Республіки «Про 

репродуктивні права громадян і гарантії їх реалізації» [72]. 

Підтримує позицію про необхідність розмежування прав на репродуктивне 

здоров’я і сексуальне здоров’я також Р.О. Стефанчук. Він зазначає, що будучи 

взаємопов’язаними, право на сексуальне здоров’я спрямоване на покращення 

життя та особистих відносин, а не тільки надання консультативних та медичних 

послуг, пов’язаних із репродуктивною функцією та захворюваннями, що 

передаються статевим шляхом, і не має на меті здійснення репродуктивної функції 

[73, с. 72].  Подібних поглядів притримується М.А. Лаврик [74, с. 85] та інші.  

Ураховуючи викладене, можемо стверджувати, що потреба продовження 

роду є однією з першооснов нашого буття, яка глибоко генетично закладена 

(запрограмована) природою в людську істоту. 

Разом з тим, генетично закладені біологічні потреби не спричинюють 

безумовних та неминуче необхідних послідовних дій. Це означає, що випадки 

сексуального насильства, агресивної сексуальної поведінки аж ніяк не можуть 

обґрунтовуватися її нібито безальтернативністю, певним природним чинником 

чи «інстинктом», який перебуває поза контролем людини.    

На основі внутрішніх біологічних потреб будуються біологічні форми 

поведінки. Проте у людини, окрім внутрішніх біологічних потреб, утворюються  
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соціальні та духовні потреби, що стають основою соціальних або вищих 

духовних видів поведінки [50, с. 228]. 

К.В. Судаков зазначає, що інстинкти виявилися нездатними забезпечити 

найкраще пристосування живих істот до оточуючого їх середовища, яке 

безперервно змінюється, розвивається і руйнується. Тому у вищих живих істот 

вони становлять тільки основу їх пристосувальної діяльності, на яку у більшій 

мірі накладаються більш пластичні пристосувальні механізми [51, с. 4]. 

Людина є істота розумна та має свідомість, а зважаючи на особисте 

сприйняття нею зовнішнього світу та унікальне реагування на нього, 

індивідуумом, особистістю. 

Основною відмінністю вищої нервової діяльності людини є її усвідомлене 

сприйняття навколишнього світу, тобто розуміння глибинних зв’язків між 

явищами і предметами, що нас оточують, відчуття себе як частини природи. 

Такий аналіз відбувається за допомогою абстрактного мислення, основою якого 

є мовна форма відображення зовнішнього світу. Одна людина відрізняється від 

іншої не тільки зовнішністю, але й своїм внутрішнім змістом, здатністю 

сприймати й реагувати на різні подразники своєю поведінкою [50, с. 239].  

Д.А. Бірюков наголошує, що тільки у людини розвиваються такі форми 

вищої нервової діяльності, коли умовні рефлекси утворюються на специфічні 

подразники, якими є вживані нами слова, які означають предмети, речі, явища 

оточуючого світу [58, с. 32]. 

Свідомість – це специфічна форма відображення діяльності й 

цілеспрямованого регулювання взаємовідносин особи з навколишнім 

середовищем; це безперервний потік усвідомлення нашого оточення або наших 

послідовних дій. Одними з ознак свідомості є наявність моральних та етичних 

цінностей [50, с. 243]. Про важливість дослідження свідомості та однієї з її 

похідних - правової свідомості вказує Д.А. Керімов [57, с. 382-383].  

Самосвідомість – це здатність усвідомлювати відчуття та думки як власні, 

спроможність виділяти себе в оточуючому середовищі, оцінювати власне «Я». 
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Самосвідомість виникає в результаті порівняння своєї поведінки з поведінкою 

інших і тим, що люди бачать у цьому [50, с. 243]. 

У зв’язку з цим доцільно нагадати, що біологічну основу формування і 

розвитку індивіда, його свідомості і поведінки складають нейродинамічні 

процеси, морфологічна і молекулярна організація людського мозку, повноцінна 

дія його генетичної програми [29, с. 85]. 

У тварин потреби визначають, що виділяє психіка у зовнішньому 

середовищі і які відповідні дії викликає. Вони являють собою відображальні та 

регулятивні функції. У людини не сама потреба, а суспільно прийняті способи 

її задоволення зумовлюють форми поведінки індивіда. А.В. Петровський 

визначав форми людської поведінки як вироблені суспільством способи 

взаємодії з об'єктами, у відповідності з їх функціями в людській діяльності (їсти 

виделкою, спати на ліжку тощо). Сучасна людина, яка досягла високого рівня 

культури, значно менше у своїй поведінці піддається дії біологічних реакцій. 

Вона більше живе керуючись розумом, який так само, як і мова, розвивається у 

процесі суспільного життя [56, с. 55-56].  

Погодимося з Г.Б. Романовським, який підкреслює, що вузький підхід до 

розуміння відтворення лише як до біологічної категорії дозволяє багатьом 

юристам заперечувати взагалі якесь юридичне значення за цим явищем. Як 

може право втрутитися в те, що не підкоряється соціальним законам? Мабуть, 

присутнє певне недорозуміння значення питання. Біологічні функції, за 

висловом Пітірима Сорокіна, в світі людей набувають психічний характер, що і 

надає їм соціальний характер: «Саме це приєднання психіки, а не що-небудь 

інше змушує їх вважати соціальними явищами і дає право для вивчення не 

тільки біологу, що вивчає чисто життєві форми даних відносин, а й соціологу, 

вивчає їх свідомі, соціальні форми. Якби «статеве питання» повністю полягало 

в «кон'югації» і в чисто біологічних статевих актах, то соціології, звичайно, тут 

не було б справи і питання було б не «соціальне», а чисто біологічне». 

Ніхто не стане заперечувати, що саме психологічне ставлення визначає 

потребу в правовому регулюванні багатьох біологічних процесів. Завдяки 
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цьому дається юридична оцінка самому статевому акту. Проти волі жінки він 

розглядається як кримінальний злочин. Гомосексуальний акт довгий час також 

піддавався осуду з боку закону. Зачаття дитини, що відбувається в результаті 

статевого спілкування між чоловіком і жінкою, які перебувають у шлюбі або 

поза шлюбом, породжує різні правові наслідки. У першому випадку чоловік 

автоматично визнається батьком дитини, у другому присутня процедура 

визнання батьківства. Прикладів можна наводити безліч. Ці приклади 

показують, що репродуктивні процеси не можуть перебувати поза правом [43].  

Зважаючи на вказане, запропонований окремими дослідниками             

(В.О. Міхальовим [75], М.П. Тиріною [76, с. 730] та ін.) термін «біологічні 

права» потребує удосконалення, або ж уточнення, яке повинно відображати не 

тільки суто біологічні фактори, але і психологічні аспекти. Так, М.П. Тиріна 

пропонує розглядати біологічними правами ті,  які визначаються біологічною 

структурою організму людини, його біологічними потребами. 

В. Міхальов пише: «В останні роки в багатьох розвинутих країнах стали 

закріплюватися, у тому числі й на конституційному рівні, права людини, які 

відображають відкриття й досягнення, що були здійснені в галузі біології та 

практичної медицини. <...> Звичайно, таку групу прав можна було б віднести до 

традиційних груп прав, що виділяються, наприклад, за їх змістом. Проте в 

такому випадку одне й те ж право слід віднести відразу до декількох видів прав. 

Наприклад, право (заборону) на аборт можна, з одного боку, віднести до права 

на життя, виходячи з розуміння того, що людський ембріон – жива істота – має 

таке право; з другого – до права на охорону здоров’я, маючи на увазі інтереси 

породіллі; з третього – до права на невтручання в особисте й сімейне життя. 

<...> Ця проблема може бути розв’язана шляхом виділення особливої групи 

прав – біологічні права людини. Можливість такого виділення обумовлена 

насамперед сутністю самої людини, адже найважливішими складовими 

людського існування є його біологічна та соціальна природа» [77]. 

Розгляд фундаментальних прав людини тільки з позиції біологічного або, 

навпаки, соціального призводить до викривлення розуміння першооснов прав 



71	  
	  
людини, їх базису, у першому випадку не враховується соціальна та 

психологічна складові, у другому – біологічна. 

Отже, біологічна і психологічна складові є взаємопов’язаними та спільно 

впливають на поведінку людини. М.С. Строгович зазначає, що свідомістю не 

обмежується вся її психічна діяльність. У людській психіці діють і інші сили, 

які не можна звести до свідомості (інстинкти, почуття, емоції та ін.) [57, с. 383]. 

Найбільш яскравим прикладом цьому є небажання продовження роду, 

тобто добровільна бездітність (англ. – child-free). Можна погодитися з           

О.О. Стрельник у тому, що для емпіричного визначення добровільної 

бездітності не достатнім є показник намірів людини не мати дітей. Цей 

показник є необхідним, але не достатнім. Натомість пропонується комплекс 

індикаторів для виокремлення групи добровільно бездітних: відсутність 

біологічних дітей, висловлення небажання їх мати та збереження фертильності. 

Зміст цих показників теж щоправда неоднозначний [78]. На нашу думку не 

можуть вважатися людьми, які добровільно відмовилися від дітей, ті з них, які 

не бажають їх мати у зв’язку з певними життєвими труднощами, у тому числі 

відсутністю іншого подружжя (тобто одинаки), або небажання у яких пов’язано 

з певними психологічними факторами (наприклад, заподіяними у дитинстві 

психологічними травмами). У першому випадку мова йде про тимчасовий 

характер, який може бути зміненим за зміни життєвих обставин 

(навколишнього середовища), у другому – психологічні недуги.  

За таких обставин до цієї категорії можна віднести тих людей, які, маючи 

всі необхідні умови, свідомо, добровільно відмовляються мати дітей і у 

майбутньому за жодних обставин їх не те що не матимуть, але й не захочуть 

цього. Більше того, у майбутньому вони не будуть мати з цього приводу 

душевних мук чи страждань. 

Частка людей, які притримуються ідей добровільної бездітності незначна 

[14, с. 43], а тих, хто відповідає індикаторам, що наведені вище – ще менша. 

Тут важливо вказати на ще одну обставину, навіть ті, хто притримується ідей 

child-free, як правило, не бажають стерилізації, що б повністю гарантувало у 
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майбутньому їхню бездітність.  І це пов’язано не тільки чи не стільки з боязню 

медичного втручання, але і тим, що переважна більшість з них все ж допускає 

можливість зміни свого рішення у майбутньому. 

Яскравим прикладом цьому є результат лонгитюдного дослідження Ку у 

співавторстві в Австралії, яким з інтервалом у 9 років були опитано одних і тих 

же респондентів з приводу бажання мати дітей. Значна частина з тих, хто 

притримувався концепції добровільної бездітності змінили свої погляди, а деякі 

з них – вже мали дітей [79]. 

Вважаємо, що добровільна відмова від дітей багато в чому зумовлена тим 

соціальним середовищем, у якому вони перебувають. Середовище детермінує, 

які саме стереотипні дії слід вчинити, тобто спостерігається тенденція заміни 

соціальною, спадковості генетичної. Більше того, у такому середовищі 

пригнічується потреба продовження свого роду, яка замінюється іншими 

покликами, зокрема: домінування, свободи, індивідуального самозбереження. 

Репродуктивна поведінка  людини в середовищі й психічні механізми, які 

її регулюють, будуть істотно різнитися залежно від того, чи здатна людина 

перетворювати, змінювати своє оточення з метою задоволення своїх потреб, чи 

вона може лише пристосовуватися до нього, наприклад, відгороджуючись від 

факторів середовища, які об’єктивно продовжують існувати [53, с. 93]. 

Завдяки впливу соціальних спонукаючих мотивів вроджена потреба може 

бути пригнічена, затримана, а на її заміну приходить власне усвідомлення, що 

контролюється волею людини.  

Проте вищезазначене явище аж ніяк не скасовує чи заперечує наявність у 

людини як біологічної істоти закладеної потреби до продовження роду. Так 

само, як і випадки самогубства не можуть заперечити наявність у неї потреби 

до самозбереження.  

Як підкреслюється в літературі, людина є істота не лише біологічна, але і 

соціальна, вона знаходиться у складній системі відносин з іншими людьми, 

усвідомлює та акумулює в собі дійсність, що її оточує, здатна змінювати чи, 

принаймні впливати на неї [42, с. 42].  
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Біологічне й соціальне в природі сучасної людини нерозривно пов’язані 

одне з одним. Як наслідок в окремих випадках її соціальна природа та 

свідомість впливають на еволюційну програму закладену природою, 

видозмінюють чи навіть взагалі придушують її.  

Ми підтримуємо тезу В.А. Іваннікова про те, що людина як соціальна 

істота може прийняти завдання на поведінку за вимогами суспільства. Як 

особистість вона може самостійно поставити собі поведінкове завдання 

відповідно до своїх цінностей, звернувшись до вольової регуляції при 

породженні особистісної поведінки, якщо детермінанта особистісних цінностей 

нижче порога спонукання до діяльності або нижче детермінанти, створюваної 

завданнями людини як природної істоти або соціального адаптанта [52, с. 18]. 

Отже людина у змозі, незалежно від природно детермінованої потреби 

продовження роду, самостійно, вільно приймати рішення відносно своєї 

репродукції. 

Важливе значення у цьому контексті набуває репродуктивна установка. 

Під нею розуміється комплекс поведінкових актів, суджень, оцінок і позицій 

особистості, який висловлює її фактичне (поведінкове), емоційне і свідоме 

ставлення до народження дітей і опосередковує прийняття відповідних рішень з 

урахуванням уявлень про нормативи, традиції, інтереси суспільства, і головним 

чином, власних потреб і можливостей особи [54]. 

Репродуктивна поведінка сім'ї та особистості характеризується складною 

структурою і з повним правом може називатися «системою систем». 

Основними структурними елементами є: репродуктивні норми і цінності; 

потреба в дітях, репродуктивні установки і мотиви; різноманітні сімейні 

ситуації і умови життя, що сприяють або перешкоджають реалізації потреби в 

дітях; процес вибіркового оцінювання умов реалізації потреби в дітях; 

результати репродуктивної поведінки, серед яких найважливішим результатом 

є число дітей в сім’ї [80, с. 165].  
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Слід погодитися з думкою, що біологічне в людині є не як «покладене 

поруч» із соціальним, а таким, що перебуває у самій сфері соціального, 

оскільки соціалізація біології людини пронизує все її життя [42, с. 43].  

Філософський енциклопедичний словник визначає поняття «особистість» 

як «аспект внутрішнього світу людини, що характеризується унікальністю та 

відкритістю; реалізується в самопізнанні та самостворенні людини та 

об’єктивується в артефактах культури» [81, с. 457]. Людина стає особистістю, коли 

реалізує свою свободу волі вільним наданням форми і напрямку своєму життю. 

Таким чином, поведінка людини визначається не тільки потребами та 

запрограмованим природою комплексом реакцій на їх задоволення, але й 

певними соціальними законами суспільства, членом якого вона є, тому її 

поведінкова діяльність значною мірою перетворена, набуває іншого значення та 

перебуває під контролем свідомості. Тобто вона безпосередньо визначається і 

соціальним середовищем.  

Людина по своїй природі – соціальна істота. З тих пір, як розум чи мова 

відрізняють її від інших тварин і мова є засобом спілкування, людина соціальна 

в більш радикальному значенні, чим інші соціальні тварини [21, с. 124]. 

З моменту народження та до самої смерті людина перебуває не тільки 

серед людей, у світі подібних їй індивідів, але і в соціально упорядкованому 

середовищі, що історично склалося як держава, внаслідок чого більша частина 

її біологічної сутності зазнає постійного втручання зі сторони суспільства [30]. 

У цьому контексті важливо встановити, що є первинним, а що надбудовою, 

що саме людині надано природою, а що – соціумом. Зробивши аналіз, побачимо, 

що закладене природою, у тому числі потреба відтворення собі подібних, є 

безумовно важливим, однак вирішальним (але не єдиним) у поведінковій 

діяльності людини є той багаж, який вона отримала від оточення, від соціуму.  

Ураховуючи наведене, ми не підтримуємо зазначену В.А. Четверніним 

тезу В.А. Туманова про те, що «природні права» породжуються не біологічною, 

а соціальною природою людини [36]. Як біологічна, так і соціальна природа є 

складовими, які взаємопов’язані та обумовлюють виникнення і розвиток у 
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людини відповідних невідчужуваних прав. Інша справа полягає у тому, що 

навряд чи всі ті права, які прийнято називати природними, насправді є такими, 

а не породжені сучасним уявленням про них та їх місця і значення. 

Людина, як частина природи завжди залишається особливим біопсихічним 

субстратом, із своїм внутрішнім світом у собі і зі своїм сугубо індивідуальним 

відображенням світу навколо себе – у всьому різноманітті його сприйняття, 

пізнання та засвоєння [30].   

На очевидній взаємозалежності між потребами людини та природними 

правами людини, що виступають їх виразом вказує С.П. Рабінович [82, с. 67]. 

На думку Н.М. Белякович природа прав визначається біологічною і соціальною 

сутністю індивіда, якими він володіє з моменту свого народження. Ці права є 

невід’ємними, рівними та універсальними [20].  

Тобто людина народжується лише із природними задатками, генетичними 

психофізичними передумовами, певними потенційними умовами для розвитку 

інтелекту, розвиток якого відбувається під час її соціалізації. Слушно зауважує  

В.К. Бабаєв про те, що особистість формується під впливом двох факторів:       

1) індивідуальних, вроджених рис і властивостей; 2) соціального середовища, 

яке здатне впливати на людину [4, с. 162]. 

Підтвердженням цьому є непоодинокі випадки, коли дитина потрапляла в 

умови існування тварин, і навіть якщо й виживала у сприятливих умовах, то без 

належного виховання не могла стати людиною, у всякому разі повноцінною 

соціальною особистістю. Вказаний феномен відомий більшості під поняттями 

«діти джунглів» або ж «феральні люди». 

Соціальне середовище слід розглядати не тільки у вузькому значенні, 

тобто безпосередньо оточуючих людину осіб, а набагато ширше, зокрема 

включаючи культурну складову.  

Людина спочатку є соціальна істота, а правова антропологія розглядає 

людину не тільки як природну, але і як культурну істоту [41, с. 96]. 

Так, у результаті культурної революції репродуктивна функція перестала 

бути обов’язком, а набула статусу права. Регулювання народжуваності 
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(контрацепція, планування народжень, аборти) знизило її щабель нижче рівня 

простого відтворення. Домінує модель сім’ї з однією дитиною, але 

збільшується й варіативність кількості дітей у сім’ях. Обов’язковість наявності 

дітей у шлюбі перестає бути нормою. Уявлення, що кожна жінка повинна стати 

матір’ю, що дитина має неодмінно бути народженою у шлюбі, перестають бути 

загальноприйнятими [53, с. 272]. 

Від середовища у якому вона формується як індивід та особистість 

залежить ціла низка не менш важливих для її поведінки «соціально-

психологічних надбудов», поглядів, уявлень, що безпосередньо чи 

опосередковано впливають на її свідомість та самосвідомість, а також варіанти 

репродуктивної поведінки.   

Вроджені програми поведінки забезпечують лише трафаретні засоби для 

задоволення основних потреб організму. Вони ефективні тільки при незмінних 

зовнішніх умовах. Проте при змінних зовнішніх умовах справа стає значно 

складнішою. Тому, у цілої низки живих істот включається такий фактор, який 

сприяє задоволенню основних потреб, як допомога зі сторони батьків [51, с. 35]. 

Близька до наведеної наступна позиція американського вченого                 

Ш. Джордана: «Людська особистість залежить і продиктована розумними 

намірами. Нерозумна людська істота, наприклад, немовля, може сформуватися 

як особистість тільки шляхом взаємовідносин з розумними особистостями». 

Дійсно, немовля з перших хвилин свого життя включене у сукупність людських 

відносин, тому потенційно уже особистість, хоча реально ще ні [4, с. 162].  

Неабиякий вплив на репродуктивну поведінку людини та її свідомість 

здійснює такий фактор, як сучасний розвиток науки. На теперішній час велику 

кількість дилем, у тому числі пов’язаних із репродуктивними хворобами, 

певними фізіологічними проблемами і розладами та т.п. вдалося подолати 

завдяки розвитку медицини. І якщо раніше раннє одруження було однією з 

важливих передумов для продовження роду (вказане пов’язувалося з порівняно 

незначною тривалістю життя, відсутністю належного медичного забезпечення, 

погіршенням з віком фертильності тощо), то представники теперішнього 
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покоління свідомо відкладають питання нащадків, у будь-якому разі 

сподіваючись на допомогу, за необхідності, медицини. 

З урахуванням викладеного можна дійти висновку, що відтворення собі 

подібних (продовження роду) разом із самозбереженням лежать у самій 

природі людини і є одним з тих наріжних каменів, що складає основу її буття. 

Відтак, природне право на продовження роду, яке відіграє вирішальну роль у 

праві на репродукцію (відтворення), є таким самим базовим та невід’ємним, як і 

право людини на життя.  

 

1.3. Методологічні засади дослідження права людини на репродукцію 

(відтворення) 

 

Загальновідомо, що будь-яке наукове дослідження неможливе без обрання 

належних методів, завдяки яким його буде проведено. Більше того, неправильне 

обрання методів, ігнорування чи, навпаки, надання суб’єктивних переваг окремим з 

них імперативно призведе до викривлення отриманих результатів.  

Слід погодитися з Г. Біртою та Ю. Бургою у тому, що історія та сучасний 

стан пізнання і практики переконливо свідчать, що далеко не всякий метод, не 

будь-яка система принципів й інших засобів діяльності забезпечують успішне 

рішення теоретичних і практичних проблем [83, с. 19]. 

Таким чином, погодимося з тими, хто наполягає, що професійний підхід до 

кожної справи у будь-якій сфері людської діяльності, в тому числі у сфері 

проведення наукових досліджень, передбачає щонайменше знання теорії цієї 

справи і методу (чи методів), за допомогою яких вона повинна робитися, а її 

теорія – створюватися.  

Вибір методології нашого дослідження пов'язаний з особливістю обраної 

теми і дозволяє розкрити сутність, зміст та правову природу досліджуваних у 

дисертації понять та явищ правової дійсності. 
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У цілому методологія (гр. methodos - спосіб, logos – наука, знання) 

визначається як вчення про правила мислення при створенні теоретичної науки 

[84, с. 41]. 

Поняття методології, як загальнонаукового феномену, що притаманне 

науці в цілому і кожній її галузі зокрема, є багатогранним. Ми не будемо 

зупинятися на прискіпливому його вивченні та ґрунтовному аналізі всього 

різноманіття наукових думок щодо визначення таких беззаперечно значущих 

понять, як «метод», «методика», «методологія» тощо і їх співвідношення, 

оскільки не це є предметом дослідження, але не можемо не зупинитися на 

окремих дискусіях стосовно них. Окремі погляди на поняття «методологія» 

нами висвітлено раніше [14, с. 49]. 

Так, М.В. Костицький зауважує, що методологія – це вчення, цілісна теорія 

з поняттями й категоріями, світогляд, через призму яких і здійснюється 

пізнання за допомогою методів відповідно до технології їх застосування – 

методики [85, с. 6].  

Заслуговує на увагу точка зору Д.А. Керімова та інших вчених про те, що 

до методології слід включати і певну світоглядну позицію дослідження, а також 

всезагальні теоретичні принципи, не тільки загальнонаукові, але й 

спеціальнонаукові методи пізнання. Таким чином, на їх слушну думку, крім іншого, 

методологія включає у себе і світоглядну позицію самого дослідника [57, с. 88].  

У зв’язку з цим здається дещо усіченим погляд Р. Лукича, який, даючи 

дефініцію методології права, виходив з того, що методологія є наукою про 

метод або методи, у зв’язку з чим її він розумів як науку про методи права    

[86, с. 24]. Як вказує В.А. Глуховеря методологія - дуже складне, багатогранне 

поняття, яке не може зводитися лише до методів пізнання чи діяльності. Вони є 

одними зі складових поняття методологія [87, с. 131].  

Справді, навіть використовуючи ті самі методи, при відмінності у 

світогляді автор може дійти абсолютно різних висновків. Так, дослідник, який 

опирається перш за все на теологічну основу, навіть у разі отримання окремих 
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практичних результатів може «неочікувано» зазначити, що вказане все-таки є 

Божою волею чи Божим проведінням. 

Праворозуміння є ключовим аспектом усієї проблематики сучасної теорії 

права. З тим, якої концепції праворозуміння дотримується дослідник, на які 

методологічні засади він опирається, пов’язані і його подальші теоретичні 

побудови незалежно від того, чи стосуються вони питань джерел права, чи 

природи прав людини, їх змісту, суверенітету народу, чи існування 

громадянського суспільства. Саме тому визначальним є з’ясування суті 

праворозуміння у межах якого буде досліджуватися право людини на 

репродукцію (відтворення) [88, с. 91]. 

Сучасна теорія права сформувалася під впливом різних підходів до його 

суті, різноманітності вчень про нього, різних типів праворозуміння. Можна 

погодитися з А.І. Овчинніковим у тому, що всі поняття, судження, або 

теоретичні конструкції виникли у межах тієї чи іншої державно-правової 

концепції, доктрини та вплинули на загальне вчення про право [89, с. 6].  

Праворозуміння можна поділяти на різні типи залежно від тих критеріїв, 

які взято за основу: з точки зору соціального призначення права, за джерелом 

правоутворення, за підходами до вивчення права, за критерієм справедливості 

закону та ін. Це пояснюється багатогранністю самого поняття права, його 

розуміння та сприйняття [90, с. 102]. 

Тому і серед вчених немає єдності поглядів щодо типів праворозуміння, 

його окремих шкіл.  

О.Ф. Скакун вказує на те, що сучасні наукові концепції (теорії) 

праворозуміння можна звести до трьох підходів: 

ідеологічного (аксіологічного), або природно-правового: вихідна форма 

буття права – громадська свідомість; право – не тексти закону, а система ідей 

(понять) про загальнообов’язкові норми, права, обов’язки, заборони, природні 

умови їх виникнення та реалізації, порядок і форми захисту, які існують в 

громадській свідомості та орієнтовані на моральні цінності. За такого підходу 

право і закон розмежовуються, першість віддається праву як нормативно 
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закріпленій справедливості, а закон розглядається як його форма, покликана 

відповідати праву як його змісту; 

нормативного (позитивістського): вихідна форма буття права – норма 

права, право-норми, викладені в законах та інших нормативних актах. За такого 

підходу ототожнюється право та закон. Водночас нормативне праворозуміння 

орієнтує на такі властивості права, як формальна визначеність, точність, 

однозначність правового регулювання; 

соціологічного: вихідна форма буття права – правовідносини; право – 

порядок суспільних відносин, який проявляється в діях і поведінці людей. 

Правом визнається його функціонування, реалізація, його «дія» у житті – у 

сформованих і таких, що формуються, суспільних відносинах, а не його 

створення правотворчими органами у формі закону та інших нормативно-

правових актів. При всій цінності врахування «життя» права в суспільному 

середовищі, прихильники цього підходу плутали самостійні процеси 

правотворчості та застосування права, тоді як умовою дотримання й 

забезпечення режиму законності може бути діяльність правозастосувальника в 

межах, встановлених законом. 

Інтегративні підходи, які намагаються врахувати та поєднати все цінне в 

зазначених вище концепціях праворозуміння [91, с. 215-216]. При 

інтегративному підході в одному понятті об'єднуються істотно різні елементи 

механізму правового регулювання, що виконують у ньому самостійні ролі - від 

власне регулятивних до виконавчих і навіть ідеологічних. Адже при такому 

підході у визначення права включаються і нормативні акти, і акти застосування 

правових норм, і правові відносини, і навіть правосвідомість, тобто уявлення про те, 

якими мають бути правові норми, як вони повинні реалізовуватися [92, с. 16]. 

У свою чергу, В.С. Нерсесянц пропонує власний поділ типів 

праворозуміння: легістський (позитивістський), природно-правовий 

(юснатуралістичний) і лібертатно-юридичний [11, с. 7]. 

Проте навіть з урахуванням вищезазначених підходів праворозуміння 

можна узагальнено поділити на «вузьконормативне» та «широке» трактування 
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права. У першому випадку говорять про нього як про сукупність певних 

правових норм, що виходять від держави і гарантовані (забезпечені) нею, а в 

другому – у його загальне поняття поряд з нормами включають 

правовідносини, правосвідомість, врегульовану ним систему суспільних 

відносин, уявлення про свободу та справедливість тощо [93, с. 148].  

Слід зазначити, що у межах любої із цих концепцій чи підходів існували та 

існують різні течії, напрямки, школи, які доповнюють, а інколи і виключають одне 

одного і, відповідно, неоднаково розуміють джерела права [94, с. 61].   

Суттєвою особливістю науково-теоретичного праворозуміння вітчизняних 

правознавців є його явний «крен» у сторону юридичного позитивізму, вузького 

розуміння права. Насамперед це характерно для представників галузевих 

юридичних дисциплін [89, с. 8]. 

Наприклад, В. Басюк, досліджуючи особисті немайнові права, зазначає:  

«Кожне право має реальне значення лише тоді, коли воно закріплене 

нормативно-правовим актом» [95, с. 197]. Р.О. Стефанчук приходить до 

висновку, що правом, в юридичному розумінні, є лише такий стан даного 

права, який передбачений в нормативно-правовому акті, внаслідок чого він 

підлягає правовому регулюванню та охороні [96, с. 57]. 

Не такі вже й чисельні вітчизняні наукові праці щодо правової 

регламентації правовідносин у сфері застосування сучасних репродуктивних 

технологій, генетичної модифікації (корегування) ДНК людини є цьому 

яскравим прикладом. Переважно вони обмежуються дослідженням чинних 

норм, в окремих випадках – порівняно із зарубіжними аналогами. Разом з тим, 

фундаментальна наука настільки розвивається швидкими темпами у цьому 

напрямі, що правова думка, особливо вітчизняна, просто не встигає забезпечити 

її необхідним рівнем правової регламентації. Типовими цьому прикладами є 

абсолютно нові суспільні відносини, що виникли у сфері редагування 

генетичного коду людини методом clustered regularly interspaced short 

palindromic Repeats (далі – CRISPR), використання для запліднення генів 

більше ніж двох біологічних батьків тощо. 
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Позитивізм як світогляд диктує чітко визначений підхід до аналізу 

правової дійсності. Відсутність у законодавстві того або іншого терміну, що 

позначає певне явище, робить його пізнання для більшості вчених-юристів 

малоперспективним [97, с. 12]. 

Легізм (позитивізм) «відриває» закон як явище від його правової суті, 

заперечує об’єктивні правові властивості, якості, характеристики закону, 

трактує його як продукт волі законовстановлюючої влади. Тому специфіка 

права неминуче зводиться за такого праворозуміння до примусового характеру 

права [11, с. 12]. 

У зв’язку з цим одна з головних проблем при конституційно-правовому 

дослідженні права людини на репродукцію (відтворення), зокрема й при 

застосуванні репродуктивних технологій, полягає у тому, що основу міркувань 

багатьох науковців і практиків становить виключно нормативний матеріал, який 

не охоплює всього широкого спектра такого багатогранного явища, як «право».  

Водночас позитивне право – продукт людської цивілізації. І, подібно усім 

феноменам цивілізації, воно, з одного боку, несе з собою вантаж негативних 

потенцій (можливість підпорядкування права свавіллю державної волі, 

груповим, етнічним чи іншим інтересам), а з іншого – характеризується 

суттєвими перевагами. При цьому такими, що володіють потужною, 

унікальною силою в нормативно-ціннісному регулюванні суспільного життя, у 

запобіганні насиллю та свавіллю. Позитивне право є інституційним утворенням 

і воно існує у вигляді зовнішньо-об’єктивних інститутів, формалізованих 

юридичних норм, відображених у законах, інших обов’язкових нормативних 

юридичних документах [17, с. 37-38]. 

Протилежним позитивізму є широке трактування права, перш за все 

природно-правове праворозуміння.  

В основі вчення про природне право лежить ідея про те, що всі існуючі 

правові норми мають ґрунтуватися на якихось об’єктивних засадах, що не 

залежать від волі людини. Оскільки зразком таких об’єктивних засад вважалася 
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природа у її всеохоплюючому сенсі, то і право, що не залежить від людської 

волі і бажань, названо природним [25, с. 30].   

Суть ідеї природного права полягає у тому, що незважаючи на право, яке 

закріплене у законодавстві (позитивне право), паралельно існує право, яке нам 

надано з народження, воно бере свій початок із самого факту життя, є 

абсолютним і невід’ємним від нього. Більше того, саме останнє як таке, що 

виходить від природних начал, є вихідним для формування позитивного права. 

Природно-правовий підхід при розгляді питань права має істотне 

методологічне значення, оскільки вимоги природного права наділені 

властивостями, близькими до властивостей явищ природи, природного 

порядку. А саме – безумовною непорушністю, категоричністю, непідвладністю 

конкретним ситуаціям (у тому числі свавіллю, розсуду окремих осіб), 

невідворотністю спонтанного наступу негативних наслідків при ігноруванні 

природно-правових вимог [17, с. 30]. 

Природне право проповідує верховенство права над законом і має 

завданням передусім забезпечення справедливості. 

Як підкреслює Конституційний Суд України верховенство права вимагає 

від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, 

зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями 

соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів 

верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як 

однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми 

моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені 

історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права 

об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка 

значною мірою дістала відображення у Конституції України. 

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який 

іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та 

рівність особи. Справедливість – одна з основних засад права, є вирішальною у 

визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських 
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вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, 

виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у 

пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню [98]. 

Проте природно-правові вимоги за всієї їх важливості мають і негативні 

сторони. Вони як такі безпосереднім чином відображаються у моралі, звичаях, 

релігійних та інших ідеологічних положеннях, і у цій якості – як і інші моральні 

норми, звичаї, ідеологічні положення – не достатньо конкретизовані, чітко не 

визначені за змістом, нерідко сприймаються по-різному, довільно, відповідно 

до уявлень та ідеологічного настрою тих чи інших осіб, і взагалі за своєю суттю 

не призначені для безпосередньої регламентації поведінки людини. У реальних 

життєвих ситуаціях випадки неправомірних дій, прямого насильства, свавілля 

облагороджуються посиланням на якесь природне право – дійсне, вільно 

трактоване та ілюзорне [17, с. 36]. 

Природно-правове мислення містить елемент утопії, оскільки виходить не 

з того, що є, а з того, що має бути, заперечуючи тим самим існуючий порядок 

речей [25, с. 31]. 

Слід мати на увазі, що моральні та правові ідеї, принципи ідеали, вимоги, які 

становлять природне право, самі по собі ще не є правом у юридичному значенні 

цього слова, а представляють собою мораль, правосвідомість, тобто найближче та 

необхідне ідейне підґрунтя і основу власне юридичного права [99, с. 105].  

Інакше кажучи недоліками класичної концепції природного права є 

твердження про його вічність і постійність, надмірний суб’єктивізм розуміння 

права, що може призвести до його абсолютизації. Якщо опиратися виключно на 

постулати природного права, то не просто буде обґрунтувати право на 

евтаназію, редукцію ембріона чи аборт, оскільки ці правомочності навряд чи 

узгоджуються з ним.  

У цьому контексті досить складно прийняти позицію Л.В. Петрової, яка 

категорично розділяє як антагоністичні природний і позитивний підхід до 

розуміння права [31]. 
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На наш погляд, раціональною є думка О.Я. Рогача, який вважає 

необхідним розглядати природне і позитивне право не як конкуруючі системи 

права, а як такі, що органічно поєднуються та взаємодіють. На практиці їх 

єдність можна виявити в рамках аналізу норм Конституції України, якою 

закріплено широкий спектр природних права і свобод, тим самим природні 

права та свободи, отримавши нормативне закріплення, з розряду правових ідей 

фактично перейшли в позитивне право [100, с. 13]. 

Яскравим прикладом такого симбіозу є не тільки Конституція України, а й 

основоположні міжнародні акти, що встановлюють базові правила і принципи 

регламентації прав людини. До них насамперед належать Загальна декларація 

прав людини 1948 року та міжнародні і міждержавні документи, що її 

розвинули. У них унормовано ті ідеї, які з собою принесли прихильники 

сприйняття (розуміння) права у широкому значенні, де в основі лежать 

природні права людини. 

Можна навести відомий афоризм: «природне право без позитивного – це ще не 

право, а позитивне без природного – вже не право» [36, с. 25]. Про взаємозв’язок 

природного та позитивного права слушно вказує П.М. Рабінович [82]. 

На необхідності непротиставлення, а поєднання цих типів праворозуміння 

наголошує і М.І. Байтін. Зокрема, він зазначає: «До принципів правової 

держави відноситься також закріплений Конституцією принцип єдності 

природного і позитивного права. Відповідно до цього, не тільки 

необґрунтовані, але і заважають правильному розумінню права любі спроби 

їхнього протиставлення. Постулати і вимоги природного права, будучи у якості 

елементів моралі та правосвідомості, є найближчим предчетом власне 

юридичного права, набувають юридичної сили, стають правовими явищами у 

власному значенні цього слова лише після того, як отримують закріплення в 

нормах діючого в державі, тобто позитивного права. Природне право 

практично не здійсненне без позитивного, а духовна основа, моральна сила 

позитивного права, лежить в праві природному» [99, с. 368].  
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У цьому контексті слід зауважити, що йдеться саме про зближення цих 

концепцій, взаємопроникнення, а не поглинання чи їх злиття. В іншому 

випадку ми у черговий раз отримаємо викривлене розуміння права як явища 

буття. У норми позитивного права повинні вплітатися ті ідеї, моральні начала, 

які втілює природне право. Такий закон можна назвати правовим законом. 

Якщо закон не правовий, суперечить нормам природного права, у тому числі 

закріпленим в інших законах, передусім Конституції, то він не повинен 

застосовуватися. Саме такі приклади ми наразі бачимо у Рішеннях 

Конституційного Суду України, зокрема від 23.05.2018 № 5-р/2018, 16.07.2018 

№ 6-р/2018 , 23.01.2020 № 1-р/2020 тощо.  

Звідси і наслідки, що мають важливе значення для позитивного права, 

розуміння суттєвих для його розвитку особливостей, якостей. Проникнення 

природно-правових вимог у зміст позитивного права має розглядатися як процес, 

який покликаний надати існуючому правопорядку необхідну непорушність, 

незаперечність і, відповідно, забезпечувати за допомогою правопорядку більшу 

визначеність і чіткість у людських взаємовідносинах, у поведінці людей, причому 

таку визначеність і чіткість, які обумовлені природою [17, с. 30]. 

Методологічний плюралізм дає змогу виявити нові аспекти правової 

реальності, відкрити такі можливості правового уявлення, які раніше не 

розроблялися чи вважалися маргінальними. Примноження теоретичних 

юридичних знань завжди є продуктивним, оскільки дає змогу більш глибоко 

пізнати реальність права, за умови, звичайно, дотримання загальних вимог до 

методології правового пізнання [101].  

Ураховуючи наведене, вважаємо, що, поєднавши кращі здобутки основних 

напрямів позитивного та природно-правового праворозуміння, в основі якого 

лежить плюралізм правових думок, ідей та теорій, можна дати адекватні 

відповіді на запитання про наявність у людини права на репродукцію 

(відтворення), можливості використання для його реалізації новітніх 

технологій, правомірності обмеження її у цьому. 
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Важливою складовою методології, поряд із загальними теоретичними 

принципами наукового пізнання та методологічними підходами є методи 

пізнання, на які припадає основне навантаження в науковому дослідженні, як її 

базової категорії.  

Метод (слово грецького походження: шлях до чого-небудь) є способом 

досягнення мети, способом діяльності. Метод у спеціальному філософському 

значенні – це спосіб побудови і обґрунтування системи філософського та 

наукового знання, а також сукупність прийомів і операцій практичного та 

теоретичного освоєння дійсності [102, с. 358]. Метод визначається також як 

спосіб досягнення адекватного і всебічного відображення предмета 

дослідження, розкриття його суті, пізнання його законів [57, с. 35].  

Термін «метод» застосовується у різних значеннях: як спосіб; дія, 

пов'язана із застосуванням способу; спосіб самої дії. У діяльнісному, 

процедурному розумінні метод є послідовністю дій, що спрямовані на 

досягнення пізнавальної мети, тобто отримання та систематизацію нових знань. 

У праксеологічному контексті метод «дисциплінує» пошук істини, дає змогу 

рухатися до пізнавальної мети найкоротшим і найефективнішим шляхом     

[103, с. 35]. Нас у першу чергу цікавить метод, як спосіб дослідження предмета 

даної роботи на основі знання закономірностей його розвитку.  

У юридичній науці використовуються досить різноманітні методи, які, 

окрім іншого, залежать від позиції, з якої ведеться дослідження, та від 

міркувань про найдоцільніші засоби досягнення його цілей. Залежно від сфери 

поширення й охоплення досліджуваних явищ та їх характеру і специфіки, 

методи пізнання, як правило, поділяються на три рівні: філософсько-

світоглядний, загальнонауковий та спеціально-науковий. У деяких випадках 

між двома останніми вирізняють міжнаукові (міжгалузеві, міждисциплінарні) 

методи. У своїй сукупності зазначені види методів наукового дослідження й 

становлять його методологічну основу.  

При цьому слід підкреслити, що відмова від будь-яких системних методик 

у дослідженні обертається примітивізмом, елементарними помилками, 
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практичним безсиллям правової науки, яка зосереджує свої зусилля на тлумаченні, 

а не на творенні законодавства й не здатна забезпечити умови його ефективної дії 

[104, с. 19]. На необхідності переходу від одного методу до іншого, від 

«монометоду» - до «поліметодів» наголошує Д.А. Керімов [57, с. 50]. 

Кожен метод виявиться неефективним і навіть марним, якщо ним 

користуватися не як «керівною ниткою» в науковій або іншій формі діяльності, 

а як готовим шаблоном для перекроювання фактів [83, с. 20]. 

Більше того, у науковій літературі зауважено, що немає такого 

універсального набору правил, який при застосуванні будь-яким дослідником 

приводив би до гарантованого результату – наукового відкриття [105, с. 140].  

Виваженою є позиція М.В. Костицького у тому, що коли йдеться про 

методологію в юридичній науці, то необхідно відмовитися від ієрархій 

методологій, що визначається як філософська, загальнонаукова, конкретно-

наукова. Методологію слід «розташовувати» по горизонталі й використовувати 

їх може вчений за власним вибором. Не обов’язково зашорювати себе 

методологією, можна використовувати методи з різних методологій [85, с. 10]. 

При дослідженні обраної проблематики автором використано 

діалектичний метод, який, виконуючи світоглядну та методологічну функцію, 

надав можливість охарактеризувати право людини на репродукцію 

(відтворення) через призму природного права, у його розвитку і взаємодії з 

іншими правами, вплив на інші права та обов’язки людини і держави, а також 

дозволив дослідити джерела зазначеного права, як об’єктивної соціальної 

дійсності, що пов’язане з іншими соціальними явищами.  

Діалектика, як метод пізнання природи, суспільства і мислення, розглянута 

в єдності з логікою і теорією пізнання, є фундаментальним науковим 

принципом дослідження багатопланової та суперечливої дійсності в усіх його 

проявах. Діалектичний підхід дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові 

зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечливість між 

сутністю і явищем, змістом і формою, дотриматись об’єктивності при 

оцінюванні дійсності [106, с. 36]. 
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Найбільш загальні закони діалектики: перехід кількісних змін до якісних, 

єдності і боротьби протилежностей, заперечення заперечення. Так, за 

допомогою першого з них досліджено питання кількісних змін, які відбулися у 

розумінні поняття і джерел прав людини, трансформації у зв’язку з цим 

правосвідомості щодо правового регулювання репродуктивних технологій як у 

держави та законодавця, так і у суспільства, окремих громадян, внаслідок чого 

правова думка у цій сфері вийшла на нові горизонти. Заперечення заперечення 

дозволило передбачити і аргументувати ті зміни, що відбуваються у 

гарантуванні права людини на репродукцію (відтворення) чи, навпаки, в його 

обмеженні (позбавленні).  

Можна погодитися з Р.М. Шевчуком у тому, що категорії діалектики, 

навіть взяті окремо від процедурної основи діалектичного методу, виступаючи 

вузловими пунктами «генетично» пов’язаних філософських систем, є 

аксіоматичними підвалинами будь-якого справді наукового світогляду, та 

мають слугувати теоретичним фундаментом і понятійним каркасом 

методологічної свідомості сучасного дослідника, у тому числі й дослідника-

правознавця [107, с. 30]. 

Р. Лукич зауважив, що не можна стати гарним юристом, залишаючись лише 

«чистим» діалектиком, що не володіє знаннями, необхідними для застосування 

спеціальних методів, властивих праву. Однак не можна ним стати й у випадку, 

якщо обмежуватися винятково спеціальними, чисто професійними методами й не 

підходити до права з позицій більше загального, діалектичного методу. У першому 

випадку юрист буде «абстрактним» філософом, у другому – вузьким спеціалістом 

«техніком», який насправді не вивчив своєї професії [86, с. 43].  

Водночас для того, щоб встановити стан явищ у той чи інший період (у 

статиці) та проаналізувати і узагальнити їх, використано метафізичний метод. 

Свою роль у дослідженні відіграв і синергетичний підхід, який дає 

можливість зрозуміти, як саме проходить відбір юридично значимої інновації, 

хто здійснює цей відбір, наскільки можливий прогноз його результату про що 

більш детально вказано у монограчному дослідженні [14, с. 61]. 
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У нашому випадку особливого значення цей підхід набуває з огляду на 

критичну масу інновацій у сфері сучасних можливостей репродукції людини. 

Вважаємо, що ці інновації у будь-якому разі видозмінять розуміння таких 

соціально-правових інститутів як родина, сім’я, батьківство стануть поштовхом 

до переосмислення цілої плеяди прав людини, які ще декілька десятків років 

тому здавалися непорушними. При цьому ці зміни можуть бути не тільки 

поступовими чи плановими, а випадковими, пов’язаними зі збігом обставин, 

новими відкриттями, а то і як побічний неочікуваний результат. Принаймні 

значна кількість наукових відкриттів є ніщо інше як випадковість, яка була 

помічена, осмислена та, надалі, розвинута і впроваджена. 

Наукове пізнання свідчить, що філософські-світоглядні методи тісно 

пов’язані із загальнонауковими та спеціально-науковими (приватно-науковими) 

методами. Останні діють в органічному зв’язку з ними та спираються на них як 

на свою філософську основу. Співвідношення філософсько-світоглядних та 

інших методів полягає, таким чином, в їх взаємопроникненні. 

Підтримуємо позиції вчених про те, що з метою належного дослідження 

ми повинні звернутися не тільки до емпіричного, але і теоретичного рівнів 

пізнання даної проблеми, що знову ж таки вимагає використання як 

загальнонаукових, так і спеціально-наукових методів.  

Аксіоматичним є твердження про те, що не можливо дослідження якихось 

явищ чи процесів без використання загальнонаукових методів.  

Складність природи права зумовлює своєчасність використання 

науковцями у процесі вивчення правових явищ комплексу логічних методів у 

поєднанні з іншими сучасними прийомами. Кожний метод придатний для 

пізнання тих чи інших аспектів предмета пошукування, виходячи зі специфіки 

дослідницьких завдань [108, с. 40]. 

Зважаючи на особливий предмет та об’єкт дисертаційного дослідження, 

важливе місце серед методів посіли такі діалектично протилежні та 

взаємозумовлені формально логічні прийоми, як аналіз і синтез. Аналіз – це метод 

наукового дослідження, що полягає в смисловому чи практичному розчленуванні 
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цілого на складові частини [109, с. 68]. Аналіз є органічною складовою частиною 

наукового дослідження, і, як правило, утворює його першу стадію, при чому, аналіз, 

що виділяє структуру цілого, передбачає не тільки фіксацію частин, з яких 

складається ціле, але й визначає відносини між частинами.  

Протилежністю аналізу є синтез, які доповнюють одне одного. Синтез – це 

метод вивчення предмета в цілому, єдності і взаємозв’язку його складових. 

Результатом синтезу є абсолютно нове утворення, властивості якого є не тільки 

зовнішнє з’єднання властивостей компонентів, але також і результат їх 

внутрішнього взаємозв’язку і взаємозалежності [83, с. 32]. 

Стосовно предмету даного дослідження аналіз і синтез застосовується для 

розгляду права на репродукцію (відтворення), як одного з фундаментальних 

прав людини, вивчення його складових та в той же час дане дослідження було 

б неповним, якщо б ми не звернули увагу на місце і роль зазначеного права 

серед інших прав людини, особливостей прояву у різних сферах правовідносин 

та людського буття. Зазначені методи дозволили виділити основні ознаки та 

елементи права людини на репродукцію (відтворення), які, поміж іншого, 

стали основою для визначення його місця серед інших прав людини. 

У дослідженні знайшли широке використання такі взаємопов’язані види 

дослідження, які індукція та дедукція. 

Під індукцією розуміють спосіб міркування від одиничного до загального, 

від фактів до узагальнень. Індукція виступає як засіб отримання загальних 

знань, виходячи із знань про окремі явища. Дедукція є зворотним процесом, 

який відображає спосіб міркування від загального до конкретного, від 

загальних положень до окремих висновків. Змістом дедукції є використання 

загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ [100, с. 18]. 

На основі дедукції з’ясовані особливості окремих норм правового 

регулювання. Тим самим, аналізуючи основні властивості правового 

регулювання, відбулось пізнання даного об’єкта від загального до особливого, 

від абстрактного до конкретного та вдалося обґрунтувати запропоновані зміни 

до чинних правових норм, які врегульовують суспільні відносини, пов’язані з 
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репродуктивним відтворенням (у тому числі, закріплених в цивільному, 

сімейному праві, окремих правових інститутах, таких як спадкування тощо). 

Зазначені вище прийоми мислення тісно пов’язані з абстрагуванням, який 

є одним із методів пізнання, що базується на уявному переході від конкретних 

предметів до загальних понять і законів їх розвитку. Під час формування 

абстракцій відбувається виявлення тих ознак, рис, особливостей правового 

об’єкта, які виявилися непоміченими при споглядальному його сприйнятті, 

відбувається виявлення їх якостей, а також внутрішніх зв’язків та 

суперечностей, що складаються між ними [57, с. 129]. Завдяки абстрагуванню 

вдалося виробити деякі підходи до принципів реалізації права людини на 

репродукцію (відтворення), впровадження постмортальної репродукції, 

застосування біотехнологій тощо. 

Ураховуючи досить низький рівень вітчизняного правового регулювання 

порядку та підстав застосування окремих методів репродуктивних технологій,  

редагування генома людини неминуче виникла необхідність використання 

аналогії. Як зазначається у фаховій літературі, аналогія – метод наукових 

висновків (умовиводів) за допомогою яких досягається пізнавання одних 

предметів і явищ на основі їх подібності з іншими.  

Важливе значення у процесі аналізу правового регулювання права людини 

на репродукцію (відтворення) та механізму його забезпечення має системний 

підхід. Аналіз зазначених категорій з точки зору системи ґрунтується на системних 

параметрах, серед яких виділяють її стабільність, тобто здатність її структурних 

елементів зберігати власну структуру у процесі змін у самій системі; автономність 

системи, тобто можливість системи зберігати свою цілісність в процесі змін, які 

відбуваються з її структурними елементами [110, с. 18]. 

Системний підхід (метод) – це аспект, ракурс дослідження, який 

передбачає розгляд об'єкта як складного багатогранного, багатоякісного явища, 

що складається з елементів, зв'язки між якими утворюють його відносно 

незмінну багаторівневу структуру і забезпечують його цілісність. При цьому 

вся система, перебуває в безперервному русі і розвитку, володіє певною 
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автономією відносно навколишнього середовища. Цей підхід, будучи способом 

теоретичного і практичного дослідження, полягає в тому, що кожний об’єкт 

розглядається як система. Системний підхід є конкретизацією вимог 

діалектики про розгляд кожного предмета та його взаємовідносин і 

взаємозв’язків з іншими елементами [111, с. 196].  

Цей метод накладається на дослідження з урахуванням вивчення права 

людини на репродукцію (відтворення) як цілісного явища, яке включає в себе 

не тільки право людини на нащадків, але і відмови від реалізації цього права 

чи, навіть, можливості примусового позбавлення (обмеження) на його 

реалізацію з тих чи інших міркувань. Дане право досліджується в рамках таких 

більш загальних систем, як репродуктивні права людини, права людини, 

політики держави у сфері народонаселення тощо. Він зобов’язує проводити 

дослідження державно-правових явищ як цілісної множини, частини якої 

складаються із систем більш низького порядку і входять до систем більш 

високого порядку, де виконують відповідні функції. Від якісного стану кожної, 

у тому числі можливості реалізації права на репродукцію (відтворення), 

залежить стан системи прав людини у цілому.  

Таким чином, в основі системного підходу лежить дослідження об’єкта як 

цілісної системи, що має внутрішню структуру, поділяється на складові елементи і 

завдання дослідника полягає в тому, щоб визначити їх кількість, порядок 

організації, зв’язки та взаємодію між ними [106, с. 40]. Більш детально даний 

метод та особливості його використання нами розглянуто раніше [14, с. 65]. 

Наукове дослідження певної тематики у конкретній сфері не можливе без 

використання спеціальних, властивих для цієї галузі науки методів, а також 

врахування випадковостей. У даному контексті мова йде про використання 

сукупності методів притаманних юриспруденції.  

Сучасний дослідник не може успішно рухатися до наукового відкриття не 

знаючи загальногносеологічних закономірностей, без свідомого використання 

тих наукових методів і прийомів, які виробила наукова думка. Таким чином, 

орієнтація науки на вивчення все нових типів об’єктів і передбачення 
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можливих форм їх майбутнього практичного використання призводить до вже 

зазначеної вище особливості наукового дослідження – появи спеціально 

вироблених засобів пізнавальної діяльності, відмінних від засобів буденного 

пізнання [112, с. 23].  

Як і в багатьох інших теоретичних питаннях, вчені не зійшлися у єдиній 

думці не тільки у їх назві та видах, але і переліку методів, які слід віднести 

власне до юридичних чи, як зазначають окремі автори, спеціально-правових 

(приватно-правових).   

Звичайно, що у ході дослідження автором використовувався весь 

потенціал, розвинутий на теперішній час методологією у юридичні науці. 

Проте окремим із спеціально-правових методів надано перевагу з тих чи інших 

об’єктивних причин.  

Зокрема використано формально-юридичний метод, який передбачає 

вивчення права в «чистому» вигляді, поза зв’язком з іншими соціальними 

явищами (політикою, економікою, ідеологією і т.д.). Дослідження внутрішньої 

будови правових норм і права загалом, аналіз джерел (форм) права, формальної 

визначеності права і його найважливішої властивості, методи систематизації 

нормативного матеріалу, правила юридичної техніки - все це конкретні вияви 

формально-юридичного методу. У даному випадку автор намагався вивчити 

яким саме чином в Україні врегульовано правовідносини з питань реалізації 

права людини на репродукцію (відтворення), у тому числі шляхом застосування 

нових технологій, за можливості встановити, що саме мав на увазі розробник 

відповідних нормативно-правових актів, яким чином фактично існуючі 

юридичні конструкції вплинули на правове регулювання, чи мають місце 

прогалини у цій сфері.  

Оцінка, а за необхідності порівняння, нормативних джерел може 

здійснюватися за формально-юридичними і юридично-змістовними критеріями.  

Формально-юридичними є такі критерії: кількість нормативно-правових 

актів, які регулюють те чи інше питання; рівень нормативного регулювання, 

форма відповідних нормативно-правових актів; використання правил 
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законодавчої техніки, а також спеціальних правових засобів, що забезпечують 

дотримання таких актів; дія актів за часом, у просторі і по колу осіб; системний 

зв'язок відповідних нормативно-правових актів з іншими нормативними 

актами, рівень кодифікованості актів, форми їх систематизації.  

До юридично-змістовних критеріїв належать: зміст і характер правових 

рішень, що передбачає з'ясування таких моментів: варіанти рішень; їх 

відповідність Конституції, актам вищої юридичної сили відповідної держави, 

міждержавним, міжнародним договорам і угодам, а також чи прийняті вони 

згідно з повноваженнями правотворчих органів держави; механізм їх 

забезпечення та інше [113, с. 64-65]. 

Важливе значення має структурно-функціональний метод дослідження 

складових права людини на репродукцію (відтворення). Зазначений метод дає 

змогу пізнати механізм функціонування основних складових права людини на 

репродукцію (відтворення), а, отже, і дієвість цієї системи загалом.  

Глибоке і всебічне пізнання національної правової системи передбачає 

вивчення її не тільки самої по собі, але й у порівнянні з іншими існуючими чи 

такими, що раніше існували системами. Вказане стосується і дослідження 

такого права людини, як право на репродукцію (відтворення).  

У цьому контексті не можна спростувати очевидного, що вітчизняна наука 

у сфері застосування репродуктивних технологій, генетики (передусім у сфері 

редагування генома людини), у зв’язку з недостатнім фінансуванням та з інших 

об’єктивних і суб’єктивних причин не досягає того рівня, який має місце в 

інших державах. У першу чергу у Великобританії, Швейцарії, деяких країнах 

Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, Китаї тощо. Відповідно, 

у недостатній мірі вказане питання у вітчизняному законодавстві врегульовано 

і правовими нормами. У зв’язку з цим неабиякого значення набуває інший – 

порівняльно-правовий метод дослідження. 

Р. Лукич зауважив, що: «Значення порівняльно-правового методу, як з 

огляду на більш високий рівень наукового пізнання права, так і особливо у 

плані практики створення права, очевидне. Замість того, щоб обмежуватися 
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використанням тільки свого досвіду, який не може бути повним і всебічним, за 

допомогою порівняльно-правового методу можна отримати уроки з чужого 

досвіду» [86, с. 201]. 

Звичайно, що порівняльно-правовий метод багатофункціональний, 

оскільки його можна застосовувати як на теоретичному, так і на емпіричному 

рівнях пізнання, йому властивий оціночний підхід. Він розглядається як 

сукупність способів дослідження, що застосовується для вивчення загальних і 

особливих ознак державно-правових явищ, встановлення закономірностей їх 

розвитку [86, с. 31].  

Критична оцінка результатів порівняння, на думку К. Цвайгерта, - важлива 

частина порівняльно-правового дослідження. А критерії такої оцінки необхідні 

для обґрунтування найбільш доцільного і правильного рішення [114, с. 74-75]. 

У даному дослідженні проведено нормативний та функціональний 

порівняльний аналіз трактування права людини на репродукцію (відтворення) 

як міжнародними інституціями, так і окремими державами, виокремлення його 

складових, особливостей правового регулювання окремих інститутів, які 

пов’язані з реалізацією цього права людиною тощо.  

Дослідження державно-правових об'єктів як складних систем, що 

суперечливі за характером і широтою перебігу в них процесів, вимагає також 

застосування цілого комплексу, «пакету» інших методів. Одним з них є метод 

моделювання, що ґрунтується на ідеї подібності, припущення, що між різними 

об'єктами можуть встановлюватися взаємно однозначні відповідності.  

Він дозволяє досліджувати правові явища, процеси та інститути на їх 

моделях, тобто шляхом уявного, ідеального відтворення об’єктів, що 

досліджуються. Н. Хагер виділяє чотири етапи в моделюванні: 1) евристичний 

етап (пошук моделей і вироблення первинної приблизної моделі);                      

2) когнітивний етап (перевірка первинної моделі за допомогою даних 

конкретної науки, найчастіше за допомогою уявного експерименту);                  

3) прагматичний етап (практична або експериментальна перевірка моделі);        

4) пояснювальний етап (включення моделі в більш загальні уявлення, теорії, 
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концепції й т.п.) [53, с. 48]. Дещо перефразуємо Д. Бєлова згідно з думкою якого 

основними змінними моделі є категорії: належне – можливе – бажане. Ці категорії 

привабливі тим, що схильні до уточнення при збереженні багатовимірності 

моделювання [115, с. 89]. 

Надзвичайно важливим даний метод стає при дослідженні новітніх явищ у 

праві, які опираються чи намагаються наздогнати ті інноваційні розробки, які 

стали реальністю та впроваджуються фундаментальними науками. Наприклад, 

у нашому дослідженні очевидним постає питання переосмислення батьківства, 

чи такого, раніше здавалося непорушного постулату, як правове визначення 

сім’ї, родини тощо.    

Особливої ваги у дослідженні таких питань, як необхідність правового 

врегулювання явищ нової дійсності (редагування генома людини, клонування, і 

т.п.) набуває прогностичний метод (метод правового прогнозування). В його основі 

низка прийомів, які дозволяють здійснити науково обґрунтовані припущення 

(прогнози) щодо майбутнього розвитку правового регулювання [115, с. 96].  

Завдяки даному методу можна передбачити шляхи використання 

допоміжних репродуктивних технологій, обґрунтованість редагування генома 

людини, впровадження постмортальної репродукції тощо і пов’язаних з цим 

наслідків Його застосування дозволяє передусім виявити тенденції, тобто 

основні напрямки, розвитку права і правових відносин у цій сфері, їх складових 

елементів та майбутнього стану. У силу своєї особливості зазначений метод має 

ще одну перевагу – він дозволяє спрогнозувати наслідки, у тому числі шкідливі, 

і нейтралізувати, або максимально зменшити останні. Зокрема, даний метод 

використано при оцінці наслідків заборони легального штучного переривання 

вагітності, яку пропонують окремі дослідники, впровадження 

преімплантаційної діагностики, запровадження донації ембріонів та ін. 

Вищезазначені методи використовувалися у поєднанні, яке визначалося, 

перед усім, природою досліджуваних об'єктів. Дисертаційне дослідження 

опирається також на сучасні досягнення медицини, біології, генетики, загальної 

теорії та філософії права. У цьому контексті слід зазначити, що питання методу 
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і методології не можуть бути обмежені лише філософськими або внутрішньо-

науковими рамками. Як вже неодноразово підкреслювалося науковцями, лише 

усвідомлене, а не стихійне застосування методів, засноване на розумінні їх 

можливостей і меж, робить дослідження, за інших рівних умов, більш 

раціональним та ефективним. 

 

Висновки до Розділу 1.  

 

1.   Констатовано, що сучасна вітчизняна юриспруденція багато в чому 

зберегла соціоцентричну парадигму права, згідно з якою метою і ціллю 

правового регулювання були суспільні відносини, людина ж розглядалася як їх 

учасник, поведінка якої регулювалася за допомогою різного роду норм, головне 

місце серед яких займало право. У зв’язку з цим більш складна за своєю 

побудовою і змістом соціобіологічна природа людини, що визнана медициною, 

психологією, демографією та іншими гуманітарними науками, практично не 

знаходила свого відображення у праві. 

2.   Підкреслено, що не зважаючи на тривале існування поняття «природні 

права», воно у різні періоди історії людства, розвитку суспільства і держави 

наповнювалося неоднаковим змістом, відрізнялося за своєю суттю та 

джерелами походження. Сучасні відмінності у розумінні прав людини, зокрема 

природних прав людини, походять також від специфіки правової культури, 

релігійних, національних, звичаєвих особливостей, які мають місце у світі. 

3.   Головну роль при визнанні прав людини природними повинні 

відігравати ті детермінанти, які спонукали їх виникнення та чи були вони 

фундаментальними, тобто такими, що закладені у самій людині або є основою 

відповідного суспільства і цивілізації. З огляду на це фундаментальні права 

людини доцільно розділяти на ті, які закладені біологічною суттю людини, у 

тому числі які обумовлено вродженими потребами, та ті, які визнаються 

базовими чи основними у суспільстві на конкретному етапі його розвитку. 

Перші незмінні, другі поступово еволюціонують. 
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4.   Аргументовано що при дослідженні права людини на репродукцію 

(відтворення) доречно застосовувати дефініцію «репродукція», а не подібну за 

значенням «прокреація», оскільки остання зводиться більше до біологічної суті 

розмноження, хоча цей процес є біосоціальним явищем. При відтворенні людини 

має місце: 1) репродукція біологічного – відтворення індивідів і відповідно 

відтворення біосфери; 2) репродукція соціального – відтворення особистості, 

соціальної структури й відповідних соціальних стосунків; 3) репродукція 

психологічного – відтворення свідомості, ментальності й механізмів.  

5.   Доведено, що у природі людини, як і будь якої іншої живої істоти, 

основне місце займає її біологічна сутність, яка опирається на фізіологію, а 

вона у свою чергу на генетику та базові природні потреби. Саме природні 

потреби становлять основу поведінки людини, базовими серед яких є потреба у 

самозбереженні, яка трансформується у право на життя, та у продовженні 

власного роду, яка трансформується у право на репродукцію (відтворення).  

6.   Запропоновано визначення інстинкту, як обумовленого та 

детермінованого серед іншого гормонами, вродженого внутрішнього поклику, 

що сформувався упродовж еволюційного розвитку, який є відносно незмінним і 

має на меті через задоволення основних потреб організму забезпечити 

існування життя (індивіда чи/та виду) у конкретних об’єктивних умовах 

навколишньої дійсності. 

7.   Аргументовано, що розвиток головного мозку, вищої нервової системи, 

з одного боку, а також соціалізація людини – з іншого, призвели до того, що 

саме її усвідомлена воля, яка опирається на досвід, є головним елементом, що 

впливає на вибір поведінки, а не перелік генетично запрограмованих дій, який 

лежить в основі інстинкту. Зважаючи на це людина у змозі та повинна 

контролювати власну поведінку, жодна «біологічна причина» не виправдовує 

примушування чи насильство щодо іншої особи у репродуктивній сфері. 

8.   Сформульовано, що репродуктивна поведінка є складовою соціальної 

поведінки і є складним, інтегральним, багаторівневим феноменом, що містить 
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три складові – біологічну, психологічну і соціальну. Її зміст полягає у 

забезпеченні постійного збереження людства як виду. 

9.   Доведено, що розгляд фундаментальних прав людини тільки з позиції 

біологічного або, навпаки, соціального призводить до викривлення розуміння 

першооснов прав людини, їх базису, у першому випадку не враховується 

соціальна та психологічна складові, у другому – біологічна, які є 

взаємопов’язаними та спільно впливають на поведінку людини. Поведінка 

людини визначається не тільки потребами та запрограмованим природою 

комплексом реакцій на їх задоволення, але й усвідомленою волею особи та 

соціальними законами суспільства.  

10.  Аргументовано, що праворозуміння є ключовим аспектом усієї 

проблематики сучасної теорії права. З тим, якої концепції праворозуміння 

дотримується дослідник, на які методологічні засади він опирається, пов’язані і 

його подальші теоретичні побудови незалежно від того, чи стосуються вони 

питань джерел права, чи природи прав людини, їх змісту, суверенітету народу, 

чи існування громадянського суспільства. 

11.  Стверджується, що при вивченні права людини на репродукцію 

(відтворення) необхідно розглядати природне і позитивне право не як 

конкуруючі системи права, а як такі, що органічно поєднуються та взаємодіють. 

Поєднавши кращі здобутки основних напрямів позитивного та природно-

правового праворозуміння, в основі якого лежить плюралізм правових думок, 

ідей та теорій, можна дати адекватні відповіді на запитання про наявність у 

людини права на репродукцію (відтворення), можливості використання для 

його реалізації новітніх технологій, правомірності обмеження її у цьому. 

12.  Доведено, що питання методу і методології під час дослідження прав 

людини не можуть бути обмежені лише філософськими або внутрішньо-

науковими рамками, а повинні ставитися у широкому соціокультурному 

контексті. Тільки усвідомлене, а не стихійне застосування методів, засноване на 

розумінні їх можливостей і меж, робить дослідження, за інших рівних умов, 

більш раціональним та ефективним. 
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РОЗДІЛ 2. 

СУТНІСТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ НА  

РЕПРОДУКЦІЮ (ВІДТВОРЕННЯ) 

 

2.1.   Поняття та ознаки права людини на репродукцію (відтворення), його 

співвідношення з репродуктивними правами 

 

Досягнення у біології, медицині, генетиці та інших науках зобов’язали 

людину по новому сприйняти процес власного відтворення. Це також заставляє 

юриспруденцію реагувати на результати науки, щоб регламентувати новітні 

правовідносини, які виникають у зв’язку з цим.  

Як неодноразово підкреслювалося у науковій літературі врегульовані 

складним комплексом біологічних, психологічних, духовних і соціальних 

законів, репродуктивні процеси завжди викликали інтерес до їх дослідження. 

На сьогодні одним з актуальних постає питання необхідності правового 

врегулювання даного феномена з урахуванням розвитку технологій та 

формування нової об’єктивної дійсності. Все більше в науці, зокрема правовій, 

зустрічається термін «репродуктивні права», який перш за все пов'язаний з 

правом людини на репродукцію (відтворення) собі подібних.  

Репродуктивні права тісно пов’язані з правом на репродукцію 

(відтворення). Разом з тим, у переважній більшості, дослідниками цьому 

фундаментальному праву виділяється не так вже й багато уваги. Більше того, 

невірне розуміння цього права, його ігнорування чи ототожнення з 

репродуктивними правами у цілому або визнання складовою інших прав 

людини чи групи прав (наприклад, соматичних), призводить до перекручення 

суті, змісту та ролі даного права і, як наслідок, до невірних та неналежно 

обґрунтованих висновків.  

Всі сучасні наукові погляди на проблематику правового закріплення 

природних прав людини об’єднує визнання неможливості повної юридичної 

регламентації природних прав, оскільки вони розвиваються одночасно з 
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розвитком суспільства, у той час як норми права змінюються пізніше, як 

наслідок зміни природних прав [13, с. 100].  

У зв’язку з наведеним, особливо гострою постає доцільність виокремлення, як 

самостійного серед інших прав людини, права на репродукцію (відтворення), яке 

перш за все полягає у праві на продовження роду. 

Слушною є думка О.О. Пунди про те, що виникає необхідність деталізації 

конституційних положень, які стосуються змісту основних прав людини та 

переведення їх у площину практичного правозастосування в повсякденному 

житті людини через її конкретні суб’єктивні права [49, с. 197]. На необхідності 

переосмислення закріплених в Конституції України прав та свобод людини і 

приведення їх у відповідність із сучасними політико-правовими реаліями 

наголошує і О.В. Скрипнюк [116, с. 60].  

Парадоксально, однак право на репродукцію (відтворення), перед усім 

щодо продовження роду, належить до числа так званих «нових» прав людини, 

які стали у центрі громадської уваги лише на межі тисячоліть, в епоху 

глобальної переоцінки звичних нам цінностей. Реалізація людьми цього права 

забезпечує наступність поколінь і стійкий рух вперед у розвитку нашого 

суспільства і всієї цивілізації у цілому. Ще попередники тільки теоретично 

розмірковували над тим, яким чином зазначене право можна реалізувати, 

багато хто з науковців взагалі розглядав його як складову сімейного права, чи у 

винятковому випадку, - права на охорону здоров’я [117, с. 84]. 

Натомість дискусії щодо аспектів, пов’язаних з продовженням роду, 

тривають щонайменше тисячі років, і люди та суспільство, переважно не 

усвідомлюючи вказану проблематику з позиції права, приймали рішення щодо 

шляхів його реалізації. Саме у цьому контексті ми можемо говорити про 

проблемні питання, пов’язані з перериванням небажаної вагітності, лікуванням 

безпліддя, примусовою стерилізацією, у тому числі як видом покарання тощо.  

У будь-якому разі здебільшого продовження роду сприймалося як благо, 

цінність, і навпаки, відсутність нащадків – як кара. Релігія виходить з того, що 

оскільки життя дароване Богом, то людина не має права розпоряджатися ним.  
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Так, продовження роду людського до цього часу є серед особливих 

цінностей ісламу. Зокрема, воно вбачається у двох значеннях: по-перше, це 

продовження життя, дарованого Аллахом, по-друге, продовження віри, як 

основного сенсу життя. Звідси і ретельна увага ісламського права до детального 

розроблення і регулювання сімейно-правових відносин [23, с. 158]. Як 

благословення Боже дітонародження згадується і у Біблії, зокрема у Книзі 

Буття 1:28 зазначено: «Плодіться та розмножуйтеся, і наповнюйте землю». 

У наукових юридичних колах праву на продовження роду через 

репродукцію (відтворення) раніше особлива увага, як правило, не відводилася. 

Частково це пояснюється тим, що тільки нещодавно наука змогла зробити 

якісний стрибок на цьому напрямку, внаслідок якого різко змінилися 

можливості людства у даній сфері. 

Так, на теперішній час кріоконсервація гамет чи ембріонів є буденним і 

поширеним явищем. Однак ще декілька десятиліть років тому ця технологія 

була найновішим науковим досягненням, принаймні на території України так 

колишнього Радянського Союзу.  

Враховуючи те, що ще нещодавно не можна було безпосередньо впливати 

на можливості запліднення за допомогою медичного втручання, редагування 

генома людини, то не було й суспільних відносин у цій сфері, а, отже, й не було 

необхідності їх правого регулювання. Як наслідок, ще на початку цього 

тисячоліття більшість вітчизняних науковців не вирізняли серед прав людини 

тих, які на теперішній час прийнято називати правами четвертого покоління.  

Як вірно підмітив Є.Г. Соловйов джерелом прав і свобод людини в 

суспільстві є не сама по собі воля законодавця, а реальні суспільні зв’язки та 

відносини людей, що і обумовлює появу нової групи прав, пов’язану з 

репродуктивним здоров’ям людини і громадянина [118, с. 22].  

Загалом поява нового покоління прав, зокрема і у репродуктивній сфері, є 

об’єктивним фактом. У зв’язку з цим детермінується нагальна потреба їх 

подальшого теоретичного дослідження та пошук відповідей на питання які саме 

категорії прав їх формують. 
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До природних прав людини всі автори зазвичай відносили і відносять 

право на життя, виділяючи його у якості основоположного (В.А. Кучинський, 

М.І. Ковальов, В.М. Чхіквадзе та ін.). У числі цих прав різні автори називають 

також: право на свободу (І.Л. Петрухін); право на рівність (А.Б. Вегнеров); 

право на гідність особистості (Ф.М. Рудинський); право на особисту 

недоторканість (К.Б. Толкачев); право на охорону здоров’я (Н.С. Малєїн); право 

на недоторканість приватного життя, право на сприятливе навколишнє 

середовище (В.А. Карташкін, Є.А. Лукашева); право на власність                   

(А.О. Харматі), право на індивідуальний вигляд (М.Н. Малєїна); право на 

безпеку, право на спротив пригнобленню (В.С. Нерсесянц); право на 

добровільне об’єднання в союзи, на справедливий судовий процес                  

(Ю.І. Гревцов); право народів на визначення своєї долі; право націй на 

самовизначення, право прийти на допомогу народу – жертві агресії, право на 

еквівалент в економічних відносинах (С.С. Алєксєєв) [119]. Н.М. Белякович до 

природних прав відносить право на працю, як найбільш гідний спосіб 

самоутвердження людини [20, с. 30].   

І тільки окремі з науковців та практиків почали вирізняти серед цих прав 

право на продовження роду, а якщо бути більш точним, – право людини на 

репродукцію (відтворення) (В.К. Бабаєв, К.Н. Світнєв, О.В. Рябенко,            

Ю.Д. Сергєєв тощо). Наприклад, А.О. Дутко та М.Р. Заболотна зазначають, що 

право на відтворення собі подібних належить до основних невід’ємних природніх 

прав людини. Основна мета репродуктивних прав особи полягає в можливості 

продовження людського роду [69, с. 258]. Подібної позиції притримується            

Т.В. Курило [120, с. 67], Р.В. Ніфантова та Н.В. Кривенко [121, с. 193] тощо. 

Проте більшість з науковців (Н.М. Старікова та ін.) виділяють таке 

природне право як право на материнство чи, відповідно, батьківство. Як 

правило, ними проводяться дослідження цієї проблематики з погляду 

цивільного (Р.О. Стефанчук та ін.), сімейного (А.О. Дутко, М.Р. Заболотна та 

ін.) права чи права на охорону здоров’я (А.П. Головащук, Е.Е. Мухамєдова та 

ін.). Однак майже не зустрічається праць, які б вирізняли і достеменно 
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досліджували вказане право як фундаментальне право людини. Тому й 

висновки у таких працях робляться через площину відповідної галузі права, а 

отже не є універсальними, не можуть бути використані як еталон при 

регулюванні правовідносин у цій сфері.  

Наприклад, Ю.Д. Сергєєв, Ю.В. Павлова виокремлюючи право людини 

мати дітей як одне з найважливіших прав людини не вирізняють його як 

фундаментальне та допускають його обмеження посилаючись на конституційні 

приписи щодо можливості обмеження окремих прав людини [122]. 

Крім того, мають місце факти, коли зроблені на перший погляд 

обґрунтовані висновки фахівців різних галузей суперечать одне одному. 

Особливо гострою ця дилема постає при дослідженні у правовій площині таких 

явищ як штучне переривання вагітності, редукція ембріона, реалізація права на 

материнство (батьківство) тощо.  

Так, Р.О. Стефанчук розмірковуючи у монографічній праці [42] про 

питання галузевої належності особистих немайнових прав вважає доволі 

звуженим підхід за яким стверджується, що вони носять виключно 

конституційно-правову природу. Автор приходить до висновку, що особисті 

немайнові права фізичних осіб носять правову природу суб’єктивних прав із 

відповідною цивільно-правовою галузевою приналежністю... До групи особистих 

немайнових прав, що забезпечують фізіологічне (природне) існування фізичної 

особи, пише він, належать права, які забезпечують її відтворюваність 

(репродуктивні права). У той же час право на материнство і батьківство, які є 

складовими права людини на репродукцію (відтворення), ним віднесено до 

окремих (спеціальних) особистих немайнових прав у сфері сімейних відносин. 

Більше того, відсутня єдина концепція розуміння даного явища. 

Наприклад, у російській юридичній літературі мають місце як протилежні 

точки зору щодо надання репродуктивним можливостям статусу суб’єктивних 

прав, так і повне нерозуміння значення цієї дискусії [123, с. 35]. 

Право людини на репродукцію (відтворення) знаходить своє відображення 

у судових прецедентах. У Франції в 1984 році 24-річний чоловік перед 
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проходженням курсу хімічної терапії здав на зберігання до кріобанку свій 

генетичний матеріал. Через два роки він помер, а його дружина звернулася в 

банк з вимогою передати їй гамети покійного для проведення штучної 

інсемінації, стверджуючи, що таким був їхній спільний намір з померлим 

чоловіком. Жінка отримала відмову. За захистом своїх прав вона звернулася до 

суду, який визнав сперму померлого як «сім’я життя», умову здійснення 

фундаментального права людини на продовження роду і присудив передати 

його вдові [124, с. 572]. 

Про право людини на зачаття дітей (право мати дітей) йдеться у рішеннях 

Європейського суду з прав людини, зокрема у справі Діксон проти 

Великобританії [125]. 

Зауважимо, що міжнародні правові документи, у тому числі Європейська 

Конвенція про права людини, вважають за краще говорити не про 

репродуктивні права, а про «право створювати сім'ю». Питання репродуктивної 

свободи та право на репродукцію (відтворення) (зокрема щодо застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, штучного переривання вагітності, 

розпорядження ембріонами in vitro) також розглядаються через призму поваги 

до приватного і сімейного життя. 

У літературі зустрічається більше поняття «репродуктивні права», до яких 

зазвичай відносять цілу низку прав з різних галузей. Частково це пояснюється 

тим, що згадки про репродуктивні права мають місце у міжнародних 

документах. Саме поняття репродуктивних прав вперше було закріплено в 

пункті (далі – п.) 7.2. Програми дій Міжнародної конференції по 

народонаселенню та розвитку (Каїр, 5-13 вересня 1994 р.) та набуло 

подальшого розвитку у п. п. 95, 223 Платформи дій, що затверджена за 

результатами Четвертої Всесвітньої конференції по становищу жінок (Пекін, 4-

15 вересня 1995 р.) [126].  

Відповідно до цих документів репродуктивні права базуються на визнанні 

основного права всіх подружніх пар та окремих осіб вільно приймати 

відповідальне рішення щодо кількості своїх дітей, інтервалів між їхніми 
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народженнями, часом їх народження та мати для цього необхідну інформацію і 

засоби, а також права на досягнення максимально високого рівня сексуального 

та репродуктивного здоров’я. Це також включає їх право приймати рішення про 

відтворення нащадків без будь-якої дискримінації, примусу чи насилля.     

Переважна більшість наукових праць, у яких йде мова про права людини у 

такій делікатній сфері, як відтворення, виходять зі змісту цих міжнародних 

документів не вдаючись до прискіпливого аналізу причин та мети їх прийняття.  

Водночас вони перш за все відображають загальні тенденції та політику у 

сфері народонаселення і розвитку, рекомендують у зв’язку з цим цілий 

комплекс важливих цілей у цій сфері, а також якісні і кількісні цільові 

показники (наприклад, п. 1.2 Каїрської програми). Більше того, у п. 1.15 

Каїрської програми безпосередньо зазначено, що Міжнародна конференція не 

створює яких-небудь нових міжнародно-правових норм у сфері прав людини. 

На наш погляд у вищезгаданих та інших міжнародних актах з цих питань, 

що є логічним, переважно тільки узагальнено рекомендується комплекс заходів, 

які повинні сприяти політиці держав у сфері народонаселення через призму 

дотримання і захисту прав людини. Саме тому особлива увага, і це небезпідставно, 

приділена таким різноплановим аспектам, як інформованість, освіта, охорона 

репродуктивного здоров’я, доступ до відповідних засобів і методів.  

Як наслідок, у них фактично врегульовано не право людини на відтворення 

собі подібних, а ціла сукупність прав, з якими повинні кореспондуватися відповідні 

обов’язки держав-учасниць у сфері регулювання репродуктивного відтворення 

людини, що є різними за своїм змістом і природою.  

Підтвердженням цьому є Всесвітня стратегія з репродуктивного здоров’я, 

прийнята на п’ятдесят сьомій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.  

Стратегія закликає вживати заходи у наступних п’яти сферах: 

-   зміцнення потенціалу систем охорони здоров'я; 

-   покращення інформації для встановлення пріоритетів; 

-   мобілізація політичної волі; 

-   створення сприятливої законодавчої та регламентної основи; 
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-   зміцнення моніторингу, оцінки та звітності [127]. 

Департамент репродуктивного здоров’я і наукових досліджень Всесвітньої 

організації охорони здоров’я також констатує, що репродуктивні права 

охоплюють деякі права людини, які вже визнано в національних 

законодавствах, міжнародних документах з прав людини та інших відповідних 

документах Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), прийнятих на основі 

консенсусу [128].   

Тут необхідно підкреслити, що Всесвітня організація охорони здоров’я 

взагалі намагається комплексно розглядати проблематику репродуктивної 

сфери та репродуктивного відтворення, внаслідок чого у значній кількості 

підготовлених за її ініціативою міжнародних документів репродуктивне 

здоров’я органічно поєднується із сексуальним здоров’ям та становить з ним 

єдине ціле як комплексне рішення. Водночас прихильники виділення 

репродуктивних прав у його широкому значенні, з невідомих причин майже не 

згадують про сексуальне здоров’я та відповідні права людини у цій сфері.    

Загалом у сучасній науці сформувалося три основні напрями розуміння 

репродуктивних прав. Перший ґрунтується на тому, що термін «репродуктивні 

права» носить умовний характер, що застосовується здебільшого в соціології та 

демографії, ніж у юриспруденції. Другий напрям – на певному зв’язку між 

міжнародними джерелами та необхідністю реалізації у поточному вітчизняному 

законодавстві ідеї, яка висловлюється в цих джерелах. Третій напрям полягає у 

тому, що репродуктивні права мають свою особливу природу в основних 

правах та свободах людини [129, с. 150]. 

Перший підхід найбільш зручний для такого ставлення до права людини 

на репродукцію (відтворення) та й взагалі репродуктивних прав людини, при 

якому громадянинові не дається право пред'являти юридично оформлені 

вимоги до держави у репродуктивній сфері. Держава регулює репродуктивну 

діяльність непрямим методом через визначення режиму медичних послуг або 

заборонити тих чи інших з них. Держава не втручається у внутрішній світ 

людини щодо прийняття ним рішень з репродуктивних питань. Вибір 
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визнається за самими суб'єктами, але держава знімає з себе відповідальність за 

прийняття подібних рішень. Відповідно об'єкт регулювання прийнятих 

нормативних актів – це галузь охорони здоров'я, а не права людини [130, с. 63]. 

За другого підходу головна роль у регулюванні прав людини у 

репродуктивній сфері перекладається на міжнародне регулювання, а основною 

метою національного законодавства є лишень їх певне коригування у 

відповідності до національних правових традицій, менталітету, історії тощо. 

При цьому прихильниками такого підходу не завжди сприймаються тези про те, 

що зазначені документи як правило не встановлюють і не передбачають нових 

прав людини, а тільки дають нове бачення шляхом консенсусу міжнародної 

спільноти існуючих прав. На національному рівні більшість країн сприймає 

репродуктивні права людини як гарантовані, заохочувані державою можливості 

у сфері відтворення населення. 

Третій підхід – це знаходження конституційного значення репродуктивних 

прав людини, що переводить їх в іншу площину цінностей вже всередині самої 

держави: наприклад, створення спеціального механізму правового регулювання 

та імплементації, виявлення конституційного змісту права людини на 

репродукцію (відтворення) [130, с. 63]. Крім того, репродуктивні права людини 

отримують своєрідний конституційний захист. Будь-який нормативний акт, 

який стосується того чи іншого аспекту репродуктивної діяльності, може 

(повинен) бути оцінений з точки зору конституції, стати предметом оскарження 

в порядку конституційного судочинства. Так, Верховний суд Сполучених 

Штатів Америки у справі «Роу проти Уейда» (Roe v. Wade) досить яскраво 

ілюструє таку ситуацію. Незадовго до винесеного рішення в державі пройшла 

епідемія краснухи. У період з 1962 по 1965 рр. захворіли близько 82 тис. 

вагітних жінок, народилося близько 15 тис. дітей з різними аномаліями - 

глухота, сліпота і т.д. Багатьом жінкам, які побажали штучно перервати 

вагітність, було відмовлено. Дев'ятьом лікарям у зв'язку з цим пред'явлено 

звинувачення Комісією медичних екзаменаторів штату Каліфорнія. Підсумком і 

стало згадане рішення Верховного суду, яке визнало закон штату Техас про 
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обмеження права на аборт таким, що суперечить Конституції та обмежує 

особисту свободу жінки: «Верховний суд закріпив за жінками як конституційно 

охоронюване право на вибір: робити аборт чи ні, у межах медико-біологічної 

допустимості». Дане рішення стало одним із значущих у визнанні допустимості 

конституційного захисту окремих репродуктивних можливостей людини, хоча і 

піддавалося певній критиці [130, с. 64]. 

Деякі науковці вважають, що репродуктивні права необхідно розглядати як 

«комплекс загальнолюдських прав та свобод, що забезпечують реалізацію 

основоположного невідчужуваного права людини на продовження роду – 

незалежно від статі, національності, сімейного стану та стану здоров’я, у тому 

числі права на охорону репродуктивного здоров’я, використання допоміжних 

репродуктивних технологій» [129].  

О.В. Перевозчикова зазначає, що репродуктивні права – це права пов’язані 

з реалізацією різних аспектів продовження роду (дітонародження), зокрема з 

прийняттям рішення про зачаття дитини, з визначенням кількості дітей, інтервалів 

між їхнім народженням, із застосуванням високих репродуктивних технологій у 

випадку, якщо вагітність не може настати природнім шляхом. Репродуктивні права 

– це різновид так званих особистих прав, які є підвидом особистих прав людини, 

закріплених у Конституції Російської Федерації [131, с. 9-10]. 

А.О. Дутко, М.Р. Заболотна репродуктивними правами фізичної особи 

називають гарантовані, заохочувані державою можливості осіб щодо охорони 

їхнього репродуктивного здоров’я, вільного прийняття і реалізації особами 

рішення про зачаття дитини, про народження або відмови від народження дітей 

у шлюбі або поза шлюбом, методів зачаття і народження дітей, зокрема і за 

допомогою допоміжних репродуктивних технологій, кількості дітей, часу і 

місця народження, інтервалів між їхніми народженнями, необхідних для 

збереження здоров’я матері і дитини, а також на медико-соціальну, 

інформаційну та консультативну допомогу в цій сфері [69, с. 258].  

На думку Т. Длугопольської під репродуктивними правами слід розуміти 

особисті немайнові права фізичної особи на здійснення та охорону  
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репродуктивного здоров’я, вільне прийняття рішень щодо народження чи 

відмови від народження дітей, а також на медичну, соціальну, інформаційну і 

консультаційну допомогу в цій сфері у разі такої необхідності. До системи 

репродуктивних прав слід віднести: право на репродуктивний вибір; право на 

репродуктивне здоров’я; право жінки на штучне переривання вагітності; право 

на штучне запліднення та перенесення зародку в організм жінки; право на 

донорство та збереження репродуктивних клітин; право на застосування методу 

сурогатного материнства; право на стерилізацію; право на використання 

контрацепції; право на лікування і профілактику безпліддя; право на 

інформацію про репродуктивні права; право на конфіденційність інформації 

щодо реалізації репродуктивних прав; право на захист репродуктивних прав. До 

репродуктивних прав належить також право на одержання послуг щодо 

здійснення та охорони репродуктивного здоров’я, право малолітніх та 

неповнолітніх на охорону репродуктивного здоров’я, право на батьківство та 

материнство, право на репродуктивну недоторканість та захист від жорстокого і 

такого, що принижує поводження, та насильства [132, с. 106]. 

О.А. Хазова активно використовує термін «репродуктивні права» 

диференціюючи їх у межах наступного кола повноважень: право вільно приймати 

відповідальні рішення відносно кількості дітей, інтервалів між їх народженням;  

право доступу до необхідних для цього інформації та засобів; право досягати 

найвищих стандартів сексуального та репродуктивного здоров’я, включаючи право 

приймати рішення з питань, що стосуються репродуктивної поведінки в умовах 

відсутності дискримінації, примушення і насилля [133, с. 16].  

Р.О. Стефанчук пропонує вважати репродуктивні права, як систему 

відокремлених особистих немайнових прав фізичних осіб, що забезпечують її 

природне існування та спрямовані на здійснення їх репродуктивної функції, до 

якої входять: 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 [73, с. 68]. 
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Н.А. Рубанова під репродуктивними права розуміє права з приводу 

репродуктивного здоров’я, що полягають у вільному виборі поведінки відносно 

народження чи відмови від народження дитини з урахуванням медичних 

показань [134, с. 9]. 

Є.Г. Соловйов пропонує наступне визначення репродуктивних прав – це 

права подружніх пар і окремих осіб на досягнення максимально високого рівня 

статевого та репродуктивного здоров'я, що включає в себе право вільно і 

відповідально приймати рішення щодо відтворення нащадків без будь-якої 

дискримінації, примусу і насильства, володіти для цього необхідною 

інформацією і мати доступ до найбільш ефективних і безпечних методів 

планування сім'ї і методів подолання безплідності [118, с. 33]. 

О.М. Васильченко висловлює бачення, що репродуктивні права – комплекс 

загальнолюдських прав і свобод, що забезпечує реалізацію основного 

невідчужуваного права людини на продовження роду – незалежно від статі, 

національності, шлюбного стану й стану здоров’я, включаючи право на 

охорону репродуктивного здоров’я й використання допоміжних 

репродуктивних технологій, у тому числі донорських і сурогатних програм, а 

також право на самостійне планування сім’ї, включаючи свободу визначати 

кількість і стать дітей, а також тимчасові інтервали між їхнім народженням і 

свободу від будь-якої дискримінації при здійсненні цих прав [53, с. 120]. 

Ще більш ширше розглядають репродуктивні права Є.П. Бурда та            

І.Г. Гараніна [130].  

Водночас А.П. Головащук пропонує розглядати репродуктивні права як 

похідні від права на здоров’я особисті немайнові права фізичної особи, які 

пов’язані з репродуктивним здоров’ям людини і полягають у здатності людини 

вільно приймати рішення стосовно народження дитини, кількості та інтервалів 

між народженням дітей, застосування допоміжних репродуктивних технологій 

[135, с. 32]. 

Аналогічно підтримуючи позицію про те, що репродуктивні права є 

похідними від права на здоров’я, Е.Е. Мухамєдова вважає, що це права, які 
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пов’язані із відтворенням людини, спрямовані на досягнення стану повного 

фізичного, психічного і соціального благополуччя у сфері здійснення 

репродуктивних можливостей (репродуктивного здоров’я) шляхом вільного 

вирішення питань дітородіння і планування сім‘ї, та полягають у можливості 

вільного здійснення жінкою штучного переривання вагітності, здійснення за 

бажанням жінки або чоловіка стерилізації, застосування допоміжних 

репродуктивних технологій лише за медичними показаннями, а також 

характеризуються властивостями особистого немайнового права фізичної особи 

на здоров’я, у складі якого вони передбачаються, або невід’ємним елементом 

якого виступають [136, с. 140]. 

Поширені погляди, що репродуктивні права є складовою права на життя, 

права на особисту недоторканість, соматичних прав тощо. 

Таким чином, сюди включають і право на життя, і право на охорону 

здоров’я, і право на освіту (статеве виховання), і право на особисту 

недоторканість та багато інших. Як наслідок, занадто широкий підхід до 

розуміння і трактування цих прав призводить до розмитості, унеможливлює 

визначення їх чіткої структури, сфери регулювання, змісту, обсягу, 

особливостей, принципів тощо.  

Можливо у зв’язку з цим Г.Б. Романовський вважає, що термін 

«репродуктивні права» носить дещо умовний характер і приходить до висновку 

згідно з яким ці права не є суб’єктивними правами, тим більше не є основними 

правами людини [123, с. 37].  

Т. Кириченко та Н. Старікова зазначають, що юридична природа 

репродуктивних прав має комплексний характер, і вони є лише похідними від 

особистих; вони не належать до природних прав, бо є породженням сучасного 

права [40, с. 96]. 

Дійсно, складно обґрунтувати, яким чином право на інформацію у сфері 

репродуктивного здоров’я може вважатися окремим правом людини, а не 

складовою права на освіту чи права на інформацію. 
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Адже якщо встановлювати юридичну природу «репродуктивних прав», то 

необхідно відзначити, що вони характеризуються комплексним характером і 

включають у себе цілу низку особистих прав. Вони мають безпосереднє 

відношення до права на життя, на охорону здоров’я, фізичну недоторканість, 

недоторканість особистого життя, на охорону особистої гідності тощо. 

Аналогічно право на життя не слід розуміти у вузькому значенні цього 

слова – лише як недопустимість посягання на життя людини, неможливість 

застосування смертної кари у державі. Це більш широке і містке поняття. Воно 

включає і право на належне природне середовище, і право на відповідне 

соціальне забезпечення, яке гарантує якість життя, та ін.  

Таким чином, репродуктивні права є комплексом прав людини у 

репродуктивній сфері з приводу здійснення нею вільного та добровільного 

репродуктивного вибору, а також забезпечення та гарантування його реалізації, 

у тому числі через охорону репродуктивного здоров’я.  

За таких обставин, якщо розглядати саме дефініцію «репродуктивні 

права», то це скоріше комплексний інститут, який має надгалузевий характер. 

Не виключено, що з часом репродуктивне право стане таким же окремим 

правовим інститутом, як, наприклад, спадкове право, однак на теперішньому 

етапі говорити про вказане ще завчасно, оскільки триває процес його 

становлення. Так, тільки декілька років тому з’явилася та наразі знаходиться на 

стадії апробації методика редагування генома живої істоти (метод CRISPR), не 

зважаючи на заборони в окремих державах, наприклад у Китаї, тривають 

дослідження та експерименти з клонування людини тощо. У будь-якому разі вже на 

теперішній час виділяється група фактично існуючих суспільних відносин, що 

потребує певного уніфікованого регулювання та законодавчого забезпечення.  

Тому вважаємо за необхідне із всієї сукупності прав у сфері репродуктивного 

відтворення виділити ті з них, які безпосередньо пов’язані із вродженими 

потребами людини, є базовими та опираються на рівень розвитку сучасної 

цивілізації. Вони є серцевиною репродуктивних прав, їх ядром навколо якого у 

логічній послідовності формуються та взаємоперетинаються інші права.  
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Щодо останньої тези слід підкреслити, що на теперішній час досить 

складно надати остаточне визначення як самому праву людини на репродукцію 

(відтворення), так і складовим елементам, які б повністю його охоплювали. 

Зазначене пов’язано з розвитком науки та, відповідно, все більшим 

розширенням можливостей, які отримує людство у цій сфері. 

Діючими законами України не виокремлено права людини на репродукцію 

(відтворення). Однак як фундаментальне право воно носить надгалузевий характер і 

віднаходить свій розвиток у відповідній галузі права, яка забезпечує його 

ефективним, притаманним їй механізмом правового забезпечення здійснення та 

захисту. Окремі його елементи включено до різних нормативно-правових актів, 

зокрема положень ЦК України, якими перед усім врегульовано особисті 

немайнові права, Сімейного кодексу України (далі – СК України) відносно 

права на материнство та батьківство та ін. Деякі складові, які пов’язані з 

реалізацією цього права та його захисту мають місце й в інших галузях права, у 

тому числі трудовому, адміністративному, кримінальному тощо.  

Безпосередньо не виокремлено право людини на репродукцію 

(відтворення) і у базових міжнародних документах, які врегульовують права 

людини, зокрема Загальній декларації прав людини від 10.12.1948 [137], 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права від 16.12.1966 [138], 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 

[139], Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 [140].  

Проте про репродуктивні права згадується у цілій низці міжнародних 

документів, у яких викладено основний їх зміст, а також запропоновано низку 

механізмів для забезпечення їх реалізації, у тому числі у сфері освіти, охорони 

здоров’я та ін. 

Як зазначалося вище охоплення такого широкого спектру сфер життя та 

галузей права, що тим чи іншим чином стосуються права людини на 

репродукцію (відтворення) пояснюється його фундаментальністю.  
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У свою чергу фундаментальність цього права пов’язана з тим, що воно є 

одним з небагатьох прав, які обумовлені природою людини. Саме вроджена 

потреба до продовження роду робить дане право фундаментальним. Адже, 

якщо відкинути ідейні переконання, мораль, ідеологічні настрої, то досить 

складно на теперішній час обґрунтувати іншим чином необхідність нащадків 

для забезпеченого (чи відносно забезпеченого) теперішнього покоління. Вже 

давно є неактуальною одна з цілей у дітях, що мала місце в далекому 

минулому, яка пов’язувалася із піклуванням за батьками у старості. Цей 

обов’язок взяла на себе держава. Більше того, ті економічні витрати, які батьки 

несуть при вихованні і піклуванні за дітьми (у даному випадку мова не йде про 

виключні випадки) були б достатніми для їх належного проживання у похилому 

віці. Та й при наявності дітей немає гарантії у тому, що вони будуть 

піклуватися за своїх батьків і проживатимуть поруч з ними.  

Резонно зауважує О.М. Васильченко, що народження дитини призводить до 

зниження рівня життя сім’ї, а зростаючі витрати соціалізації дітей і зростання 

потреб сім’ї в цілому, навпаки, вимагають збільшення доходів [53, с. 133]. 

У зв’язку з наведеним не можна погодитися з Є.Г. Соловйовим у тому, що 

ядро репродуктивних прав складає право на особисту недоторканість, що є 

найважливішим правом людини, яке вона отримує з народження [118, с. 25]. 

І питання тут не тільки у тому, що вказане право вона не отримує, а воно їй 

належить від народження, а у тому, що право на особисту недоторканість ніяк 

не може вважатися основою чи базисом права людини на репродукцію 

(відтворення).  

На думку Соловйова Є.Г. право на особисту недоторканість, яке розглядається 

з позиції репродуктивних прав, має на увазі неможливість примусового 

позбавлення сексуальних і репродуктивних якостей шляхом примусового шлюбу, 

хірургічного втручання, примусової стерилізації і т.д. [118, с. 26].  

За такого підходу, у принципі, ядром права на життя та інших 

фундаментальних прав також слід визнати право на особисту недоторканість, 
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оскільки всі вони аксіоматично передбачають заборону їх примусового 

позбавлення чи скасування. 

Як  наслідок, є незрозумілими при дослідженні репродуктивних прав 

роздуми даного дослідника щодо головних рис права на недоторканість 

приватного життя громадян, зокрема права на недоторканість житла, 

кореспонденції і т.п. та їх взаємозв’язок з правами людини у репродуктивній 

сфері в цілому та правом на репродукцію (відтворення) зокрема. 

Інша річ у тому, що право на особисту недоторканість, право на 

недоторканість приватного життя пов’язані з правом на репродукцію (відтворення), 

наприклад, через заборону на втручання у приватне життя, у тому числі 

відносно самостійності при прийнятті репродуктивного вибору, розпорядженні 

своїми гаметами тощо. Проте всі права людини є взаємопов’язаними і 

порушення одних може призвести чи призводить до порушення інших, що не 

означає, що одні з них безумовно є складовою іншого права. 

У зв’язку з цим ми приходимо до висновку, що слід розмежовувати такі 

поняття, як: 

- право людини на репродукцію (відтворення); 

- пов’язані із правом людини на репродукцію (відтворення) інші права; 

- репродуктивні права людини.  

Право людини на репродукцію (відтворення) – це фундаментальне 

особисте немайнове право на вільне, добровільне, особисте прийняття рішення 

щодо здійснення репродуктивної функції, яке полягає у народженні чи відмові 

від народження генетично рідних дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми 

народженнями, а також використання для досягнення цієї мети доступних 

репродуктивних технологій. 

Пов’язані із правом людини на репродукцію (відтворення) інші права – це 

ті права, які безпосередньо покликані сприяти реалізації людиною її 

фундаментального права на репродукцію (відтворення). До таких прав можна 

віднести: право на репродуктивне здоров’я; право на інформацію про 
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репродуктивні права; право на таємницю реалізації репродуктивних прав; право 

на захист репродуктивних прав тощо. 

Репродуктивні права людини – комплекс прав людини у репродуктивній 

сфері з приводу здійснення нею вільного та добровільного репродуктивного 

вибору, а також забезпечення та гарантування його реалізації, у тому числі 

через охорону репродуктивного здоров’я. 

Іншими словами репродуктивна сфера це той об’єднуючий фактор, який 

дозволяє вести мову про репродуктивні права людини. Однак це не означає, що 

права людини, які об’єднані цим фактором мають однакову природу, ознаки, 

зміст, принципи реалізації та захист [141].  

Дефініції «репродуктивні права», «репродуктивне право» 

використовуються законодавцями багатьох держав, проте охоплюють собою 

різні поняття. Наприклад, згідно із ст. 2 Закону Республіки Молдова «Про 

репродуктивне здоров’я» репродуктивні права – права, засновані на визнанні 

права всіх різностатевих пар і окремих осіб вільно приймати відповідальне 

рішення щодо визначення кількості дітей в сім'ї, інтервалів між вагітностями, 

часу дітонародження, а також право на користування методами контрацепції, на 

доступ до якісних послуг в галузі охорони репродуктивного здоров'я, на освіту 

та інформування у цій сфері [142]. Водночас відповідно до ст. 1 Кодексу про 

охорону здоров’я Республіки Таджикистан репродуктивне право – право 

громадян на охорону репродуктивного здоров'я та вільне прийняття рішення 

щодо народження або відмови від народження дитини, а також на медико-

соціальну, інформаційну та консультативну допомогу у цій сфері [143]. Закони 

Киргизької Республіки [72] та Республіки Казахстан [144] розмежовують 

поняття «репродуктивні права» і «репродуктивний вибір» тощо. 

У зв’язку з цим доцільно зупинитися і на дефініції «право людини на 

репродуктивний вибір». 

Є.П. Бурдо та І.Г. Гараніна зазначають, що право на репродуктивний вибір 

– це визнання права кожної людини приймати вільні і самостійні рішення про 

своє репродуктивне здоров'я, в тому числі, народження дітей, часу їх 
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народження і проміжках між народженням дітей, включаючи право приймати 

рішення щодо дітонародження без дискримінації, погроз і насильства, а також 

визнання права на отримання відповідної інформації [130, с. 66]. 

Однак дефініція «право на репродуктивний вибір», яку інколи 

використовують як синонім «репродуктивного права людини» не передає всієї 

сукупності та багатогранності права людини, яке пов’язане із репродуктивним 

відтворенням. Відповідно до Вікіпедії вибір – це стадія волі, що має на увазі 

селекцію однієї з двох або більше альтернатив, інколи після 

періоду обмірковування [145]. 

Таким чином особа перш за все повинна прийняти вольове рішення, тобто 

зробити власне вибір з тих чи інших питань, що стосуються її репродуктивних 

повноважень. Дійсно, у переважній більшості вона має такий вибір і може ним 

скористатися. Наприклад, особа вправі зробити вибір щодо того чи мати 

генетично рідних дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми народженнями. 

Проте мають місце випадки, коли такого вибору у неї може й не бути, 

наприклад при оперативному медичному втручанні у разі використання загальної 

анестезії, де вибір щодо збереження життя пацієнту шляхом видалення 

репродуктивних органів залишається за лікарем, який проводить операцію (за 

умови, що необхідність такого вибору виникла під час проведення операції).  

Ще більш гіпотетичним є можливість вибору щодо використання 

заморожених репродуктивних клітин чи ембріонів від померлої особи. 

Очевидно, що у даному випадку померла особа вибору ніякого не робить, її 

вибір закінчився на стадії надання згоди на кріоконсервацію репродуктивних 

клітин чи ембріонів. 

Крім того, в окремих випадках навіть не зважаючи на те, що особа робить 

власний вибір, вона його не у змозі реалізувати з певних об’єктивних причин. 

Типовим цьому є наявність істотних перешкод і обмежень у реалізації права на 

репродукцію (відтворення), якщо особа перебуває у місцях позбавлення волі.  

У зв’язку з цим більш вірною дефініцію є «право людини на репродукцію 

(відтворення)», складовою якого є право на репродуктивний вибір.  

Deleted:  
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Об’єктом права людини на репродукцію (відтворення) є здійснення 

репродуктивної функції, що спрямована на зачаття або відмову від зачаття 

іншого життя та відповідний вибір репродуктивної поведінки. У зв’язку з цим 

ми не можемо погодитися з А.П. Головащук у тому, що об’єктом 

репродуктивних прав є репродуктивне здоров’я людини [135, с. 30].  

Важливим для розуміння сутності права людини на репродукцію 

(відтворення) є визначення його ознак, адже, як підкреслюється, без вказівки на 

видові відмінності того, що визначається, не існує самого визначення.  

Зважаючи на те, що природне право на репродукцію (відтворення) входить до 

когорти прав, які обумовлені природою та тісно пов’язані з людиною, дане право 

слід віднести до громадянських (на думку окремих науковців особистих чи 

особистісних) прав людини з характерними йому ознаками.  

Сам термін «громадянські права і свободи людини» розуміється в двох 

значеннях – об’єктивному та суб’єктивному. В об’єктивному розумінні – це 

сукупність конституційно-правових норм, які встановлюють і гарантують ці 

права, а в суб’єктивному – це конкретні громадянські права і свободи людини. 

За своєю суттю вони є певними можливостями людини, визначеними й 

гарантованими Конституцією та законами України. За змістом – це певні 

можливості, пов’язані з немайновими та фізичними благами особи, які 

визнаються й гарантуються державою. За формою – це міра або спосіб 

поведінки людини і держави, які визначаються ними щодо інших суб’єктів цих 

прав [7, с. 109-110].  

Право людини на репродукцію (відтворення) наділене сукупністю 

загальних ознак, які притаманні даному виду прав і про які йдеться в науковій 

літературі. 

По-перше, зазначене право, поряд з низкою інших природних прав, у тому 

числі правом на життя, є фундаментальним, тобто основним (головним) 

незалежно від закріплення його в законодавчих актах держави. Воно 

визнається, а не встановлюється державою. Фундаментальність обумовлена 



121	  
	  
тим, що вказане право базується на вродженій потребі тобто детермінується 

самою природою людини.   

По-друге, унаслідок своєї фундаментальності дане право а) є пріоритетним 

при конкуренції з іншими правами людини, які не є такими; б) при конкуренції 

з іншими фундаментальними правами, зазначене право є пріоритетним, якщо на 

це є воля володільця даного права. Тобто у цьому разі особа самостійно вправі 

визначити, яке з належних фундаментальних прав для неї у конкретний час та 

за відповідних обставин є головнішим. Наприклад, жінка, знаючи про 

ризиковість пологів внаслідок, наприклад, наявності складного медичного 

захворювання чи патології самостійно вправі прийняти рішення щодо їх 

проведення, навіть при обґрунтованій загрозі її життю. Тут доцільно 

підкреслити, що жодне з фундаментальних прав з поміж інших 

фундаментальних прав не може бути абсолютно пріоритетним, у тому числі 

право на життя. Не дарма ст. 3 Конституції України передбачає, що людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. У зв’язку з цим ми не можемо підтримати 

поборників концепції, згідно з якою право на життя – це головне (основне чи 

визначальне) право людини, яке є пріоритетним з поміж інших прав. Так, на даному 

етапі становлення нашої цивілізації право людини на життя набуло майже 

сакрального змісту, однак з такою позицією навряд чи погодяться самураї з їх 

кодексом бушідо, або ті, хто йшов на дуель захищаючи честь і гідність, або ті воїни, 

які вважають, що право на безпеку їх сімей та обов’язок захисту держави є 

головнішим за їхнє власне життя. Тому, погоджуючись з безумовною 

фундаментальністю і цінністю права на життя, ми водночас не підтримаємо 

ідею про те, що воно є пріоритетним перед іншими фундаментальними 

правами, у тому числі правом людини на репродукцію (відтворення). 

По-третє, зазначене право має постійний характер та особливий механізм 

реалізації, тобто воно є невід’ємним правом людини. 

По-четверте, має особливий механізм охорони, тобто це право не 

протиставляється державі, яка бере на себе функції не тільки охорони й 
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забезпечення цих прав, а й повинно забезпечуватися всією системою 

національного законодавства, діяльністю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, інших суб’єктів. 

По-п’яте, право на репродукцію (відтворення) є універсальним і загальним, 

оскільки діє на всій території країни та в будь-який час. Його зміст та обсяг є 

однаковим для всіх людей, незалежно від того є вони громадянами цієї держави 

чи ні. Дане право належать усім людям без винятків та обмежень, а також не 

залежить від наявності такого зв’язку з державою, як громадянство.  

По-шосте, воно повинно забезпечуватися всією повнотою системи гарантій 

і захисту прав і свобод, що мають місце в державі.      

Крім того, праву людини на репродукцію (відтворення), як особистому 

немайновому праву, що забезпечує природне існування фізичної особи, 

притаманні й ті ознаки, які характерні для цієї категорії прав людини проте з 

його особливостями. 

При цьому слід зазначити, що особисті немайнові права розглядаються в 

сучасній доктрині і законодавстві України як абсолютні й невідчужувані, і які є 

виявом свободи і недоторканості особи. Врахувавши традиції українського 

законотворення, положення міжнародних конвенцій, тенденції суспільного 

розвитку, досвід демократичних країн, які визначені Конституцією України, 

законодавець не допускає жодних обмежень щодо можливостей цивільно-

правової охорони особистих немайнових відносин [146, с. 9].  

Так, Конституція України проголосила людину, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю, а 

утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головним обов’язком 

держави. Ці приписи кореспондуються з нормами Глави 21 ЦК України, яка 

врегульовує особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

фізичної особи. 

Зокрема, у статтях 281 (право на життя) та 290 (право на донорство) ЦК 

України знайшли своє відображення норми, які передбачають окремі аспекти, 

що є складовими права на репродукцію (відтворення), як: право на стерилізацію 
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фізичної особи, право на штучне переривання вагітності, право на проведення 

лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій, а також 

донорство репродуктивних клітин. 

На теперішній час існують різні підходи до правової природи особистих 

немайнових прав, які нами більш детально розглянуто в монографічному 

дослідженні [14, с. 93-94].  

Погодимося з тими авторами, які вважають, що правова природа 

особистого немайнового права, у тому числі права на репродукцію 

(відтворення), - це суб’єктивне право, яке характеризується тим, що воно є 

абсолютним правом, виникає та існує в правовідношенні до моменту його 

порушення, після чого вступає в силу суб’єктивне право на його захист.  

Абсолютність права людини на репродукцію (відтворення) означає, що 

воно захищається проти всякого і кожного від неправомірних посягань. Як 

вказується у науковій літературі, у даному разі конкретному носієві 

абсолютного права протистоїть невизначена кількість осіб, які повинні 

поважати його право і не порушувати його. Крім того, суб'єкти можуть 

користуватися ними без спеціального дозволу. Межі користування цими 

правами можуть встановлюватися лише законом. Вони не можуть бути 

зупинені ніякими юридичними діями.  

Таким чином для цього права є характерними: 1) монопольна можливість 

людини діяти у своїх, визнаних законом інтересах; 2) належність від народження;  

3) наявність кореспондуючого обов’язку невизначеної кількості осіб утримуватись 

від дій, які порушують ці права. При цьому всі особи рівні в можливості реалізації 

та охорони цього права. Вони належать усім без винятку фізичним особам 

незалежно від віку, дієздатності, інших обставин, зокрема від того, де та у 

зв'язку з якими подіями життя вони перебувають. Як відомо, положення про 

рівність конституційних прав усіх громадян закріплено у ст. 24 Конституції 

України. Однак теоретичні підходи до приналежності особистих немайнових 

прав усім без винятку фізичним особам і рівність обсягу цих прав повинні бути 

втілені в повсякденне життя, набути свого реального змісту [147, с. 4].  
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Як вже вказувалося, право людини на репродукцію (відтворення) має 

істотну особливість, оскільки на відміну від інших особистих немайнових прав 

воно, на даному етапі розвитку науки, у частині права на продовження роду на 

фізіологічному (біологічному) рівні не може бути реалізоване уповноваженою 

особою самостійно адже для цього необхідні гамети особи іншої статі.  

Таким чином із суб’єктивної сторони особа особисто, індивідуально приймає 

рішення щодо реалізації даного права, тобто це рішення залежатиме від її волі, 

однак з об’єктивної сторони його реалізація в частині права на продовження роду 

(репродуктивного відтворення) вимагає згоди особи іншої статі.  

Тобто у праві на репродукцію (відтворення), на відміну від переважної 

більшості інших особистих немайнових прав, слід виокремлювати 

безпосередній та опосередкований вид його реалізації. Опосередкована 

правореалізація полягає у тому, що ця реалізація не залежить виключно від волі 

та рішення особи і потребує додаткового елементу у вигляді згоди особи іншої 

статі на використання її гамет (не залежно від правового статусу цього 

суб’єкта: чи це буде один з подружжя, донор, інша особа тощо). Дана 

правореалізація властива цьому праву, наприклад, при використанні 

допоміжних репродуктивних технологій.  

Безпосередня правореалізація права на репродукцію (відтворення) 

залежить виключно від волі особи та не потребує згоди інших осіб. Цей вид 

правореалізації притаманний таким складовим права на репродукцію 

(відтворення) як право на стерилізацію, в окремих випадках – права на штучне 

переривання вагітності, редукцію ембріона тощо.  

Праву людини на репродукцію (відтворення), як особистому немайновому 

праву, характерні ознаки, які їм притаманні та визначені у ст. 269 ЦК України.  

Зокрема, зазначене право належить кожній фізичній особі від народження. 

Ця норма відображає домінуючу у сучасній науці позитивну концепцію 

правового регулювання особистих немайнових правовідносин, пов’язуючи їх 

виникнення не з моментом порушення особистих немайнових прав, як вважали 
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представники негативної концепції, а з іншими юридичними фактами, перш за 

все, такою подією як народження людини [148, с. 61].  

Як вказує О.Ф. Фрицький: «Природні (особисті) права і свободи людини 

надаються їй з народження, а не державою, яка залежно від ступеня 

демократичності може закріпити ці права в Основному законі або ні» [6, с. 164]. 

Разом з тим, слід відзначити, що сучасна наука, у тому числі правова, не 

можуть дати однозначної відповіді на те, що розуміти під моментом 

народження. Одні вважають, що це факт зачаття людини, інші – певний період 

утробного розвитку, коли відбувається формування та становлення її як 

біологічної особи, треті – відділення від організму матері та існування окремо 

від нього. Більш детально на цьому зупинимося у підрозділі 4.2. дисертації, в 

якому досліджується право на штучне переривання вагітності. 

Не слід забувати, що реалізація окремих елементів, що становлять зміст 

даного права можлива при настанні певних додаткових умов та наявності 

відповідних підстав, що прямо передбачені законом: досягнення повноліття 

(наприклад, щодо стерилізації особи), погодження (бажання) жінки (штучне 

переривання вагітності), відсутність медичних протипоказань (проведення 

лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій) тощо.  

Право на репродукцію (відтворення) тісно пов'язане з фізичною особою, 

тобто перебуває у нерозривному зв’язку з нею.  

Саме такий підхід до розуміння даної риси особистих немайнових прав, 

зокрема і досліджуваного права людини на репродукцію (відтворення), дає нам 

можливість охарактеризувати його як фундаментальне та непорушне. 

Детальна характеристика ознаки невідчужуваності природних прав надана 

в працях Г.Ф. Гегеля, який виділив два основних моменти: 1) ці права ніхто не 

дарує людині і їх не можна у неї відібрати не зруйнувавши саму людську 

особистість; 2) людина не може передати дані права навіть, якщо у неї виникне 

таке бажання [149, с. 12]. 

Наслідком даної характерної ознаки є його невіддільність від особи носія. 

Так як право на репродукцію (відтворення) є природним правом, воно 
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невідчужуване, оскільки належить кожній людині від народження, не 

набувається і не відчужується за власним бажанням. 

Особа не може бути позбавлена цього права і за ініціативою органів 

місцевого самоврядування чи державної влади, їх посадових осіб, а також за 

ініціативою підприємств, установ і організацій та їх працівників, де у першу 

чергу мова йде про заклади охорони здоров’я та, відповідно, лікарів. Як слушно 

вказує О. Кохановська невіддільність від особи носія даного нематеріального права 

індивідуалізує і робить неповторною саму особистість його носія [147, с. 5]. 

Правом на репродукцію (відтворення) особа володіє довічно. 

Зазначене право, як особисте немайнове право, належить людині до смерті. 

Упродовж свого життя людина не може відмовитись від нього, або бути 

позбавлена його у правомірний спосіб.  

Якщо під впливом політичних і соціально-економічних чинників будуть 

змінюватися й конкретні політичні, економічні, соціальні і культурні права і 

свободи, то зазначене право є постійним, його неможливо законодавчо змінити 

чи скасувати. Формулювання, що «особистими немайновими правами фізична 

особа володіє довічно», ставить перед нами завдання розтлумачити поняття 

«довічно». Однак навіть лінгвістичне тлумачення цього поняття є 

полісемантичним. Так, з одного боку, під поняттям «довічний» розуміють «те, 

яке немає початку і кінця», або ж «те, що необмежене яким-небудь строком, 

безстрокове», з іншого боку, … під другим значенням поняття «довічним» слід 

вважати «те, що триває до кінця життя» [42, с. 280]. 

Розглядаючи питання про довічність права людини на репродукцію 

(відтворення) не можна його ототожнювати з фізичною репродуктивною 

можливістю і тим більше безпосередньо пов’язувати з фертильністю. 

Наявність чи відсутність у особи фертильності ніяким чином не впливає на 

наявність даного права у людини, яка у зв’язку з певними обставинами 

(наприклад, проблемами із станом здоров’я) не у змозі його реалізувати. Навіть 

якщо людина прийняла рішення про власну стерилізацію, це не є передумовою 

втрати даного права, адже за розвитку технологій, вона має певний шанс 
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відновити свою фертильність. Більше того, посмертна репродукція дозволяє 

реалізувати волю особи щодо зачаття і народження генетично рідних дітей 

навіть після його смерті. 

Право людини на репродукцію (відтворення) не має економічного змісту, 

тобто не може бути оцінено в матеріальному еквіваленті чи у певних грошових 

одиницях. Однак, як вірно підкреслюється науковцями, це не вказує на 

відсутність будь-якого зв’язку між ним та майновою сферою. По-перше, його 

реалізація в окремих випадках вимагає матеріальних витрат (наприклад, оплата 

за використання допоміжних репродуктивних технологій), а по-друге, 

порушення даного особистого немайнового права примушує особу до витрат, 

завдає їй майнових втрат тощо.  

На слушну думку Р. Стефанчука зазначена ознака є комплексною, яка 

поєднує у собі низку інших елементів, а саме: 1) цій категорії прав не 

притаманна економічна природа походження, а це означає, що дані права не 

створюються (виникають) в результаті економічного виробництва; 2) у даних 

прав відсутній економічний зміст, тобто вони не можуть мати майнової 

грошової цінності (вартості) та 3) у них відсутній економіко-майновий 

еквівалент [150, с. 46]. 

На відміну від майнових прав, при порушенні досліджуваного права воно 

не може бути відновлено заходами економічного характеру або оцінено у 

грошах. Адже складно оцінити власну генетичну дитину чи її втрату. 

Немайновий характер не означає, що ці права взагалі не мають цінності, 

неможливо лише очно оцінити ті чи інші особисті права [151]. Сучасні медичні 

технології, розвиток страхування та інше змінюють класичні погляди 

суспільства на «безцінність» життя та здоров’я, інших нематеріальних благ. 

Особисте немайнове право виникає з приводу особливого роду об’єктів 

цивільного права – особистого нематеріального блага. Аналіз глави 15 ЦК 

України показує, що до «інших нематеріальних благ» належать «особисті 

немайнові блага», приблизний перелік яких міститься в ст. 201 ЦК України, у тому 

числі здоров’я та життя. Таким чином, український законодавець не тільки 
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розрізняє поняття «нематеріальне благо» та «особисте немайнове право», вказуючи, 

що перше є об’єктом останнього, а й закріплює співвідношення понять 

«нематеріальне благо» та «особисте немайнове благо» як цілого та частини. 

Тлумачення категорії «особистого немайнового права» через категорію 

«нематеріального блага» в радянські часи було однією з домінуючих теорій 

стосовно правової природи особистих немайнових прав (наприклад,               

К.А. Флейщиць вказувала, що особисті немайнові права громадян 

представляють собою «блага, не віддільні від людської особистості, інакше 

кажучи, непротиправні прояви індивідуальних рис, здатностей, прагнень 

людини». Безперечно, категорії «нематеріальне благо» та «особисте немайнове 

право» тісно пов’язані. Але вони не є тотожними, оскільки «кожне із них, як 

окреме правове явище, має чітке та визначене поняття, зміст та структуру» 

[148, с. 63]. 

Підсумовуючи, розгляд питання про поняття і ознаки права людини на 

репродукцію (відтворення) та з урахуванням викладеного надалі матеріалу 

видається передчасним висновок О. Кохановської, згідно з яким інститут 

особистих немайнових прав фізичної особи, до якого безумовно слід віднести і 

право людини на репродукцію (відтворення), в сучасному ЦК України є 

детально розробленим, його структура і зміст відповідають вимогам світових 

традицій захисту прав і основних свобод людини, а рівень законодавчої 

техніки, який використаний для його побудови – високий [147, с. 6]. 

 

2.2. Зміст права людини на репродукцію (відтворення) 

 

Зміст будь-якого права становить певний набір правомочностей особи. Як і 

будь-яке суб’єктивне право, право людини на репродукцію (відтворення) 

складається із правомочностей на власні дії (позитивний зміст), 

правомочностей на дії інших осіб (негативний зміст) та правомочностей 

вимагати його захисту у випадках, що визначені законом. 
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Зазначене право також складається з компонентів (складових), а отже воно 

не є неподільним. Більше того, ці компоненти будучи елементами єдиної 

системи, становлять собою взаємопов’язану та інтегровану структуру.  

Наведене вимагає дослідити не тільки природу, але також зміст права на 

репродукцію (відтворення), що дозволяє відмежувати його від інших, у тому 

числі ззовні подібних прав людини, а також виділити ті компоненти, які 

відіграють у змісті цього права вирішальну роль.  

Перш за все слід виділити ті елементи (правомочності), які є базовими та 

становлять основний зміст права на репродукцію (відтворення). 

До них слід віднести правомочності на вільне і добровільне прийняття 

рішення щодо: 

1)   народження чи відмову від народження дітей (відтворення нащадків); 

2)   кількості дітей; 

3)   інтервалів між народженнями дітей. 

Всі ці елементи безпосередньо детермінуються вродженою потребою 

людини на продовження роду і є триєдиною основою її права на репродукцію 

(відтворення). Порушення будь-якого з них призведе до порушення права 

людини на репродукцію (відтворення) вцілому. 

У своїй триєдиній основі це право є рівнозначним з іншими природними 

правами, у тому числі правом на життя. 

Право на народження чи відмову від народження дітей полягає у праві 

кожної людини приймати рішення щодо відтворення нащадків чи відмови від 

цього. Зазначене право слід розуміти у вузькому значенні та широкому. 

У вузькому значенні це є власне право на відтворення, тобто кожна 

людина вправі приймати рішення про те, чи хоче вона мати генетичних дітей 

(мова йде про одну і більше дитину), чи бажає відмовитися від реалізації цього 

права. При цьому слід розмежовувати поняття відмови від права на 

репродукцію (відтворення) і відмови від реалізації даного права, оскільки на 

відміну від останнього, особа не може добровільно від нього відмовитися, так 

як дане право є особистим і невідчужуваним. 
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У широкому його значенні слід розуміти, що особа не тільки вправі 

зробити відповідний репродуктивний вибір, але і визначитися якими саме 

методами вона реалізує дане право.  

Якщо мова йде про відтворення нащадків, то особа вправі самостійно 

приймати рішення чи вона цього досягне природним (заданим природою) 

шляхом, чи із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, чи 

повинні у останньому випадку бути супутніми генетичні та інші дослідження, у 

тому числі на предмет виявлення генетично вроджених хвороб тощо. Крім того, 

вона вправі вирішити питання про те, чи бажає мати генетично рідних дітей 

(дитину) у шлюбі чи поза ним.  

Особа також має право прийняти рішення щодо відмови від реалізації 

права на репродукцію (відтворення).  

Зазначене може бути втілене як через відмову у зачатті дитини, у тому 

числі шляхом використання контрацепції, так і більш кардинального кроку – 

стерилізації чи штучного переривання вагітності.  

Контрацепція – від лат. сontra (проти) і лат. [con]ceptio (зачаття), включає 

контрацептивні (або протизаплідні) засоби, а також певні методи запобігання 

вагітності. Крім безпосередньо засобів контрацептивної дії, дана категорія 

включає також засоби так званої абортативної дії (внутрішньоматкові спіралі і 

гормональну контрацепцію) [145]. 

Наприклад, за даними Фонду ООН у сфері народонаселення у 2015 році         

64 відсотки заміжніх жінок репродуктивного віку або жінок, які мають постійного 

партнера, в усьому світі користувалися тим чи іншим засобом контрацепції [152]. 

У законодавстві України можливість використання контрацепції не 

врегульована. Слід погодитися з думкою Р. Стефанчука у тому, що під нею 

необхідно розуміти можливість фізичної особи використовувати будь-який з 

методів контрацепції чи відмовитись від їх використання, а також вимагати 

надання медико-соціальної допомоги за індивідуальним підбором прийнятних 

методів контрацепції та інших ознак з урахуванням статі, стану здоров’я, віку, 

індивідуальних особливостей та інших ознак [73, с. 71]. 



131	  
	  

Водночас у багатьох державах право використання контрацепції 

передбачено навіть на законодавчому рівні. Наприклад, відповідно до ст. 17 

Закону Киргизької Республіки «Про репродуктивні права громадян і гарантії їх 

реалізації» громадяни, при необхідності, мають право на вибір методів 

контрацепції, їх використання, відмови від них, а також на доступ до широкого 

спектру безпечних, ефективних і прийнятних методів контрацепції [72]. 

Подібні норми містяться у законодавчих актах Молдови, Казахстану та ін. 

Однак історія розвитку права людини на контрацепцію не була 

однозначною. Так, релігійні організації, у тому числі римо-католицька церква, 

твердо дотримувалися своїх принципів, що штучні контрацептиви є 

гріховними. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки багато штатів на 

початку 1960-х років забороняли продаж протизаплідних засобів навіть 

подружнім парам. Зокрема, ще у 1879 році в штаті Коннектикут був прийнятий 

закон, що забороняв використання будь-яких препаратів, технічних засобів, що 

перешкоджають зачаттю. Спроби добитися перегляду цього закону приймалися 

і до Грісвольда, але були відхилені на підставі процесуальних порушень.           

В історичному рішенні у справі Грісвольд проти Коннектикуту (Griswold v. 

Connecticut) 1965 року Верховний суд постановив, що такі закони є 

неконституційними. Створюючи прецедент, Суд вказав, що фундаментальне 

право на недоторканність приватного життя існує між рядків Конституції. 

Закони, що забороняють вибір протизаплідних засобів, порушували це 

священне право [153]. У 1972 році у іншій справі (Eisenstadt v. Baird) 

Верховним судом прийнято рішення про визнання неконституційним закон 

штату Массачусетс і підтверджено право на придбання у приватних осіб засобів 

контрацепції неодруженим парам [154]. Право неповнолітніх на купівлю 

контрацептивів підтверджено федеральним судовим рішенням у 1974 році. 

Наразі виділяють різні методи контрацепції, зокрема: а) традиційні, у тому 

числі природні методи (бар’єрні (механічні), ритмічні (біологічні); перервані статеві 

зносини); б) сучасні (гормональна контрацепція; внутрішньоматкова контрацепція, 

сперміциди (хімічні); в) особливі (добровільна хірургічна стерилізація).  
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На важливості забезпечення права людини, передусім жінки, на використання 

контрацепції та протизаплідних засобів неодноразово наголошували різні 

міжнародні інституції, у тому числі професійні медичні організації. 

Так, Всесвітня медична асоціація підкреслює, що можливість регулювати і 

контролювати запліднення повинна розглядатися як головна складова 

фізичного і психічного здоров'я, а також соціального благополуччя жінок.  

Навіть якщо політичні, релігійні або інші групи виступають проти застосування 

протизаплідних засобів, окремі жінки повинні мати право вибору щодо їх 

використання. Асоціація заявляє, що всі жінки повинні мати можливість 

контролювати народжуваність за власним вибором, а не покладаючись на 

випадок; правом жінки, незалежно від національності, соціального стану або 

віросповідання, є здійснення індивідуального вибору щодо застосування 

протизаплідних засобів [155]. 

Радикальним методом контрацепції є стерилізація (дефертилізація). 

Під стерилізацією в медичній і біологічній термінології мається на увазі 

одноразове і незворотне позбавлення організму здатності до розмноження. 

Однак слід зауважити, що незворотність є досить умовною залежно від 

застосованих видів стерилізації.  

Хірургічна контрацепція (стерилізація) чоловіків - один з найпоширеніших 

методів запобігання в світі. Вазектомію слід відрізняти від кастрації. Єдиний 

загальний наслідок у обох процедур - безпліддя. У 99% випадків при 

незахищеному контакті вагітність не виникає. У деяких випадках вазектомія 

може бути зворотною. За умови якщо проводити операцію по відновленню 

прохідності насінних протоків (вазовазостомію) протягом 10 років після 

попереднього втручання, то шанси стати батьком досягають 55%. Після десяти 

років ймовірність сильно знижується.  

Відповідно до медичної літератури жіноча стерилізація (трубна оклюзія, 

«перев'язування труб») – це  хірургічна процедура, в результаті якої втрачається 

здатність зачати і народити дитину і є високоефективним метод контрацепції. 

Механізм стерилізації полягає в тому, що створюється штучна непрохідність 
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фаллопієвих труб, отже, запліднення вже неможливо, так як яйцеклітина стає 

ізольованою від сперматозоїдів. Знову ж таки, окремі методи жіночої 

стерилізації передбачають відновлення фертильної функції. 

Кастрація (лат. castratio «оскоплення» - видалення статевих залоз (у 

чоловіків - яєчок, у жінок - яєчників) хірургічним способом або виключення 

їхньої функції хімічним чи іншими методами (рентгенівським, іонізуючим 

опромінюванням тощо).  

Можливість добровільної стерилізації передбачено законодавством 

більшості держав світу, у тому числі Білорусії, Російській Федерації, 

Казахстану, Киргизії, Швеції та ін.  

В Україні право на стерилізацію передбачено ст. 49 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я та ч. 5 ст. 281 ЦК України, де зазначається, що 

стерилізація може відбуватись лише за бажанням повнолітньої фізичної особи.  

На нашу думку слушним досвідом регулювання хірургічної стерилізації є 

законодавство Республіки Казахстан, яким встановлено додаткові умови 

проведення стерилізації, зокрема вік особи, що не пов'язаний із настанням 

повноліття. Згідно із ст. 103 Кодексу про здоров’я народу і систему охорони 

здоров’я такий метод попередження небажаної вагітності може бути 

проведений щодо громадян не молодше тридцяти п'яти років або які мають не 

менше двох дітей, а при наявності медичних показань та згоди повнолітнього 

громадянина - незалежно від віку та наявності дітей [144]. 

Примусова стерилізація чи кастрація людей розглядається Міжнародним 

кримінальним судом як злочин проти людства, проте в деякий країнах світу 

така практика має місце. Наприклад, відповідно до ст. 91 Кримінального 

кодексу Республіки Казахстан до осіб старше вісімнадцяти років, які вчинили 

кримінальне правопорушення проти статевої недоторканності неповнолітніх 

може бути примусово застосована хімічна кастрація [156]. Порядок та умови її 

проведення визначені Правилами застосування хімічної кастрації, 

затвердженими наказом МОН республіки Казахстан від 15.06.2017 [157]. 

Подібні норми діють у Чехії, Польщі тощо. 
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Отже, роблячи висновок, правомочність щодо репродуктивного 

відтворення загалом можна розділити на: 

право на репродукцію (відтворення) позитивного характеру, яке полягає у 

виборі людини продовжити власний рід; 

право на репродукцію (відтворення) негативного характеру, яке полягає у 

виборі людини відмовитися від продовження роду, у тому числі шляхом 

стерилізації, контрацепції та ін.  

У зв’язку з наведеним вважаємо дещо неповною позицію Т. Кириченко та          

Н. Старікової про те, що: «Розглядаючи репродуктивні права людини в контексті 

правового регулювання, треба брати до уваги, що існує як природна репродукція, 

так і репродукція, яка здійснюється з використанням допоміжних технологій. Саме 

останній аспект здійснення репродуктивної функції фізичної особи породжує 

потребу законодавчого врегулювання репродуктивних прав» [40, с. 98].  

Законодавчу потребу врегулювання має не тільки використання 

допоміжних репродуктивних технологій, але і державна політика у сфері 

народонаселення, і природна репродукція, у межах, що підлягають правовому 

регулюванню, принаймні кожному повинно гарантуватися право на прийняття 

власного репродуктивного вибору та захист цього прав від протиправних 

посягань тощо.  

Право на прийняття рішення щодо кількості нащадків, як другий 

базовий елемент змісту права людини на репродукцію (відтворення), 

полягає у праві кожного прийняти вільне та добровільне рішення щодо 

кількості нащадків. Ніхто не може примусити особу народжувати певну 

кількість генетично рідних дітей.  

Кількісним індикатором потреби в дітях, що розглядається як прагнення до 

тієї чи іншої їх кількості, слугує показник їх бажаного числа, тобто тієї 

кількості дітей, яку особа хотіла б мати в сім'ї при відсутності будь-яких 

перешкод до цього. Бажане число дітей відображає побажання особи щодо 

числа дітей у своїй сім’ї виходячи з власних ціннісних орієнтацій, сімейного 

досвіду та інших індивідуальних якостей. Воно характеризує репродуктивні 
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установки і відображає потребу в дітях. Репродуктивною характеристикою і 

відображенням потреби в дітях виступає установка на народження тієї чи іншої 

їх кількості [80, с. 166]. 

Необхідно наголосити, що головним приписом є саме заборона у примусі 

народжувати відповідну кількість дітей, тобто вимагати якусь їх кількість або 

обмежувати у кількості нащадків. Порушення зазначеного припису є безумовним 

порушенням природного права людини на репродукцію (відтворення). 

У цьому контексті слід розглянути ранні шлюби де їх укладення пов’язано 

з традиційними практиками. Як правило, у такому разі однією з соціальних 

вимог є не тільки раннє одруження, але і раннє батьківство. І хоча не можна 

стверджувати про відсутність добровільності, однак істотний сумнів викликає 

повноцінна усвідомленість (вільність) прийняття такого рішення молодими 

батьками. Існуючі заборони в таких спільнотах, які є найбільш характерними 

для африканського континенту, як правило призводять до того, що молоді 

батьки, жінки фактично не мають змоги контролювати народження дітей. 

Разом з тим, не може вважатися порушенням цього права встановлення 

державою правил та обґрунтованих обмежень у питаннях прийняття рішення 

щодо кількості нащадків у разі, якщо мало місце зачаття. І мова йде не тільки 

про право людини на аборт, як штучний засіб переривання вагітності, але й 

право на редукцію ембріона, тобто зменшення кількості ембріонів, що 

розвиваються, а також вибірковий фетоцид, тобто припинення життєдіяльності 

одного з плодів при багатоплідній вагітності шляхом медичного втручання. 

У такому разі особа вправі визначитися чи бажає вона народити ту 

кількість дітей, які зачаті або ж залишити меншу кількість ембріонів (плодів) 

виключно на умовах та з підстав, визначених законодавством.  

В Україні порядок проведення редукції ембріона та припинення 

життєдіяльності плоду врегульовано підзаконними нормативними актами 

Міністерства охорони здоров’я України, зокрема Порядком застосування 

допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затвердженим наказом МОЗ 

України від 09.09.2013 №787 [158] (далі – Порядок від 09.09.2013 №787) та 
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Порядком надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю, 

затвердженим наказом МОЗ України від 08.04.2015 №205 [159].  

Також не слід плутати безпосередній примус з опосередкованим впливом 

на прийняття особою такого рішення шляхом проведення відповідної 

демографічної політики. Остаточне рішення щодо того, чи народжувати дитину 

та їх кількості повинно належати конкретній людини чи парі, а не державі, 

державним органам, чи іншим особам. Формування державою 

загальнонаціональної політики у сфері народонаселення, зокрема у частині 

стимулювання дітонародження не може розцінюватися, як порушення права 

людини, оскільки остаточний вибір залишається за нею за умови, що 

передбачені державою заходи стимулювання народжуваності чи утримання від 

народження дітей є прийнятними та відповідають основним принципам 

регулювання прав людини. 

Право на визначення інтервалів між народженням нащадків полягає у 

тому, що людина чи подружжя (партнери) вправі приймати рішення не тільки 

щодо кількості дітей, але й інтервалів між їхніми народженнями. У даному 

випадку слід відмовитися від класичного підходу щодо таких інтервалів, які 

пов’язані з біологічним циклом, так званих «дев’яти місяців». Наприклад, 

людина чи подружжя, шляхом використання допоміжних репродуктивних 

технологій, у тому числі сурогатного материнства, формально можуть 

отримати нащадків і у проміжку декількох місяців і навіть тижнів, що раніше, 

принаймні для жінки, було неможливим. 

В законодавстві окремих держав акцентується увага на необхідності 

врахування певних обставин при визначенні такого інтервалу однак відсутні 

прямі зобов’язуючі приписи. 

Наприклад, ст. 84 Кодексу про охорону здоров’я республіки Таджикистан 

передбачено, що особа має право приймати рішення про часовий інтервал між 

народженням дітей, з урахуванням медичного і соціального стану, що 

забезпечують ефективне виховання потомства [143]. 
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Вищевказані правомочності, які входять до змісту права людини на 

репродукцію (відтворення), є базовими природними правами людини як у своїй 

сукупності, так і кожна окремо, оскільки детерміновані вродженою потребою 

людини, як живої істоти. Порушення будь-якої з них тягне за собою порушення 

права людини на репродукцію (відтворення) вцілому. 

Водночас вважати, що зміст права на репродукцію (відтворення) 

обмежується виключно вказаними вище правами було б передчасним.  

Завдяки розвитку науки, появі сучасних технологій та можливостей, ми 

вправі говорити про нові складові змісту права людини на репродукцію 

(відтворення), які однак обумовлені не вродженою потребою, а детерміновані 

іншими чинниками, у тому числі потребами, що спричинені особливостями 

менталітету, культури, традицій, оточуючим середовищем, переконаннями 

людини, її фізичним та фізіологічним станом тощо. 

Додатковими елементами (правомочностями) права людини на 

репродукцію (відтворення), які становлять його зміст однак не детермінуються 

вродженою потребою людини на продовження роду є право на вільне та 

добровільне прийняття рішення щодо:  

1)   донорства репродуктивних клітин, ембріонів; 

2)   застосування допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі за 

відсутності проблем із фертильністю; 

3)   вибору статі майбутньої дитини при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій; 

4)   втручання до генома майбутньої дитини та право на клонування.  

Право на донорство репродуктивних клітин, ембріонів.  

Донація гамет та ембріонів – процедура, за якою донори надають свої 

статеві клітини-гамети (сперму, ооцити) або ембріони для використання іншим 

особам. 

Донори потрібні тим, у кого немає статевого матеріалу через вік, генетичні 

або спадкові захворювання, а також у разі онкології, вроджених вад (наприклад, 

відсутність яєчників) або придбаних (наприклад, свинка знижує фертильність 
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чоловіків), а також осіб, які є одинокими і не мають партнера (подружжя) іншої 

статі. Хворі на рак здають свій біоматеріал перед проходженням курсу хіміко-або 

променевої терапії, які практично позбавляють людину можливості мати свою 

дитину. В окремих державах (Сполучені Штати Америки та ін.) практикується 

здача сперми військовослужбовцями у разі можливої участі у бойових діях. 

У клінічній практиці подолання безпліддя вже більше 200 років 

застосовують штучну інсемінацію, донація яйцеклітин була успішно 

застосована у 80-х роках минулого сторіччя, а від нещодавна їх вдалося 

заморожувати про що більш детально нами вже зазначалося раніше [14, с. 221-

222].  

Зважаючи на важливість відносин по лінії «донор – реципієнт», у звіті від 

19.09.2008 Комітет з етики Американського співтовариства репродуктивної 

медицини назвав ключові проблемні питання, котрі можуть виникати в 

результаті донорства сперми:  

• збільшення кількості запліднень, проведених із використанням сперми 

донора, призводить до необхідності регулювання питання обізнаності 

«нащадків» цього донора щодо їхнього походження та, відповідно, можливості 

донора спілкуватися з його нащадками за бажання останнього;  

• відсутність регулювання кількісних параметрів використання сперми 

одного донора може призвести до неочікуваних контактів кровних родичів, 

котрі, у свою чергу, ставши причиною інцесту, сприятимуть виникненню 

патологій та різноманітних захворювань у представників наступних поколінь;  

• можливість розсекречування інформації, що стосується донора сперми, у разі 

виникнення певного роду спадкових захворювань чи відхилень у дитини, котра 

народилася в результаті штучного запліднення за допомогою донорської сперми;  

• можливість виникнення юридичних зобов’язань донора щодо утримання 

дитини та визнання батьківства в разі виявлення біологічного зв’язку між ним 

та дітьми, які народилися в результаті штучного запліднення з використанням 

біологічного матеріалу цього донора [160]. 

Аналогічні проблеми мають місце і при донорстві яйцеклітин. 
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Разом з тим, доповнимо вищевказаний перелік ще наступними міркуваннями. 

Сьогодні проблемою стає сам шлях визначення батьківства і материнства. 

Ті люди, які залучені до процесів штучного дітонародження з донорськими 

гаметами, стверджують, що дитина, яка народилася в результаті даних 

маніпуляцій, повинна вважатися дитиною тих, хто замовив і оплатив 

процедуру. Це передбачає зміну основних принципів, що лежать в основі 

відносин між дітьми і батьками. 

Зокрема відносинами дитинства і батьківства раніше керував біологічний 

принцип, так що материнство або батьківство визначалися в першу чергу 

біологією. Він був єдиним фундаментальним маркером, на який дозволялося 

посилатися. У наш час розширення методик допоміжних репродуктивних 

технологій кидає виклик цій концепції.  

На теперішній час світова законодавча практика регулювання 

правовідносин у сфері донорства репродуктивних клітин, ембріонів суттєво 

розрізняється: від повного несприйняття і заборони, до ліберального 

відношення держави, де таке донорство обмежується тільки певними вимогами 

щодо фізичного стану, способу життя та віку донора та/або реципієнта.  

Так, прийнятий в Італійській Республіці Закон від 19.02.2004 № 40, 

забороняє донорство гамет і ембріонів, передімплантаційну діагностику і 

кріоконсервацію ембріонів. Отримані ембріони (а їх може бути не більше 

трьох) повинні бути імплантовані біологічній матері. Правом скористатися 

допоміжними технологіями мають тільки одружені пари [161]. За порушення 

передбачені штрафи, які досягають декількох сотень тисяч євро. Наказами 

Міністра охорони здоров'я Італійської Республіки від 18.12.2002 та 21.12.2002 

заборонено вивезення ембріонів і гамет за кордон.  

Необхідно зауважити, що питання заборони використання донорських 

репродуктивних клітин стало предметом розгляду Європейського суду з прав 

людини. Більшістю голосів Велика палата Суду у Страсбурзі 03.11.2011 

винесла рішення, що закріплена в законах Австрії заборона на використання 

донорської сперми і яйцеклітин для штучного запліднення не суперечить 
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Європейській конвенції про права людини. На думку суддів, дана юридична 

норма не порушує права на повагу до приватного і сімейного життя, 

гарантованого Конвенцією. Тим самим Велика палата скасувала прийняте в 

квітні 2010 року рішення нижчої інстанції цього ж Суду, яким визнано 

заборону донорства сперми і яйцеклітин для штучного запліднення 

порушенням прав людини. Позивачами у цьому розгляді виступали дві бездітні 

пари з Австрії, які вимагали дозволити їм вдатися до штучного запліднення у 

себе на батьківщині. Обґрунтовуючи своє рішення, судді Великої палати 

підкреслили, що австрійські законодавці прагнули запобігти ситуації, в якій 

«дві жінки могли б стверджувати, що вони є біологічними матерями однієї і тієї 

ж дитини». Крім того, Суд вказав на можливість штучного запліднення за 

межами Австрії із застосуванням методів, заборонених в цій країні [162]. 

Консервативною залишається позиція церкви щодо можливості 

використання процедури донорства у репродуктивній сфері. 

У своєму офіційному документі «Основи соціальної концепції» (2000) 

Російська православна церква розглядає різні проблеми біоетики, до яких 

належать і питання подолання безпліддя. Згідно з п. XII.4. до морально 

дозволених методів подолання безпліддя належить «штучне запліднення 

статевими клітинами чоловіка, оскільки воно не порушує цілісності шлюбного 

союзу, не відрізняється принциповим чином від природного зачаття і 

відбувається в контексті подружніх відносин». Водночас церква дає несхвальну 

оцінку тим варіантам екстракорпорального запліднення, при яких 

використовуються донорська сперма, донорські яйцеклітини або сурогатна 

мати: «Використання донорського матеріалу підриває основи сімейних 

взаємозв'язків, оскільки припускає наявність у дитини, крім «соціальних», ще й 

так званих «біологічних» батьків. «Сурогатне материнство», тобто 

виношування заплідненої яйцеклітини жінкою, яка після пологів повертає 

дитину «замовникам», протиприродне і морально недопустиме навіть в тих 

випадках, коли здійснюється на некомерційній основі» [163]. 
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Подібну за змістом політику у сфері репродуктивних технологій щодо 

донації проводять також католицька церква та іслам, де вважають, що вона 

призводить до порушення засад шлюбних відносин. 

Прибічниками заборони донації репродуктивних клітин і гамет є окремі 

вітчизняні науковці. 

Наприклад, на думку О.В. Огірко кожен людський ембріон має право на 

зачаття в сім’ї із справжнього батька і справжньої матері. Недопустимим є 

запліднення в штучний спосіб або застосування гетерогенного запліднення 

подружньої пари, коли надавачем гамет є хтось поза подружжям [164, с. 65]. 

Разом з тим, ми не можемо підтримати вказаної точки зору. У багатьох 

випадках виключно донація здатна забезпечити материнство (батьківство) і 

таким чином зберегти сім’ю, в якій один з подружжя є нефертильним. Навіть з 

релігійної точки зору при прискіпливому вивченні святих писань заборона 

донації не є такою однозначною, як її сповідують окремі діячі.  

Для того, щоб бути донором репродуктивних клітин у державах, де воно 

дозволено, для осіб законодавством встановлюються певні вимоги, які 

узагальнено можна розділити на наступні: 

-   наявність відповідного віку (його мінімальних та максимальних меж). 

При цьому, як правило, такий віковий ценз для чоловіків і жінок є різним; 

-   належний стан здоров’я, передусім репродуктивного, який в окремих 

випадках повинен бути підтверджений шляхом відповідного обстеження 

(наприклад, проведення медико-генетичної діагностики) та відсутність 

медичних протипоказань; 

-   у деяких державах для жінок може встановлюватися додаткова вимога – 

наявність дітей (Білорусь, Казахстан та ін.).  

Держава вправі встановлювати власні додаткові вимоги до осіб, які мають 

право бути донорами репродуктивних клітин. Статтею 9 Закону Республіки 

Білорусь «Про допоміжні репродуктивні технології» передбачено, що особа, 

яка вчинила тяжкий, особливо тяжкий злочин проти людини, не може бути 

таким донором [165]. 
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На нашу думку визначення додаткових умов до осіб, які можуть бути 

донорами гамет, у разі якщо не має місце дискримінація у розумінні 

міжнародного права (за кольором шкіри, національністю і т.п.), не може 

вважатися порушенням права людини на репродукцію (відтворення).  

Разом з тим встановлення суворих заборон та обмежень при донації гамет і 

ембріонів, як це має місце в Австрії, Німеччині, Італії, окремих державах 

Латинської Америки та ін., на сьогоднішній день є штучним процесом, 

даниною регресивному минулому чи наявним релігійним забобонам. Окрім 

створення додаткових організаційних або фінансових перешкод вони не здатні 

ні припинити, ні тим більше призупинити таке явище, як донація 

репродуктивних клітин чи ембріонів.  

У цьому контексті нам важко погодитися з тезою В.А. Медведєвої 

стосовно нібито невиправданих закидів про те, що християнська релігія гальмує 

науково-технічний прогрес, перешкоджає реалізації прав людини, оскільки 

саме християнство надає людині безмежну свободу вибору, а коли людина 

обирає зло, вона сама себе цієї свободи позбавляє [166, с. 74]. Безпосередньо 

релігія, у тому числі християнство, у даному питанні (як і раніше з 

впровадженням контрацепції, застосування багатьох методик допоміжної 

репродукції) є гальмуючим фактором, який у багатьох випадках врешті-решт 

призводить до безпідставного обмеження прав людини у репродуктивній сфері, 

у тому числі через впровадження її догм у державній політиці. 

Підтвердженням наведеного є постійна тенденція до збільшення у закладах 

репродуктивної медицини держав з ліберальним законодавством (наприклад, 

Іспанії) бездітних пацієнтів з тих країн, де донація заборонена чи істотно 

обмежена. Тобто безплідні пари (особи) користуються даним правом, однак 

поза межами своєї держави внаслідок чого сенс таких заборон втрачає всякий 

зміст і навіть релігійні догми не можуть стати завадою вродженій потребі 

людини мати нащадків навіть таким способом. Як доказ можна навести згадане 

вище рішення Великої палати Європейського суду з прав людини від 
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03.11.2011, яке апелювало до можливості відповідних репродуктивних 

процедур поза межами своєї батьківщини. 

З донацією пов’язане ще одне складне питання – запобігання 

потенційному кровному спорідненню між біологічними нащадками від одного 

донора. Адже, до прикладу, будь-який фертильний чоловік гіпотетично може 

стати батьком мільйонів нащадків. 

Переважна більшість держав намагається законодавчо обмежити число 

генетичних дітей, які можуть з’явитися завдяки репродуктивним клітинам 

одного донора, перш за все сперми чоловіків.  

Наприклад, в Китаї еякулят одного такого донора може бути використаний 

для інсемінації тільки у 5 жінок. У Великобританії, згідно з рекомендаціями 

Управління по фертильності людини і ембріології (Human Fertilisation and 

Embryology Authority, HFEA) – незалежної організації, яка контролює 

використання гамет і ембріонів для подолання безпліддя і проведення наукових 

досліджень, еякулят від кожного донора не повинен бути використаний для 

народження дітей більш ніж у 10 подружніх пар. Однак число дітей, які можуть 

народитися в кожній родині від одного і того ж донора, не обмежена. При цьому 

сам донор може встановити більш суворі обмеження на використання свого 

біологічного матеріалу. Експорт з Великобританії кожного зразка еякуляту (з 

обов'язкового дозволу донора) повинен бути узгоджений з HFEA [167, с. 58]. 

Обмежується кількість таких дітей також в Словенії (двома), в Латвії 

(трьома, крім багатоплідної вагітності), в Іспанії (шістьма), в Білорусії 

(двадцятьма спробами запліднення). 

На Тайвані в донора в анамнезі не повинно бути випадків донації, що 

призвели до народження живої дитини. Схвалення комітету з етики потрібне 

для кожного використання донорської сперми в Новій Зеландії та Словенії. У 

Сінгапурі між донором і парою потенційних батьків має існувати генетична 

спорідненість (але брати жінки не можуть стати донорами), причому 

дозволяються не більш як три випадки народження живої дитини від одного 

донора. У Таїланді заборонено донорство сперми від рідних та братів [160]. 
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У деяких державах такі обмеження встановлені на рівні рекомендацій. Так, 

у Сполучених Штатах Америки Американська асоціація репродуктивної 

медицини (American Society for Reproductive Medicine, ASRM) рекомендує 

відмовитися від використання сперми донора після народження від нього 25 

дітей на 800 тис. населення регіону. У Канаді число дітей, народжених від 

одного донора так само не обмежене юридично, але банки сперми зазвичай 

дотримуються згаданих рекомендацій ASRM.  

В окремих країнах відсутні будь-які нормативно передбачені вимоги, які б 

обмежували можливість використання еякулята одного донора максимальною 

кількістю жінок. До таких держав належить і Україна.  

Так, донорство репродуктивних клітин (сперми та яйцеклітин (ооцитів) в 

Україні дозволено відповідно до ст. 290 ЦК України, ст. 48 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Порядку від 09.09.2013 

№787 [158]. ЦК України лише встановлює, що донором репродуктивних клітин 

може бути повнолітня дієздатна фізична особа, тобто особа, яка досягла 18 років, 

усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними [168]. 

Порядок від 09.09.2013 №787 уточнює, що донорами репродуктивних 

клітин можуть бути жінки від 18 до 36 років, чоловіки від 20 до 40 років у разі 

наявності у них своєї здорової дитини, відсутності негативних фенотипічних 

проявів, шкідливих звичок та спадкових захворювань, що можуть негативно 

вплинути на здоров'я майбутньої дитини. Донорами ембріонів можуть бути 

також пацієнти програми допоміжних репродуктивних технологій, у яких після 

народження дитини, у кріобанку залишилися невикористані кріоконсервовані 

ембріони. За добровільною, усвідомленою, письмово оформленою 

інформованою згодою пацієнтів-донорів ці ембріони можуть бути використані 

для донації безплідній пацієнтці/подружній парі – реципієнту, а також жінкам-

реципієнтам, які не перебувають у шлюбі.  

Тільки у п. 5.10, як рекомендація, виписано, що з метою збереження 

репродуктивного здоров’я жінки-донора ооцитів доречно проведення не більше 

8 спроб контрольованої стимуляції яєчників загалом [158]. 
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Незважаючи на те, що вимоги до донорів репродуктивних клітин 

нормативно визначені, іноді клініки репродуктивної медицини пропонують 

власні критерії, зокрема в аспекті вікового цензу жінок-донорів чи наявності 

освіти, фізичних даних тощо. 

Ураховуючи викладене приходимо до висновку, що вітчизняне 

законодавство у частині визначення особи донора, з метою недопущення 

кровного споріднення між біологічними нащадками, доцільно удосконалити 

наступним чином. 

1)   Обмеженням кількості репродуктивних клітин (сперми чи ооцитів) від 

одного донора, які можуть бути використані для народження дітей. Головним 

критерієм має бути кількість живонароджених. Максимальна кількість 

допустимих дітей від одного донора повинна бути розрахована Міністерством 

охорони здоров’я України спільно із зацікавленими органами державної влади з 

розрахунку кількості населення України. При цьому може бути окремо 

передбачено, що зазначене обмеження не поширюється на можливість 

використання репродуктивних клітин донора для реципієнтів – іноземних 

громадян, які постійно проживають за межами території України.   

2)   Забороною використання донорських репродуктивних клітин між 

близькими кровними родичами по єдиній лінії спорідненості, тобто не можуть 

виступати донором своєму брату, двоюрідному брату, батьку, сину, дідові, внуку 

відповідно їх кровна сестра, двоюрідна  сестра, мати, бабуся, внучка та навпаки. 

Зазначене може бути досягнути у першу чергу завдяки належному обліку 

донорів та створенню всеукраїнської єдиної бази даних донорів 

репродуктивних клітин. 

Істотним каменем спотикання у питаннях донорства репродуктивних 

клітин стало також питання анонімності донора.  

У даний час щодо анонімності таких донорів в світі немає єдиної 

законодавчої практики. У багатьох країнах світу уряди прийняли закони, що її 

скасували, обґрунтовуючи правом дитини знати своїх генетичних батьків. 

Вказане право дитини обумовлене статтями 7, 8 Конвенції ООН про права 
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дитини від 20.11.1989 де закріплено, що Дитина наскільки це можливо, має 

право знати своїх батьків, а також має право на збереження індивідуальності, 

включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, як передбачається законом, не 

допускаючи протизаконного втручання [169]. 

Наприклад, у Швейцарії ідентифікаційні характеристики всіх учасників 

процедури запліднення за допомогою допоміжних репродуктивних технологій 

зберігаються в центральному реєстрі протягом 80 років, а народжена завдяки 

донорству дитина після досягнення 18-річчя може отримати до нього доступ. У 

Великобританії з 01.04.2005 імена всіх донорів обов'язково реєструються, 

кожна дитина після досягнення 18 років має право дізнатися ім'я донорів – 

своїх біологічних батьків. Таким чином ця держава приєдналася до невеликої, 

але зростаючої групи країн, які мають аналогічне законодавство: Австралії 

(штатів Вікторія і Західна Австралія), Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, 

Норвегії, Швеції [170, с. 153].  

Проте в низці держав, зокрема Бельгії, Франції, Білорусії, Росії, Україні 

донорство є анонімним або частково анонімним. Більше того, винні у 

розголошенні інформації стосовно донора особи несуть адміністративну чи 

кримінальну відповідальність. Так, ст. 145 КК України передбачає, що умисне 

розголошення лікарської таємниці карається штрафом до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на 

строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на 

строк до двох років [171]. Стаття 290 ЦК України передбачає, що донор не повинен 

бути відомий реципієнту (особа, для лікування якої застосовують репродуктивні 

клітини), як і реципієнт не повинен бути відомим родині донора, крім випадків, 

коли вони перебувають у шлюбі або є близькими родичами [168]. 

Згідно із ч. 4 ст. 10 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» пари, які страждають безпліддям через чоловічий фактор, можуть 

вдатися як до анонімного донорства сперми, так і до неанонімні (сперма, 
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отримана від родича чоловіка) [142]. Подібні норми містяться в законодавстві 

Білорусії та Вірменії. 

У Сполучених Штатах Америки вимога про право дитини дізнатися 

особисті дані біологічного батька після досягнення нею 18 років поки що не 

закріплена в законі, але сьогодні там з’являється дедалі більше «банків 

сперми», що гарантують цю можливість. Американці замислюються над тим, 

щоб переглянути законодавство. Адже раніше клієнтами таких «банків» 

ставали переважно бездітні подружні пари, яким психологи рекомендували не 

розкривати таємницю походження «донорських» дітей. Нині в країні щорічно 

з’являється 30 тисяч дітей, народжених із донорською допомогою лесбіянками 

або одинокими матерями, які вимагають визнання за своїми дітьми права 

обізнаності щодо їхнього біологічного походження [160]. 

Законопроект про необхідність скасування анонімності донорства 

репродуктивних клітин подано і у Чехії. Мотивом його розроблення, як заявили 

автори, є недопущення випадків інцесту [172]. 

Разом з тим, як правило, анонімність у державах де вона практикується не 

є повною. Реципієнту (на їхню вимогу) може надаватись фенотипічний портрет 

донорів, тобто інформація про зріст, колір очей та волосся, освіту, спосіб життя 

донора, інколи фотокартка тощо. Наприклад, у Вірменії особи, які користуються 

допоміжними репродуктивними технологіями, мають право ознайомитися із 

зовнішніми даними, національною приналежністю, фенотипом донора або 

сурогатної матері і результатами медико-генетичного обстеження [173]. 

Подібні правила діють в Україні [158],  Російській Федерації [174] та 

деяких інших державах колишнього Радянського союзу. 

Розглядаючи анонімність донації кожна держава самостійно повинна 

вишуковувати баланс між інтересами донора, реципієнта та майбутньої дитини. 

Питання постає не тільки в етичних міркуваннях, але й безпосередньо у 

правовій площині. Зокрема, які взаємні права та обов’язки виникають між 

генетичними батьками, що є донорами, і генетичними дітьми, яким чином 

мають врегульовуватися відносини між генетичними (тобто від одних 



148	  
	  
генетичних батьків) та генетично спорідненими (коли генетично спільним є 

батько чи мати) братами і сестрами і т.д.  

Не менш складними є моральні виклики. Наприклад, чи вправі генетичні 

батьки визнати своєю дитиною їх генетичну дитину (від їх ембріона, який 

залишився за результатами програми допоміжних репродуктивних технологій), 

якщо цьому заперечують батьки, які її виховали. Більш радикально це питання 

постає у разі отримання донорами певної матеріальної винагороди чи 

компенсації за використання їх репродуктивних клітин чи ембріонів.  

Ми не можемо погодитися з Хорхе Ніколас Лаферрере у тому, що  

встановлення зв’язку дитини зі своїми біологічними батьками є вимогою 

правової справедливості. На його думку формування особистої ідентичності 

опирається в тому числі і на біологічні особливості передані батьками, а тому 

народження дитини з свідомим виключенням її зв'язку з біологічними батьками 

є формою насильства над нею [175]. Якщо науково доведено спадкування 

певних біологічних характеристик від батьків до дітей, то соціальна складова – 

це виключно надбання, отримане дитиною у суспільстві. Тут мова перш за все 

йде про виховання, про оточуючих осіб і середовище у якому вона живе. 

Нагадаємо, що феральні діти (діти джунглів) часто взагалі не ототожнюють себе з 

людським родом. Тому, вважаємо, що вищенаведена думка більше ґрунтується на 

морально-етичних підвалинах, а не наукових доводах. І чи не буде насильством над 

дитиною саме примусове розкриття інформації про генетичних батьків, особливо 

коли вона навіть не підозрювала про вказане, чи не буде їй завдана моральна 

травма по-перше, самим фактом розкриття цієї інформації; по-друге – 

ймовірною відмовою генетичних батьків від спілкування з нею. 

Питання відповідності анонімності донорства європейським стандартам з 

прав людини розглядалося Європейським судом з прав людини у справі Odièvre 

проти Франції (№ 42326/98). 

Заявниця, яка була удочерена, з'ясувала, що у неї є три біологічних брата. 

Її клопотання про доступ до інформації, яка дозволила б їх ідентифікувати, 

було відхилене, оскільки вона народилася за спеціальної процедури, що 
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дозволяє матері зберігати анонімність. Крім того, вона не могла бути 

спадкоємницею своєї рідної матері. Суд вирішив, що статті (далі – ст. ст.) 8 і 14 

Конвенції не порушено, оскільки дотримано справедливий баланс між різними 

конкуруючими інтересами: суспільними інтересами (попередження відмов від 

дітей і абортів, особливо незаконних), розвитком особистості дитини і правом 

знати про своє походження, правом матері на захист здоров'я шляхом 

проведення пологів в належних медичних умовах і захистом інших членів сім'ї, 

залучених в ситуацію. 

Крім того, заявниця могла подати запит про розкриття особистості своєї матері 

з її згоди та, до того ж, стати спадкоємницею своїх прийомних батьків [176]. 

При вивченні причин донації окремі актуальні етичні питання порушено  

О. Курленковою, де нею зроблено слушні висновки з приводу мотивів, якими 

керувалися донори [177]. 

У цьому контексті слід вказати про важливий негативний наслідок повного 

скасування анонімності донорства. У цих державах не тільки зменшилася 

кількість донорів, а від так і донорського матеріалу, але і змінилася категорія 

донорів. Якщо до введення анонімності це переважно були молоді особи, 

студенти, які бажали отримати додаткову матеріальну винагороду, то, як 

засвідчує практика Великобританії та Швейцарії, після скасування такої 

анонімності – це особи більш старшого віку, які частко керуються іншими 

мотивами, у тому числі задоволенням власного его.  

На нашу думку в Україні слід переглянути питання анонімності донації у 

репродуктивній сфері та надати право розкриття відомостей щодо себе як 

донорам, так і реципієнтам. Однак, у законодавстві повинні бути чітко 

прописані підстави та порядок розкриття такої інформації. 

З метою запобігання зловживанням у цій сфері, наприклад фактам 

вимагання, шантажу і т.п. як від донорів, так і від реципієнтів, передбачити, що 

для розкриття інформації про донора (реципієнта) повинна попередньо бути 

отримана згода від цього донора (реципієнта). Повноваження з питань 
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відповідної комунікації покласти на державний орган у сфері охорони здоров’я, 

або заклад охорони здоров’я у якому зберігаються відповідні відомості. 

Зазначена інформація може бути розкрита виключно донору (реципієнту) 

та (або) генетичній дитині, яка досягла вісімнадцятирічного віку. 

Адже на практиці можуть мати місце різні випадки. Наприклад, у донора з 

тих чи інших причин немає (не залишилося) власних дітей, а дитина, яка 

народилася від його генів, у свою чергу залишилася без соціальних батьків.  

У цьому контексті доцільно розглянути можливість надання права та 

отримання згоди від донорів в яких випадках і ким саме може бути використана 

їх сперма: гетеросексуальною парою, гомосексуальною парою або одинокою 

особою. Наведені вище вимоги варто зазначати у відповідних угодах, які 

укладаються в репродуктивній клініці з майбутніми донорами чи реципієнтами.  

Крім того, додаткового врегулювання потребує донація частини 

репродуктивного матеріалу, тобто застосування новітньої репродуктивної 

технології, яку називають «перенесення ядер» або «пронуклеарне 

перенесення». Така дія дає змогу уникнути передачі дитині так званих 

мітохондріальних генетичних захворювань і подолати безпліддя у разі, якщо 

воно пов’язане з проблемами у мітохондріях. 

Співробітники Ньюкаселського університету (Newcastle Fertility 

Centre) розробили методику штучного запліднення за допомогою трьох ДНК - 

материнської, батьківської і жіночої донорської. Ця методика допомагає жінкам 

зі спадковими мітохондріальними захворюваннями (глухота, діабет, 

нейродегенеративні та інші захворювання) народити здорову дитину. 

Так, у Великобританії в 2015 році дозволили провести процедуру 

запліднення від трьох батьків. Саме запліднення і народження дитини 

відбувалося в Мексиці, оскільки ця клініка не мала на той момент необхідної 

державної ліцензії. Сенс такої складної процедури полягав у тому, що при 

наявності генетичних захворювань у жінки запліднюють ядро її яйцеклітини 

спермою чоловіка (в ядрі знаходяться якраз ті самі фенотипічні ознаки: колір 
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очей, волосся і т.д.), а оболонку яйцеклітини, в якій містяться генетичні 

захворювання, замінюють донорською в якій такі захворювання відсутні. 

У Києві подібний експеримент успішно проведено у 2016 році та 

перенесено ядра з генами матері й батька до яйцеклітини, взятої від донора, що 

дало змогу позбутися частини спадкових захворювань і зробило ембріон більш 

життєздатним. За його результатами  у січні 2017 року народилася дівчинка.  

Право застосування допоміжних репродуктивних технологій, у тому 

числі за відсутності проблем із фертильністю. 

Допоміжні репродуктивні технології не тільки змінюють кількісні та якісні 

показники народжуваності і модифікують багато соціально-економіко-

демографічних показників, але і формують нові правові та етичні норми. 

Важливість цих проблем в країнах з несприятливою демографічною ситуацією, до 

яких входить Україна, посилюється низькою народжуваністю і депопуляцією. 

Зазвичай вважають, що метою цих технологій є лише подолання проблем 

безпліддя в подружніх пар. Г.Б. Романовський зазначає: «Не слід забувати, що 

штучне запліднення не є модною заміною статевого акту як джерела продовження 

життя. Штучне запліднення є операцією виняткового характеру» [178]. 

Але в останні роки, особливо після відкриття повної послідовності генома, 

відбулися суттєві зміни у цілях застосування зазначених технологій.  

Дійсно, серед цілей найбільш поширена – це подолання безплідності як 

для традиційних різностатевих пар, так і не традиційних, тобто подолання 

природного бар’єру безплідності для одностатевих шлюбів, які не здатні до 

біологічного відтворення.  

При цьому одні вчені вважають, що основною метою штучного 

запліднення є саме лікування бездітності. Інші, навпаки, дотримуються точки 

зору, що метою штучного запліднення не може бути лікування бездітності, так 

як безпліддя, на їхню думку, не представляє собою хворобу, і тому даний метод 

не є лікуючим, і його мета не в лікуванні, а в задоволенні бажання мати дитину. 

«Звичайно, коли йде мова про штучне запліднення, ми не говоримо, - пише 
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Ф.М. Амінова, - про лікування, оскільки до цього методу, як правило, вдаються 

в тих випадках, коли безпліддя вилікувати не вдалося» [179, с. 56-57]. 

Проте перелік цілей застосування допоміжних репродуктивних технологій 

далеко не обмежується вищевказаним. До них можна віднести також 

запобігання народженню дитини, яка буде мати вроджені захворювання або 

інвалідність (завдяки преімплантаційній генетичній та пренатальній 

діагностиці); вибір статі дитини, відкладене батьківство, забезпечення 

майбутньої дитини певними здібностями, які бажають батьки; розгляд дитини 

як можливого донора для свого рідного брата / сестри (цей процес відомий як 

bebé-medicamento - рідні брати рятівники) тощо. Наперед зазначимо, що у 

суспільстві не всі цілі отримали схвалення, а окремі з них наразі знаходяться 

під законодавчою забороною, передусім ті, які передбачають редагування 

генома ненародженої дитини, клонування. 

Як зауважує О.М. Васильченко зі зміною способу задоволення потреби 

змінюється й сама потреба, і відповідно соціокультурна трансформація 

натурального феномена неминуче створює й специфічну ділянку культурної норми, 

закономірності якої не можуть бути виведені з біологічних основ [53, с. 24]. 

Загалом допоміжні репродуктивні технології, які сприяють народженню 

дитини у осіб, що мають проблеми з фертильністю, є відносно новітніми 

засобами і набули широкого розповсюдження тільки в останні роки з розвитком 

технологій у сфері медицини, біології, генетики. При цьому спостерігається 

тенденція до підвищення позитивних результатів внаслідок як покращення 

якості таких процедур, так і появи нових методів, у зв’язку з чим збільшується 

ймовірність як запліднення, так і успішної вагітності. 

Раніше, коли вагітність була неможливою за медичними показаннями, 

концепція репродуктивних прав підмінялася концепцією «батьківських» прав, 

тобто мав місце вплив не на причину – безпліддя, а на наслідок – бездітність. 

Репродуктивні технології та усиновлення фактично протиставлялися одне 

одному в державній соціальній політиці і громадській думці [180, с. 76]. 
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Опоненти штучного екстракорпорального запліднення, окрім аргументу, що 

для розвитку цих технологій використовуються людські ембріони, які є об’єктами 

досліджень, вказують на їх неприродність і штучність, втручання у «природний 

процес» дітонародження, або, ще гірше – втручання у природній відбір. 

Ми не можемо погодитися з Е.А. Татаренцевою у тому, що природа сім'ї, 

де дитина з’явилася завдяки допоміжним репродуктивним технологіям, є 

штучно створеною, тому вони можуть здаватися відмінними, несхожими на сім'ї, 

що створюються природним шляхом. Не випадково створення сім'ї за допомогою 

усиновлення або допоміжних репродуктивних технологій розглядається вченими як 

«соціальна проблема». У підтвердження своєї тези нею наводиться наступний 

аргумент: «Так, наприклад, як усиновлення, так і штучна репродукція відкриває 

можливості для появи в сім'ї дитини у гомосексуальних пар, у самотніх чоловіків, 

які не можуть народити дитину природним способом». У зв’язку з цим вона 

пропонує заборонити застосування допоміжних репродуктивних технологій для 

одиноких чоловіків і жінок [181, с. 134]. 

О.В Перепелиця зазначає, що допоміжні репродуктивні технології можуть 

породити або створити умови для появи таких реальних і потенційних 

демографічних загроз: 1) зростання рівня (материнської і дитячої) 

захворюваності; 2) можливість близькоспоріднених шлюбів з усіма їх 

негативними наслідками; 3) подальша деградація інституту сім'ї, як наслідок 

нівелювання її авторитету [182]. 

Заперечуючи вищенаведене можна навести безліч контраргументів як з 

суто біологічної та медичної, так і соціальної сторони. 

З них основними є наступні: 

-   використання способу запліднення (природного чи штучного) не 

впливає на подальший розвиток успішно перенесеного здорового ембріона, а 

тим більше, навіть гіпотетично, на природу сім’ї. Поділ сімей на ті, де діти 

зачаті завдяки допоміжним репродуктивним технологіям і ті, де вони зачаті 

природним шляхом, у першу чергу з позиції штучності, а тому 

неповноцінності, є неприпустимим. Можна звернутися і до позитивного 
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законодавчого регулювання окремих держав. У ч. 12 ст. 9 Закону Республіки 

Молдова «Про репродуктивне здоров’я» закріплено, що діти, народжені 

внаслідок штучної інсемінації або екстракорпорального запліднення, мають ті 

ж права, що й народжені шляхом природного зачаття [142]; 

-   на відміну від природного запліднення, запліднення завдяки 

допоміжним репродуктивним технологіям – це завжди усвідомлений, вольовий 

вибір майбутніх батьків, який часто пов'язаний із суттєвими матеріальними 

витратами, а також фізичним і психологічним навантаженнями; тому у таких 

сім’ях дітям буде приділятися не менша, а як правило, навіть більша увага зі 

сторони батьків; 

-   наявність «неповноцінних» сімей не є визначальним фактором щодо 

психологічного розвитку дитини. Можна задати собі питання у якому разі 

дитина буде щасливішою, коли вона народилася традиційним методом, однак 

не бачила батька (матір), який (яка) її покинула при народженні, чи у одинака 

(одиначки), які усвідомлено народили генетично рідну дитину і з самого 

початку готові до цього та у майбутньому зможуть пояснити дитині свій крок. 

У даному випадку ми навіть не будемо піднімати тематику створення 

фіктивних шлюбів, які можуть укладатися виключно заради народження 

генетичних дітей у законний спосіб, чи про те, що у разі реалізації пропозицій 

Е.А. Татаренцевої ця дитина взагалі не з’явиться на світ; 

-   на сьогодні немає єдиної позиції та однозначних медичних досліджень, 

які б доводили чи спростовували позитивні та негативні сторони допоміжних 

репродуктивних технологій у далекій перспективі. Можна зустріти багато 

праць на цю тематику у яких діапазон думок відрізняється кардинально. В 

одних випадках автори наполягають на покращенні інтелекту чи фізичного 

розвитку дітей, які запліднені неприродним (штучним) методом, у інших випадках 

– навпаки заперечується вказане і доводиться протилежне, у третіх – взагалі 

спростовується взаємозв’язок майбутнього фізичного і психічного розвитку дитини 

з тим методом, завдяки якому відбулося зачаття (природним чи неприродним). 

Значна частина цих праць не є науково-обґрунтованими, а носять скоріш 
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публіцистичний характер. Ще більш сумнівною видається спроба взаємопов’язати 

методи запліднення і рівень материнської та дитячої захворюваності; 

-   при народженні бажаної дитини беззаперечно має місце суттєве 

покращення якості життя сім’ї (партнерів, одинаків), оскільки відсутність такої 

дитини є не тільки приводом для постійного почуття нестачі у дітях, 

невдоволення своїм соціальним статусом (бездітного, бездітних), але і може 

створити більш глибокі негативні наслідки (розлучення сімейних пар, 

самогубство, нецікавість до життя та ін.). 

Ще одним моментом є те, що переважна більшість таких дослідників 

опирається на застарілі статистичні дані, результати роботи репродуктологів 

минулих років, коли й сама репродуктологія людини була тільки на перших 

етапах свого становлення. Це один з тих небагатьох випадків, де значення для 

аналізу мають не десятки, а лише останні роки практики. 

Отже наразі відсутні завершені широкі дослідження наслідків 

застосування сучасних репродуктивних технологій, їх впливу на популяцію, а 

також  впливу на дитину, що народилася у такий спосіб через призму значного 

проміжку часу (як мінімум одного покоління). Існуючі дослідження оперують 

тільки даними результатів застосування тих технологій, які існували десять, а 

то і більше років тому, тобто є безнадійно застарілими. 

Вищезазначене можливо є однією з причин того, що законодавець 

дозволяє застосування репродуктивних технологій майже у всіх державах 

тільки як засіб з метою лікування проблем фертильності. Не є винятком і 

Україна. Так, відповідно до ч. 7 ст. 281 ЦК України повнолітні жінка або 

чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них 

лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з 

порядком та умовами, встановленими законодавством.  

Відповідно до ч. 2 ст. 1, ч. 4 профільного Закону Італійської Республіки 

використання штучного запліднення допускається, якщо немає інших 

ефективних методів лікування причин безплідності, що підтверджено 

відповідним медичним висновком [161]. 
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Подібні норми містяться у законодавстві Молдови, Російської Федерації, 

Великобританії, Німеччині, Білорусії та ін. 

Не заперечує проти використання методів штучного запліднення і релігія, 

однак з низкою обмежень. Найбільш стило їх можна проілюструвати у 

висновках Ради у Релігійних справах у Туреччині, яка вважає, 

екстракорпоральне запліднення таким, що не суперечить основам ісламу за 

умови, що дотримано певних вимог: наявність зареєстрованого шлюбу, 

використання власних гамет тощо. Разом з тим не визнається таким, що відповідає 

релігійним вимогам зачаття на умовах in vivo із залученням донора [38]. 

Обґрунтованою вважають цю позицію і окремі науковці. На думку        

Р.О. Стефанчука, застосування вказаних технологій повинно здійснюватися 

лише у випадку, коли за медичними показаннями застосування першого 

(природного) способу репродукції є неможливим або таким, що створює 

реальну загрозу життю та здоров’ю фізичної особи. Такий підхід не слід 

вважати якимось обмеженням волі фізичної особи. Запровадження такого 

обмеження буде виправданим і відповідати назві цих репродуктивних 

технологій – «допоміжні» [42, с. 357].    

М. Малеїна щодо штучного зачаття дітей зазначає: «Здатній до природного 

народження дітей жінці (або подружжю) ця операція не проводиться. Це не 

прирівнюється до відмови в наданні медичної допомоги, оскільки жінка, здатна 

мати дітей, здорова і не має потреби в такій допомозі. Необґрунтоване 

збільшення кількості подібних операцій ускладнить надання медичної 

допомоги в інших, дійсно необхідних випадках, і призведе до зайвої витрати 

сил і засобів органів охорони здоров’я. Необмежене здійснення штучного 

запліднення здатне певною знецінити соціальне значення родини, материнства і 

батьківства. Дійсно, у цьому питанні доцільно орієнтуватись на загально 

медичні критерії, відповідно до яких повинні існувати визначені показання для 

того або іншого медичного втручання [183, с. 58]. 

Подібної точки притримується Є.В. Григорович, Ф.М. Амінова [184] та 

низка інших дослідників. 
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Разом з тим, сучасні репродуктивні технології надають набагато більші 

можливості у сфері реалізації права людини на репродукцію (відтворення). 

Так, розвиток сучасних методів генетичної діагностики уможливив 

виявлення наявності генетичної патології у дитини ще до її народження, а, з 

застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, ще до настання 

вагітності - до імплантації ембріонів матері. Однак, крім виявлення і 

попередження серйозної генетичної патології, дані технології можуть бути 

використані і для інших цілей, що не несуть медичної доцільності, а містять 

соціальний аспект, наприклад, для вибору статі дитини. 

Висловлюючи своє бачення щодо права на застосування допоміжних 

репродуктивних технологій за відсутності медичних показань зазначимо, що 

вони можуть і зацікавлені особи вправі їх застосовувати не тільки у зв’язку з 

наявністю проблем із фертильністю. Дефініція «допоміжні» повинна сприйматися в 

широкому розумінні і не ототожнюватися з лікуванням, а співставлятися з 

потребою у продовженні роду, у тому числі гарантування його у майбутньому. 

Неабияке значення для вищенаведеної мети відіграє можливість 

преімплантаційної діагностики (PGD).  

Для даного виду діагностики використовується ДНК полярних тілець і 

одиничних бластомерів ембріонів, на підставі аналізу якої робиться висновок 

про генетичне здоров'я ембріона. Таке дослідження дозволяє уникнути 

перенесення в порожнину матки ембріонів, які мають генетичні порушення, 

раніше виявлені у батьків, та необхідності у подальшому штучного 

переривання вагітності. Про позитивні наслідки застосування цього виду 

діагностики нами вже неоднорозаво зазначалося [14, с. 124-125]. 

Незважаючи на очевидну корисність преімплантаційної генетичної 

діагностики у багатьох державах, навіть в останній час, відмовилися від її 

проведення у тому числі з морально-етичних та демографічних міркувань. Так, 

в Російській Федерації вона заборонена з 2012 року, у Німеччині – з 1990 (у 

подальшому її частково дозволили у вузьких межах діючого закону); суттєві 

обмеження у її застосуванні мають місце в Швейцарії, Франції тощо.  
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Вважаємо такі обмеження невиправданими у тому числі з етичних 

міркувань [14, с. 125-126]. Абсолютна заборона на застосування 

преімплантаційної діагностики не сприяє реалізації права людини на 

репродукцію (відтворення), у частині гарантування появи здорової дитини в 

осіб, які мають генетично спадкові хвороби. 

Ще однією позитивною можливістю, яка може бути впроваджена при 

застосуванні допоміжних репродуктивних технологій не тільки з медичних 

підстав є здатність кріоконсервації репродуктивних клітин та ембріонів, 

починаючи зі стадії зиготи, для їх подальшого використання у майбутньому 

(так зване відкладене батьківство).  

Якщо допоміжні технології розглядати тільки як лікування, то низка 

новітніх можливостей, пов’язаних з технологіями кріоконсервації 

репродуктивного матеріалу, для людини стануть недоступними, у тому числі 

відкладене батьківство, посмертна репродукція тощо.  

Кріоконсервація (від грец. Κρύος - холод і лат. Conservo - зберігаю) - 

низькотемпературне зберігання живих біологічних об'єктів з можливістю 

відновлення їх біологічних функцій після розморожування. 

Загалом спосіб кріоконсервації широко використовується в різних сферах 

сучасної біології, у тому числі для збереження генетичного матеріалу людини.  

Упровадження технологій кріоконсервування підвищило ефективність 

лікування безпліддя та кумулятивну частоту настання вагітності в лікувальних 

циклах, забезпечило біологічну безпеку використання донорських гамет та 

ембріонів шляхом дотримання карантину. Науково-технічний прогрес у біології 

та медицині і насамперед розвиток репродуктивної кріобіології дають змогу на 

практиці забезпечити високу якість заморожено-відігрітих гамет і ембріонів для 

збереження генофонду сім’ї та народження здорових нащадків [185, с. 44]. 

Кріоконсервації можуть підлягати як репродуктивні клітини чоловіка і 

жінки, так і ембріони.  

Така процедура може бути доречною перед лікуванням деяких 

онкологічних захворювань (злоякісні новоутворення усіх локалізацій, 
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гематологічних, аутоімунних), з метою збереження фертильності, працівникам 

на шкідливому виробництві, військовослужбовцям тощо. Більше того, ця 

технологія також дозволяє зберегти зайві жіночі репродуктивні клітини, 

отримані при пункції фолікулів, у країнах з мораторієм на заморожування 

ембріонів (Італія, Німеччина, країни Середнього та Близького Сходу). У такому 

разі кріоперенесення не вимагає повторної стимуляції суперовуляції, що 

дозволяє уникнути побічних ефектів, пов'язаних з гормональною стимуляцією 

яєчників жінки при повторному проведенні екстракорпорального запліднення. 

Крім того, удосконалення програм кріоконсервування в останні роки 

призвело до створення банків ооцитів, що нині успішно функціонують. 

Використання методики заморожування ооцитів дозволяє істотно полегшити 

виконання програми допоміжних репродуктивних технологій, оскільки усуває 

необхідність синхронізації циклів донора і реципієнта [185, с. 49]. 

Одним із перспективних напрямів кріоконсервування є створення банку 

цитоплазми ооцитів для перенесення ядер з метою терапевтичного клонування.  

Заморожування репродуктивних клітин та ембріонів дозволяє здійснити 

також постмортальну (посмертну) репродукцію. Під нею розуміють зачаття і 

народження дитини після смерті кого-небудь з батьків. Таким чином технологія 

кріоконсервації змістила часові рамки не тільки народження генетично рідних 

дітей, але і їх запліднення. 

Проте тема посмертного репродуктивного відтворення є однією з 

найскладніших і сприймається ще важче, якщо до неї підходити з етичної та 

релігійної точок зору [186, с. 96]. 

Зважаючи на актуальність та новизну для України цієї методики 

зупинимося на ній більш детально. 

Історично цей феномен характеризував зачаття дитини обома батьками, 

народження якої відбувалося після смерті батька. Відомі також випадки, коли 

народження дитини відбувалося після смерті матері при пологах або в 

результаті нещасного випадку [187]. Водночас розвиток науки суттєво змінив 

раніше б здавалося непорушні аксіоми у цій сфері. 
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Новітні наукові технології дають можливість по-новому розглянути 

проблему зачаття і народження дітей після смерті їх батьків. У відповідних 

умовах заморожені гамети чи ембріони можуть зберігатися тривалий час. Тому 

зачаття дитини технічно може відбутися після смерті обох батьків або одного з 

них. Таким чином, під поняттям постмортальної репродукції слід розуміти не 

тільки народження дитини після смерті кого-небудь з батьків, але і зачаття, і 

народження дитини після смерті одного або обох батьків [188]. 

Звичайно, що порядок використання заморожених гамет чи ембріонів, а 

також право вилучення гамет у померлої особи чи особи, що перебуває у 

незворотній комі потребує додаткового детального дослідження, адже крім 

етичних і релігійних аспектів вимагає вирішення і низка суто правових питань. 

Зокрема, чи можуть використовуватися вони без згоди особи яка померла, 

якою повинна бути ця згода і у якій формі, чи діє тут презумпція наявності 

такої згоди при замороженні гамет (адже людина передбачала ймовірність їх 

використання), хто вправі ними розпоряджатися, у тому числі чи входять до 

цього переліку близькі родичі першого ступеня спорідненості померлого, чи 

має бути згода інших осіб на їх використання, якщо так, то кого саме, чи 

передаються заморожені репродуктивні клітини у спадок тощо. 

Загалом розвиток технологій дозволяє здійснити кілька варіантів 

посмертної репродукції: використання кріоконсервованої сперми 

(яйцеклітини), взятої ще за життя людини, перенесення раніше замороженого 

ембріона і новітній напрям – посмертний витяг сперми померлого, який 

можливий протягом 24-36 годин та її заморожування. Останнє стало можливо із 

застосуванням методу електроеякуляції з використанням декількох технологій 

[189]. На даний час тривають роботи щодо удосконалення вилучення також 

ооцитів та відповідного правового супроводу. 

Враховуючи наведене з погляду права людини на репродукцію 

(відтворення) узагальнено дану проблематику можна розділити на два великі 

блоки. До першого слід віднести використання заморожених ембріонів, а також 
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гамет, а до другого блоку – отримання (вилучення) репродуктивних клітин з 

тіла людини після її смерті з подальшим їх використанням. 

У свою чергу, перший блок можна додатково поділити на право 

розпорядження ембріоном, один чи двоє генетичних батьків якого померли, та 

право розпорядження репродуктивними клітинами померлого. 

Ми не можемо погодитися з К.Н. Світнєвим у тому що ембріон у будь-

якому разі може і повинен бути використаний за відсутності інших прямих 

вказівок померлого [190]. Ембріон є результатом об’єднання генів обох 

біологічних батьків, внаслідок чого розпорядження ним поза їх волею не буде 

правовим рішенням. Лише ті, хто є біологічними батьками вправі 

розпорядитися подальшою долею ембріона, починаючи зі стадії зиготи. Інші 

особи (кровні батьки померлого, брати і сестри та ін.) без такої згоди не 

уповноважені на прийняття цих рішень.  

Більше того, якщо померлим висловлено бажання (воля) знищити ембріон у 

разі його смерті, то вони не можуть бути використані за винятком випадку, коли 

для іншого з подружжя – це єдина можливість мати генетично рідну дитину та 

реалізувати своє фундаментальне право на репродукцію (відтворення). Відповідні 

норми повинні бути закріплені у національному законодавстві.  

Адже ембріон це особливий вид об’єктів, який не є предметом, річчю чи 

майном. На нього не можуть поширюватися загальні правила спадкування, які 

передбачено нормами цивільного права. У цьому разі ми повинні розглядати 

ембріон саме через призму майбутньої людини. 

Вважаємо, що у разі, якщо померли обоє біологічних батьків і не було їх 

прямої вказівки (волі) на необхідність знищення ембріонів, то за умови 

відсутності інших нащадків (тобто наявності однієї дитини у сім’ї, яка 

померла), з метою реалізації свого права на репродукцію (відтворення) їх 

використати вправі виключно батьки померлих чиє право на продовження роду 

буде порушено. При цьому вони мають мати єдине право в частині 

розпорядження ембріоном – його використання для генетичного продовження 
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власного роду. Тобто такі ембріони не можуть бути передані іншим особам, 

подаровані, продані чи іншим чином відчужені. 

Наприклад, в Ірані мав місце факт, коли через суд було задоволено прохання 

батька померлого про перенесення заморожених ембріонів. Суд заявив, що 

оскільки ембріони створено до смерті цієї особи, то буде вірним, щоб передати їх 

жінці як сурогатній матері, а опіку покласти на дідуся [186, с. 97]. 

Якщо мова йде про заморожені гамети померлого, то право на їх 

використання повинно  належати тим з близьких родичів (мати, батько, а також 

дружина), чиє право на продовження роду буде порушене за умови їх 

знищення. Так, К. Захарова з Російської Федерації використала донорські 

яйцеклітини, кріоконсервовану сперму свого покійного сина і метод 

сурогатного материнства для того, щоб стати бабусею [190]. 

Зважаючи на викладене, ми не можемо погодитися з позицією               

Ю.Ф. Дружиніної про те, що у разі одночасної смерті обох батьків або якщо 

ембріон вже перебував у одноосібній власності, права на ембріон повинні 

перейти до медичної установи для мети подальшої донації з міркувань 

суспільної користі, адже, як би там не було, суспільство зацікавлене в 

народженні дітей [191, с. 140]. 

А.П. Головащук  вважає, що знищувати такі ембріони є недоцільним, 

найкраще передати їх іншій парі, яка проходить репродуктивну програму. 

Однак лише у тому випадку, якщо найближчі родичі загиблого подружжя не 

будуть заперечувати проти цього [192, с. 194]. 

По-перше, не будь-яке суспільство зацікавлене в народженні дітей та 

збільшенні кількості населення, а навпаки, переважна частина світу намагається 

призупинити ріст його чисельності про що більш детально вказано у підрозділі 

4.1 дослідження. По-друге, у такому разі має місце розпорядження гаметами чи 

ембріонами поза безпосередньою волею їх генетичних батьків та примусова 

донація поза законодавчими межами. 

Уважаємо, що за таких обставин єдиним шляхом залишається зберігання 

гамет чи ембріонів до закінчення встановленого законодавством або договором 
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терміну та подальше їх знищення у встановленому порядку за винятком 

згаданих випадків з метою продовження власного роду. 

Як зазначалося вище інші правила діють у разі, якщо особа не 

заморожувала свої репродуктивні клітини і для їх отримання виникає 

необхідність забору від померлого, особи що перебуває у незворотній комі.  

Перший випадок успішного посмертного вилучення сперматозоїдів 

зареєстровано в 1980 році, а в період з 1980 по 1995 рік 40 центрів в 

Сполучених Штатах Америки повідомили про 82 запити на таку маніпуляцію 

[193, с. 2359]. 

Сучасний розвиток науки дозволяє проведення маніпуляцій з вилучення 

репродуктивних клітин померлого чи особи, що перебуває у комі або клінічній 

смерті. Так, у 1999 році Верноф отримала сперму від свого померлого чоловіка 

через 30 годин після його смерті, а пізніше, через методику ІКСІ, народила 

дівчинку [186, с. 96]. 

Повідомляється про декілька методів посмертного отримання сперми. 

Перед смертю може бути використаний метод електроеякуляції, для стимуляції 

еякуляторного механізму неврологічно інтактного чоловіка. Наступні три 

методики можуть бути виконані як до, так і після смерті. Це методики PESA, 

TESA, TESE як в закритому, так і відкритому варіанті. Крім того, посмертно 

можуть бути видалені яєчка для отримання сперми в умовах лабораторії [187]. 

На сьогодні посмертний відбір гамет і їх використання в методах допоміжної 

репродукції здійснюється в усьому світі, де немає відповідної заборони, хоча 

відмінності в національній культурі, етичних цінностях і законодавстві створюють 

істотні розбіжності правового регулювання цього механізму. 

Погоджуючись з Г.В. Анікіною [188] вважаємо, що головною умовою для 

такого вилучення повинна бути свідома згода померлого. Форма такої згоди 

має визначатися виключно законом. Однак, на нашу думку є не менш важлива 

умова – досягнення повноліття померлим.  

У м. Бостон в 2010 році лікарі одного з шпиталів відмовили родичам 

пацієнтки, яка страждала емболією легенів і знаходилася в глибокій комі, у 
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вилученні її генетичного матеріалу. Лікарі аргументували відмову відсутністю 

підтвердженої згоди пацієнтки на таку процедуру. До того ж було відомо, що 

жінка тривалий час приймала контрацептиви і не бажала мати дітей [189]. 

З іншої сторони певним вимогам повинні відповідати і ті, хто бажає 

скористатися правом на вилучення репродуктивних клітин померлої особи. 

Для недопущення зловживань варто передбачити, що треті особи (за 

винятком іншого з подружжя), які скористаються правом вилучення 

репродуктивних клітин з тіла померлого повинні відповідати наступним 

критеріям: 

1)  у цих осіб відсутні інші діти та вони не у змозі їх зачати, або таке зачаття 

суттєво утруднено внаслідок об’єктивних причин (у тому числі істотної загрози 

можливості розвитку спадкової чи іншої важкої хвороби як у них, так і 

майбутньої дитини); 

2)  вони усвідомлено перебирають на себе всю повноту відповідальності 

пов’язану з вихованням і належним забезпеченням новонародженої дитини; 

3)  метою вилучення репродуктивних клітин є продовження власного роду;   

4)  обґрунтованість вимоги про використання вилучених репродуктивних 

клітин та здатність належним чином забезпечити новонароджену дитину має 

бути перевірена судом. 

Зважаючи на обмежені строки вилучення гамет покійного, судова перевірка 

повинна здійснюватися негайно після їх вилучення та кріоконсервації. 

Ураховуючи, що особи які бажають здійснити програму посмертної 

репродукції усвідомлюють і передбачають необхідність належного 

матеріального забезпечення новонародженого на них не повинні поширюватися 

програми державної допомоги (підтримки) при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій. Вказане обґрунтовується тим, що використання 

цього методу вже передбачає, що заявники здатні гарантувати дитині належні 

умови, тобто є фінансово незалежні.   

Крім того, вважаємо раціональною думку Ф.В. Дахно та А.О. Куценко, що 

зважаючи на низку міркувань разом з нестійким емоційним оточенням після 
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раптової смерті, затримка репродукції як мінімум на 6 місяців, здається 

розумною [187]. Отже, по-перше, особа зможе перевірити себе та переконатися 

у тому, що вона дійсно має стійку необхідність задоволити вроджену потребу у 

продовженні власного роду таким методом. По-друге, цей час достатній для 

того, щоб суд міг прийняти обґрунтоване рішення щодо надання згоди 

зацікавленим особам у розпорядженні, тобто використанні для запліднення, 

репродуктивних клітин, вилучених у померлої особи. 

Підсумовуючи можна вказати, що посмертна репродукція є суттєвою 

гарантією права на продовження роду, проте його реалізація потребує 

відповідального та виваженого рішення, за необхідності підтвердженого у 

встановленому порядку. 

Таким чином, на нашу думка, кожна пара, чи особа-одинак повинні мати 

можливість скористатися допоміжними репродуктивними технологіями не 

тільки на підставі медичних показань, але й на підставі соціальних чинників, у 

тому числі з метою гарантування собі продовження роду у майбутньому. 

Звертаючись до соціального зупинимося ще на одній правомочності, яка для 

деяких держав створює істотні демографічні ризики, а тому залишається однією з 

найбільш дискусійних як на міжнародному, так і національному рівнях. 

Мова йде про право батьків на вибір статі майбутньої дитини при 

застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. 

Сучасні наукові досягнення надали майбутнім батькам, серед іншого, 

можливість, яка не існувала до цього часу – вибір статі майбутньої дитини на 

самих перших етапах з моменту зачаття.  

Слід підкреслити, що можливість вибору статі дитини існувала і до 

впровадження діагностичних інновацій у сфері допоміжних репродуктивних 

технологій, однак мала зовсім інший характер. 

Вибір статі дитини до часу появи ультразвукового дослідження тільки 

умовно можна назвати вибором статі, оскільки батьки мали можливість не 

стільки вибрати бажану стать майбутньої дитини, скільки вибрати чи бути 

батьками та виховувати дитину тієї статі, яка народилася. Мова йде не тільки 
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про передачу дитини небажаної статі іншими особам (чи то фізичним, чи то до 

сиротинців, дитячих будинків або інших подібних закладів), але і про більш 

радикальні методи, у тому числі їх навмисного вбивства.  

З появою технології ультразвукового дослідження вибір статі дитини 

зсунувся на утробний період розвитку плоду. Водночас зміна строку 

визначення статі дитини по суті не вплинула суттєво на самий вибір. За 

медичними дослідженнями стать дитини формується приблизно на 11 тижні з 

моменту зачаття, а на 18-20 тижні вагітності можна дізнатися стать дитини. 

Батьки й надалі могли та можуть у такий спосіб визначатися щодо статі 

майбутньої дитини виключно через призму бажання позбутися її (тобто плоду), 

якщо вона небажаної статі шляхом штучного переривання вагітності.  

Зовсім інші перспективи надають допоміжні репродуктивні технології та 

преімплантаційна генетична діагностика. Вони дозволяють батькам 

визначитися саме зі статтю майбутньої дитини на стадії перенесення у тіло 

жінки ембріона. Слід відзначити, що лікарі не здатні на теперішній час 

вплинути на стать дитини у процесі формування зиготи. Яйцеклітина матері 

містить 23 хромосоми і стільки ж передає сперматозоїд батька. У підсумку, з 

набору в 46 хромосом формується унікальний ланцюжок ДНК. В одному 

випадку зародок «бере» жіночу комбінацію хромосом ХХ, а в іншому - 

чоловічу ХY. Тому вибір статі дитини за допомогою екстракорпорального 

запліднення проводиться лише у тому разі, коли сформувалися кілька зародків 

(ембріонів) різної статі. Лікарі шукають здоровий ембріон потрібної статі. Для 

цього і проводяться аналізи точність яких майже 97 відсотків. Однак, якщо за 

результатами програми допоміжних репродуктивних технологій сформувався 

тільки один ембріон, або ембріони однієї статі, то вибір у батьків щодо статі 

відсутній. У цьому разі можна говорити тільки про те, чи погодяться батьки 

(жінка) на імплантацію ембріона цієї статі. 

У світі досить неоднозначний підхід держав до права батьків на вибір статі 

майбутньої дитини. В одних державах такий вибір дозволений, в інших 

категорично заборонений, у третіх – дозволений за медичними показаннями. 
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Багато у чому вказане пов’язано з державною політикою у сфері 

дітонародження та демографії, соціальними і сімейними традиціями та 

цінностями та ін. Наприклад, у Китаї, перш за все у сільській місцевості, 

переваги надаються хлопчикам, оскільки для них сини – це робоча сила і 

підтримка батьків. В Індії до подібної практики найчастіше вдаються 

представники середнього і вищого класу. Саме вони можуть дозволити собі 

ультразвукове обстеження і більше турбуються про придане, яке вони повинні 

дати дівчинці, щоб зберегти своє реноме [194]. 

 Зважаючи на радикальні відмінності у підходах держав щодо можливості 

вибору статі дитини логічним є те, що на сьогодні відсутні імперативні норми, 

які б врегульовували це питання на міжнародному рівні. Не останню роль тут 

відіграє і вплив релігійних інституцій, які не є прихильниками можливості 

довільного вибору статі. Муфтій Сухайл Тармахомед Джаміат уль-Улама, Дар 

уль-Іфта зазначає: «Не допустимо використовувати генну інженерію тільки для 

того, щоб народити дитину певної статі, оскільки це призводить до втручання в 

природу створінь Аллаха, а таке втручання, без серйозних підстав заборонено. 

Також для подібної процедури чоловікові доведеться займатися мастурбацією, і 

обом подружжю доведеться оголювати свої статеві органи без необхідності. 

Подібні питання вже ставилися на одній із сесій світової академії по фикху 

щодо такої можливості, і була прийнята така ж резолюція - генна інженерія для 

народження дитини певної статі не припустима, за винятком випадків наявності 

спадкування генетичних захворювань, які можуть мати місце у відповідної 

статі» [195]. 

Проте відсутність імперативних норм не означає, що цій тематиці не 

надається істотна увага. Навпаки, як ООН, так й інші міжнародні організації 

прийняли низку декларацій і рекомендацій, які покликані сприяти її 

унормуванню. 

Серед одних з перших документів, де порушується питання вибору статі 

майбутньої дитини є п. 4.15 Програми дій, прийнятої за результатами роботи 

Міжнародної конференції з населення та розвитку в м. Каїр у 1994 році [196]. 
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Зокрема підкреслено: «…у низці держав практика вибору статі майбутньої 

дитини …. призводить до того, що внаслідок такого кращого ставлення до 

синів, дівчаткам надається менше уваги… Ця обставина нерідко посилюється 

зростаючим використанням технічних засобів, що дозволяють встановити стать 

дитини, в результаті чого у тих випадках, коли жінка дізнається про те, що у неї 

народиться дівчинка, вона робить аборт». У пунктах 4.16, 4.23 Програми 

пропонується заборонити усі форми відповідної дискримінації дівчат і 

викорінити всі першопричини привілейованого відношення до хлопчиків, які 

ведуть до шкідливої та неетичної практики вбивства новонароджених дівчаток  

та вибору статі майбутньої дитини. Урядам пропонується вжити необхідних 

дієвих заходів для протидії цьому.  

За Пекінською декларацією та Платформою для дії, ухваленою на 

Четвертій світовій конференції у 1995 році та присвяченій проблемам жінок, 

пренатальний вибір статі визнано порушенням прав дітей жіночої статі. 

Проблематика вибору статі дитини до її народження порушувалася і на 

регіональному рівні, у тому числі в Європі. 

Відповідно до ст. 14 Конвенції Ради Європи про захист прав та гідності 

людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини не 

дозволяється використання медичних репродуктивних технологій з метою 

селекції статі майбутньої дитини, за винятком випадків, коли необхідно 

уникнути серйозного спадкового захворювання, пов'язаного зі статтю. 

Зазначену Конвенцію Україна підписала, проте не ратифікувала.  

Радою Європи прийнято Резолюцію №1829 (2011) «Вибір статі дитини до 

її народження», у якій акцентовано увагу на проблемі відбору нащадків за 

статевою ознакою. Перевага синів перед дочками і дискримінація жінок так 

широко поширені в світі, зазначено у Резолюції, що добровільно або вимушено 

мільйони жінок приймають рішення не народжувати дочок, оскільки 

вважається, що дівчатка є тягарем для родини і не служать продовженням роду. 

Існують переконливі дані про те, що випадки допологового вибору статі дитини 

зустрічаються не тільки в Азії. В останні роки відхилення від природного 
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співвідношення статей при народженні спостерігається в низці держав-членів 

Ради Європи. Викликають тривогу розміри цього вибору в Албанії, 

Азербайджані та Вірменії, де на 112 новонароджених хлопчиків припадає 100 

дівчаток, а також в Грузії, де співвідношення статей серед новонароджених 

складає 111 хлопчиків на 100 дівчаток. 

Відповідно до Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину 

(ETS № 164) Асамблея вважає, що в контексті застосування допоміжних 

репродуктивних технологій, таких як преімплантаційна генетична діагностика, 

вибір статі дитини до її народження допустимі лише з метою запобігання 

передачі важких спадкових захворювань, пов'язаних зі статтю [197]. 

Згідно з Рекомендацією 1979 (2011) практика допологового вибору статі 

дитини ставить під сумнів базові цінності, обстоювані Радою Європи, такі як 

рівність та людська гідність, недопущення дискримінації, захист гідності 

особистості і основних прав і свобод в зв'язку з використанням досягнень 

біології та медицини [198]. 

Слід підкреслити, що чим більший крен у суспільстві щодо надання 

переваги хлопчикам при визначенні майбутньої статі дитини, тим жорсткіше 

законодавство відповідної держави, яка намагається таким чином збалансувати 

не тільки кількість народжених дітей, але і співвідношення статей між 

новонародженими. Китай навіть заборонив проводити ультразвукове 

дослідження вагітних жінок і породіль. У 2001 році в Індії законом заборонено 

пренатальне визначення статі дитини. Однак вказане не вирішило проблеми і у 

деяких державах вона стала майже катастрофічною. 

Так, на азіатському континенті спостерігається дефіцит жінок. За даними 

Фонду ООН з народонаселення, країнам Південної, Південно-Східної і 

Центральної Азії не вистачає як мінімум 170 мільйонів жінок. Жителі цієї 

частини світу традиційно вважають за краще мати синів. І якщо раніше від 

дівчат або відмовлялися, або просто вбивали, то з відкриттям ультразвукового 

дослідження тут стали широко використовувати селективні аборти. За даними 

останнього перепису населення, вибіркові аборти призвели до серйозного 
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дисбалансу статей в двох найбільш багатолюдних країнах світу - Індії та Китаї. 

Та ж тривожна тенденція спостерігається і в інших державах азіатського 

континенту, а також на Закавказзі [194]. 

Вивчення досвіду іноземних держав свідчить, що вибір статі майбутньої 

дитини у більшості держав, де допоміжні репродуктивні технології 

врегульовані законодавчо, практикується однак дозволений тільки за 

медичними показаннями, тобто якщо існує загроза передати дитині генетичне 

захворювання. За інших причин вибір статі дитини заборонений (Білорусь, 

Бельгія, Вірменія, Індія, Іспанія, Естонія, Канада, Китай, Киргизія, Молдова, 

Росія тощо). Класичний приклад гемофілія, дальтонізм або міодистрофія 

Дюшена – захворювання, зчеплені з Х-хромосомою та ін.  

Гучною справою про можливість вибору статі майбутньої дитини не тільки 

за медичними показниками стала справа Алана та Луїзи Мастертонів у 

Великобританії.  

У їх сім’ї було шестеро дітей: п’ять хлопчиків від 8 до 14 років та трирічна 

дівчинка, яка у подальшому померла внаслідок нещасного випадку. Родина 

Мастертонів звернулася до уповноваженого органу з проханням надати дозвіл 

на використання процедури преімплантаційної генетичної діагностики, що 

дозволило б зачати та народити дитину жіночої статі. До своєї заяви Алан та 

Луїза Мастертони додали фотографію Ніколь із таким написом: «Це наша 

дорогоцінна донечка Ніколь. Радість та щастя, які вона принесла до нашого 

життя, її дух, її місце у нашій родині – все це змушує нас звернутись із заявою 

про надання дозволу на вибір статі майбутньої дитини». Оскільки 

законодавство Великобританії містить заборону на вибір статі майбутньої 

дитини за так званими соціальними підставами, дозвіл на такий вибір їм не 

надали [199, с. 49]. 

У противагу цим державам можна навести Бразилію, Сполучені Штати 

Америки, Україну, де цю послугу на платній основі готові надати відповідні 

заклади охорони здоров’я та у яких відсутня заборона на вибір статі майбутньої 

дитини.  
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І лише в деяких державах чітко унормовано порядок та підстави вибору 

статі майбутньої дитини, коли такий вибір законодавчо дозволений. 

Позитивною є практика Ізраїлю, де зазначеним питання опікується 

спеціальний орган – Національна комісія з питань вибору статі дитини 

Міністерства охорони здоров’я шляхом преімплантаційної генетичної 

діагностики. Ця комісія призначається генеральним директором Міністерства і 

до неї входять фахівці у сфері медицини, психології, соціальної роботи, права 

та етики, а також релігійні діячі. Комісія обговорює кожне клопотання окремо, і 

її завдання його схвалити або відхилити. 

Особи, які мають право подати клопотання в Національну Комісію: 

1)   подружжя, які перебувають в законному шлюбі; 

2)   особи (подружжя), які перебувають у цивільному шлюбі (ядуім бецібур), 

і цей факт підтверджений угодою про спільне проживання, схваленою 

адвокатом; і ці люди не перебувають у шлюбі з іншими людьми; 

3)   самостійна жінка. 

Умови отримання дозволу на вибір статі дитини наступні: 

1)   є реальний і значний ризик нанесення серйозної та істотної шкоди 

психічному здоров'ю батьків, або одного з батьків, або майбутній дитині, якщо 

не буде виконано процедуру вибору статі дитини; 

2)   у заявників вже є щонайменше четверо спільних дітей однієї статі, і у них 

немає дітей іншої статі, за винятком надзвичайних, особливо рідкісних випадків, з 

особливими обґрунтуваннями, які будуть викладені у рішенні Комісії; 

3)   майбутні батьки отримали генетичну консультацію, і їм роз'яснені всі 

деталі цієї процедури; вони отримали консультацію лікаря-спеціаліста з 

репродуктивної медицини щодо шансів і ризиків, а також щодо етичних 

міркувань, пов'язаних з вибором статі дитини, до імплантації не в медичних 

цілях, включаючи статус і майбутнє ембріонів статі, які не були обрані для 

імплантації, і батьки дали письмову свідому згоду на проведення цієї 

процедури. Також батьки обов'язково повинні дати окрему свідому згоду на 

проведення екстракорпорального запліднення; 
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4)   майбутнім батькам роз'яснено, що якщо нормальні ембріони не будуть 

бажаної статі, не буде отримано дозвіл на додатковий цикл 

екстракорпорального запліднення з метою вибору статі дитини до 

використання з метою розмноження всіх отриманих нормальних ембріонів; 

5)   після дослідження всіх професійних і етичних аспектів Комісія зробила  

висновок, що існує вагоме виправдання проведенню процедури вибору статі 

дитини в даному випадку [200]. 

Вважаємо, що вирішуючи питання про надання дозволу чи закріплення 

відповідної заборони у законодавстві на право вибору статі майбутньої дитини 

така державна політика за своєю суттю радикально не впливає на те, чи буде 

народжена дитина небажаної статі. Зазначений вибір покладається перед усім 

на майбутніх батьків і якщо вони не бажають такого народження, то у них є 

достатні засоби для цього, перед усім – штучне переривання вагітності, у тому 

числі незаконним шляхом (наприклад, де аборт законодавчо заборонений), а також 

використання відповідних послуг з визначення статі дитини у тих державах, де це 

дозволено. Адже статистика засвідчує, що незважаючи на вжиті законодавчі заходи 

(заборону ультразвукового дослідження, заборону селективних абортів та ін.) у 

цих країнах і надалі спостерігається неприродній дисбаланс при народженні 

хлопчиків і дівчаток. Навпаки, у таких державах збільшується кількість 

нелегальних абортів, смертей вагітних жінок і породіль тощо.  

Слід наголосити, що ми не закликаємо скасовувати чи не впроваджувати 

норми про заборону селективного вибору статі чи заборони селективного 

аборту, як неефективні. Навпаки, вони повинні бути закріплені у законодавстві 

держави, особливо де наявна диспропорція в народженні хлопчиків і дівчаток. 

Однак реальною протидія буде лише у разі комплексної політики держави, у 

тому числі шляхом проведення освітніх і культурних заходів, зміни порядку 

соціального забезпечення осіб похилого віку тощо, які дозволять з часом 

змінити громадську думку щодо переваг у народженні виключно хлопчиків. 

Раціональнішим  є встановлення чіткого порядку та підстав для надання 

дозволу на вибір статі майбутньої дитини. Тобто майбутні батьки повинні бути 
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переконані, що вони, навіть з допомогою сучасних технологій, можуть отримати 

дитину бажаної статі, однак за умови дотримання деяких вимог, у тому числі 

народження певної кількості дітей, які повинні передувати наданню державою 

такого законодавчого дозволу. Іншими словами, вони повинні мати обґрунтовану 

надію, що зможуть задовольнити свою потребу у дитині відповідної статі.  

З огляду на викладене та зважаючи на загальну демографічну ситуацію, 

наявність істотного ризику спадкових захворювань, які окрім іншого можуть 

бути пов’язані і з неблагополучною екологічною ситуацією в Україні, ми не 

можемо погодитися з К. Москаленко [199, с. 50] в тому, що у нашій державі 

необхідно встановити законодавчу заборону вибору статі майбутньої дитини.   

Ураховуючи особливості України з існуючою кризовою тенденцією 

скорочення чисельності населення, відсутності істотного дисбалансу між 

народжуваністю дітей різних статей, а також специфіку національного 

менталітету та традицій, у тому числі відносно народження кількості дітей, 

вважаємо за доцільне у національному законодавстві передбачити наступні 

істотні положення у цій сфері: 

1)   в Україні має бути дозволена преімплантаційна генетична діагностика, 

яка включає у себе можливість визначення статі майбутніх дітей; 

2)   подружжя або особи, які перебувають у цивільному шлюбі, або 

самотня особа (одинак чи одиначка) вправі визначитися зі статтю майбутньої 

дитини у випадках коли: 

-   існує загроза виникнення серйозного спадкового захворювання, пов'язаного 

зі статтю; 

-   у майбутніх батьків уже є щонайменше одна дитина протилежної статі (так 

званий баланс сім’ї (family balancing). Прикладом можуть слугувати Кіпр, 

Мексика, Таїланд тощо; 

-   майбутні батьки (одинак, одиначка) бажають (бажає) при здійсненні 

екстракорпорального запліднення одночасний перенос жінці двох ембріонів 

різної статі; 
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-   у разі виникнення суттєвого демографічного крену на користь однієї статі  

(наприклад, хлопчиків) батьки бажають дитину іншої статі (тобто дівчинку). 

Зазначений алгоритм може бути застосований і в інших державах, які 

зіштовхнулися з проблемою гендерного дисбалансу новонароджених [201, с. 46]. 

Право на втручання до генома майбутньої дитини та право на 

клонування, як окрема правомочність є однією з найбільш нових та 

спірних правомочностей людини. 

Під клонуванням розуміється відтворення клітини, чи організму з таким 

самим геномом ядер, як і у іншій клітини чи організму. Іншими словами, 

клонування – це виробництво однієї або більше точних копій любої даної 

клітини чи тварини, чи людини. 

Зазначена правомочність найбільш тісно пов’язана із новітніми науковими 

дослідженнями і є результатом невпинного наукового розвитку. Вона засвідчує про 

розширення можливостей людства у втручання до своєї внутрішньої природи. 

Виникає питання: чи існують тут (тобто у втручанні в генетичну людську 

природу) «природні» межі або вони, швидше за все, є тільки моральними? На 

думку окремих науковців така можливість зворотного втручання соціуму (на 

рівні технічних і інтелектуальних можливостей) в людську природу може нести 

загрозу втрати ідентичності суб'єктами права, а тому і руйнування основ 

стійкого правопорядку [41, с. 100]. 

Можливість клонування людини викликала суперечки передусім з етичних 

міркувань. На теперішній час основним каменем спотикання є право 

терапевтичного клонування, яке передбачає клонування клітин людини для 

використання в медицині та трансплантаціях і є активною сферою досліджень, 

але не входить до медичної практики. Два поширені методи терапевтичного 

клонування, які досліджуються, є пересадка ядер соматичних клітин і, зовсім 

недавно, індуковані стовбурові клітини. Одні держави наполягають на забороні 

будь-якого клонування, у тому числі терапевтичного, а інші – виключно 

клонування людини, тобто репродуктивного клонування. 
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Щодо останнього, то воно заборонено як на міжнародному рівні, так і  

національним законодавством переважної більшості країн. Наприклад, таку 

заборону передбачено Законом України «Про заборону репродуктивного 

клонування людини», у Російській Федерації діє Закон «Про тимчасову 

заборону на клонування людини». В окремих державах, наприклад Швейцарії, 

Сербії, Чорногорії дана заборона встановлена на конституційному рівні. У 

зв’язку з цим ми не можемо погодитися з М.О. Єльниковою у тому, що 

більшість держав у рамках національного законодавства надали дозвіл на 

клонування людини та різноманітні маніпуляції з ембріонами [202, с. 80]. 

Аналогічно новітньою науковою сферою є генна інженерія, у тому числі 

застосування для цього технології редагування генома, що заснована на 

інструментах імунної системи бактерій. 

Наразі цей метод недоступний або заборонений для використання в 

більшості країн і існує тільки в рамках наукових досліджень. У теорії, можна 

проводити генні модифікації як ембріонів (і тоді не треба буде утилізувати 

решту, що вирішує багато етичні проблеми), так і статевих клітин (тоді не треба 

отримувати ембріони). 

Перспективний метод, але доки рівень знань людства у сфері генетики і 

біології розвитку недостатній, щоб впроваджувати його в клінічну практику 

повсюдно. Наразі це занадто молода і дорога технологія, наслідки якої 

неможливо достовірно передбачити. Тому найближчим часом не варто 

очікувати повсюдного поширення генних модифікацій в закладах 

репродуктивного здоров'я. 

Разом з тим, дослідження у цій сфері тривають про що свідчить 

інформація, яка набула широкого резонансу, вченого з Південного науково-

технологічного університету (Китай) Хе Цзянькуй, котрий оголосив про появу 

на світ перших в світі дітей з генетично змінених ембріонів. 

Факт того, що наукові дослідження по геному людини і практичне 

застосування їх результатів відкривають безмежні перспективи для поліпшення 
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здоров'я окремих людей і всього людства визнано і авторитетними 

міжнародними організаціями, наприклад ЮНЕСКО [203]. 

Зважаючи на актуальність та унікальність даної правомочності її буде 

розглянуто нижче в підрозділі 4.3. присвяченому даній тематиці.  

 

2.3. Місце права людини на репродукцію (відтворення) та його 

співвідношення з іншими правами людини 

 

Науково-технічний прогрес і його наслідки можуть по різному проявитися 

стосовно людини. З одного боку, виникає можливість гарантувати більш 

високий рівень життя у всіх сферах, з іншої сторони – виникає небезпека 

порушення основних цінностей, принципів і окремих прав. Засобом попередження 

негативних наслідків можуть слугувати необхідні дослідження сутності і змісту цих 

прав, результатів їх реалізації, у необхідному випадку – їх обмеження.  

Відповідно, не обійтися без визначення місця окремих прав, зокрема права 

людини на репродукцію (відтворення), у існуючій системі прав людини, яка 

складається з їх сукупності.  

У загальнотеоретичному та філософському значенні поняття «система» 

має безліч хоча і споріднених, проте різних за змістом понять. Загалом під нею 

розуміється сукупність якісно визначених елементів, між якими існує 

закономірний зв’язок та взаємодія [111, с. 195]. 

З огляду на це, слід визнати, що загальними родовими та видовими 

ознаками різноманітних систем є наступні.  Насамперед, система повинна 

характеризуватись наявністю певної множини структурних, таких що 

формують будь-яку соціальну, біологічну чи іншу систему елементів, які 

повинні розглядатись як одиниці аналізу. Але, на відміну від простих, довільно 

отриманих складових частин системи, елемент виділяється своєю однорідністю 

та органічністю входження в систему, що створюється ним разом з іншими 

елементами. Наступною характерною ознакою системи повинна стати 

наявність системоутворюючих зв’язків між елементами. Ще однією її ознакою є 



177	  
	  
цілісність. Вона виникає внаслідок взаємозв’язку та взаємодії елементів, що 

складають цю систему. Останньою важливою характерною ознакою системи є 

наявність у складових елементів системи певної автономії та відносної 

самостійності щодо одне одного, а у системи в цілому – автономії та відносної 

самостійності у відношенні до оточуючого середовища [42, с. 257].  

Загальновідомо, що за основу класифікації будь-яких правових явищ, у 

тому числі прав людини, обираються певні критерії, які мають досить умовний 

характер. І тому залежно від розуміння проблем і завдань, які стоять перед 

конкретним дослідженням, їх номенклатура може вдосконалюватися або 

наповнюватися іншими критеріями.  

Сутність класифікації – нівелювання розходжень декількох одиничних 

об’єктів і встановлення їхньої тотожності на основі однієї ознаки або 

взаємозалежної сукупності ознак. Ця ознака (або сукупність ознак) називається 

підставою класифікації [53, с. 101]. 

Важливе значення для класифікації прав людини має позиція законодавця 

та правова доктрина, що склалася в тій чи іншій державі з приводу загального 

розуміння та обсягу прав і свобод людини. Тому деякі з критеріїв відображають 

офіційну класифікацію прав людини, тобто таку, яка передбачена міжнародно-

правовими актами чи законодавчо закріпила на національному рівні поділ прав 

і свобод, інші – неофіційну (доктринальну) класифікацію, тобто таку, яка 

відображає зміст теоретико-методологічних напрацювань науковців у сфері 

дослідження прав людини та їх групування за видами [7, с. 84]. 

Права людини та громадянина маючи системний характер розрізняються 

за багатьма суттєвими ознаками, що є цілком закономірним, якщо враховувати 

об’ємність і складність системи прав людини. У теорії прав і свобод людини і 

громадянина існує значна кількість їх класифікацій, які спрямовані на досягнення 

різних цілей і проводяться на основі різних класифікаційних підстав. 

У науковій літературі термін критерій визначають як основну ознаку, за 

якою одне рішення обирається з безлічі можливих; ознака, на підставі якої 

проводиться оцінка; це мірило судження, оцінки [202, с. 78]. 
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При цьому, враховуючи об’ємність цього питання, навряд чи можна 

визначити вичерпний перелік таких критеріїв, оскільки будь-яка класифікація, в 

основі якої знаходяться науково обґрунтовані критерії та методи, має право на 

існування.  

Залежно від критеріїв права людини можна поділяти:  

а) за суб’єктом: на права людини та права громадянина, причому останні є 

більш поширеними; 

б) від виду суб’єкта: на індивідуальні та колективні; 

в) від генези – на природні і похідні; 

г) від характеру утворення – на основні (конституційні) й додаткові 

(конкретизуючі); 

д) від ступеня їх абсолютизації – на ті, що підлягають обмеженню, й на 

необмежені; 

ж) від змісту – на політичні, громадянські (особисті), політичні, 

економічні, соціальні й культурні [116, с. 58]. 

Зважаючи на характер утворення прийнято вирізняти конституційні права і 

свободи людини і громадянина. Інколи дефініцію «конституційні» 

ототожнюють з іншою – «основні», у тому числі шляхом їх поєднання як 

«конституційні (основні)» права і свободи людини. 

До цих прав відносять ті з них, які закріплено у Конституції чи 

конституційних актах відповідної держави. Їх зазвичай вважають 

найголовнішими, найважливішими, які складають своєю сукупністю основний 

зміст прав людини і громадянина.  

Конституційні права і свободи – це елемент конституційно-правового 

статусу особи, зміст якого визначають закріплені й гарантовані Основним 

Законом країни межі легітимної діяльності або поведінки особи або колективу 

осіб щодо задоволення власних політичних, економічних, соціальних і 

культурних (духовних) потреб та інтересів [116, с. 62]. 

У сучасній науковій літературі, зазвичай, конституційні права 

розглядаються як основні. Так, О.О. Майданник зауважує, що конституційні 
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права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні – це основні права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина, встановлені та гарантовані 

Конституцією України [8, с. 141-142]. Такої думки дотримується й                 

А.С. Головін, який вважає, що конституційні права людини і громадянина треба 

визначити як основні права, закріплені в Конституції України, а також          

Ю.Г. Барабаш [204, с. 95-96]. У той же час О.В. Совгиря і Н.Г. Шукліна 

зазначають, що поняття «конституційні» та «основні» є синонімами, а           

О.Г. Кушніренко і Т.М. Слінько констатують, що в спеціальній літературі стало 

звичайним розглядати конституційні права як основні права. На думку                

О.А. Лукашевої, основні права індивіда – це і є конституційні права [7, с. 47-48].  

Разом з тим, вважаємо, використання такого підходу на сьогоднішній день 

вже вичерпало себе у зв’язку з швидкими темпами розвитку суспільства.  

Конституція – це генеральна угода між усіма соціальними групами, 

включаючи владу, бізнес, суспільство у цілому, про фундаментальні правила за 

якими живе держава. Питання, які з суспільних відносин є основними і 

потребують врегулювання на рівні конституції, в різі історичні періоди і в 

різних державах вирішувалися неоднаково [205, с. 45]. 

Враховуючи те, що Конституція, як правило, передбачає складну процедуру 

внесення до неї змін, особливо стосовно регулювання прав і свобод людини та 

громадянина, то її норми не встигають за тими соціально-економічними 

перетвореннями, інноваціями, які відбуваються у суспільстві. Крім того, переважну 

більшість прав людини і громадянина можна прямо чи опосередковано пов’язати з 

відповідними конституційними нормами і завдяки цьому вони стають такими, хоча 

безпосередньо про них у Основному законі не згадано. 

Отже, якщо ми ще гіпотетично можемо дискутувати про те, що 

найосновніші права, які вимагали саме конституційного закріплення, знайшли 

своє відображення у Основному законі держави на момент прийняття 

Конституції (тобто на той час), то навряд чи вказане твердження може бути 

актуальним зі спливом значного проміжку часу від моменту набрання нею 

чинності та істотних соціально-економічних перетворень, які відбулися у 
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державі і суспільстві з того моменту. Тут особливо необхідно зауважити на 

тому, що перелік цих прав може переглядатися виключно у сторону їх 

примноження чи поглиблення, а не навпаки. 

Прикладом своєчасного реагування на виклики сьогодення у 

репродуктивній сфері може слугувати Конституція Швейцарської Конфедерації 

у статті 119 якої закріплено основні приписи у сфері репродуктивної медицини 

та генної інженерії [206].  

Права та свободи, які закріплені в Конституції складають відносно 

невелику кількість прав і свобод, що притаманні людині та їх перелік не 

повинен трактуватися як заперечення чи применшення значення інших прав і 

свобод, що у Основному законі безпосередньо не згадуються [207, с. 33]. 

Використання дефініції «основні права» є не зовсім вірним і 

обґрунтованим також методологічно.  

Перш за все слід вказати на те, що Конституція України не виокремила 

таку категорію як «основні права». По-друге, як би не заперечували 

прихильники виділення «основних» прав людини, із самого цього визначення 

можна зробити висновок, що у людини також існують «неосновні» права.  

До речі, окремі автори так їх і поділяють. Наприклад, М.М. Белякович 

вважає найбільш загальною класифікацією прав і свобод людини є їх поділ на 

основні і неосновні [20]. Подібна позиція висловлена і в підручнику з 

конституційного права України за редакцією Ю.Г. Барабаша [204, с. 95]. 

Не можна назвати цілком вдалою і пропозицію беззаперечної заміни 

терміну «основні» на «основоположні». Тлумачний словник визначає даний 

термін як: найважливіший, головний, провідний, визначальний, який є основою 

чого-небудь, становить його найважливішу частину, а термін «основоположний» – 

який визначає основні положення чого-небудь, дає основу чому-небудь; 

основний [208, с. 685]. 

На нашу думку більш вдалим є використання термінології, яка все більше 

має місце у останніх рішеннях Конституційного Суду України – 

фундаментальні (fundamental) права людини. Завдяки цьому ми, з одного боку, 
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зможемо уникнути градації прав людини на основні (головні) та інші, а з 

іншого – вказати на виключне місце та роль відповідних прав.  

Зазначений термін все більше використовують у своїх працях і науковці. 

Наприклад, академік НАПрН України О.В. Скрипнюк зазначає, що 

конституційні права і свободи (які ще називають «основними» або 

«фундаментальними»), як декларує ч. 2 ст. 3 Конституції, «визначають зміст і 

спрямованість держави» [116, с. 57]. Однак використання терміну 

«основоположні» теж не виключається. 

До фундаментальних прав людини слід включати дві категорії прав: по-

перше, - це ті права, які обумовлені вродженими потребами, по-друге, - права, 

які на відповідному етапі розвитку суспільства (у тому числі завдяки рівню 

культури, усталеним звичаям, моралі тощо) відіграють ключову роль. 

Зважаючи на те, що право людини на репродукцію (відтворення) базується на 

вродженій потребі, можемо стверджувати, що вказане право є фундаментальним. 

У зв’язку з цим ми не можемо погодитися з Є.Г. Соловйовим, який зробив 

висновок, що право на вільний репродуктивний вибір є похідним від 

конституційного права на свободу і особисту недоторканість [118, с. 11]. 

Практичне значення такого поділу полягає в тому, що у разі конкуренції 

між фундаментальним та іншим правом, перевага повинна надаватися 

першому. Типовим цьому прикладом є статті 49 (право на материнство) та 50 

(право на батьківство) СК України, в яких пріоритетним визначено право 

людини на репродукцію (відтворення) (продовження роду).  

У контексті вищезазначеного слід вказати, що все частіше 

використовується класифікація прав людини, запропонована Комісією з прав 

людини ООН. Згідно з нею всі права людини розподіляються на три основні 

групи: а) загальні права і свободи людини; б) додаткові права людини;                

в) спеціальні права людини. Зрозуміло, що перша група прав є найширшою, 

оскільки її конституюють всі права, які покликані гарантувати людині умови 

для нормальної суспільної інтеграції, а також забезпечити рівну гідність кожній 

особі. До неї потрапили всі права, які передбачено Міжнародним кодексом про 
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права людини, і які включають в себе, насамперед, право на свободу дії особи, 

право на цілісність особи, економічні, політичні, соціальні і культурні права. 

Другу групу «додаткових прав» становлять ті права, які особа набуває як член 

певної національної, етнічної, релігійної або лінгвістичної меншин. До 

останньої групи прав належать права місцевих народів та їх представників, що 

зафіксовані в конвенції Міжнародної організації праці №169 та Декларації прав 

місцевих народів [202].  

Визнання факту, що репродуктивна правомочність набуває властивостей 

фундаментальних прав людини, дозволить зробити вагомий висновок про 

можливість їх міжнародно-правового захисту (не тільки конституційної чи 

галузевої). Це, у свою чергу, буде вказувати на міжнародне визнання 

репродуктивних прав, у першу чергу права на репродукцію (відтворення), і їх 

захист за допомогою наднаціональних правових механізмів.  

У свою чергу, як зазначає Г.Б. Романовський, вказане підштовхує до 

висновку, що є певні основоположні принципи, які обов’язкові для дотримання 

всією світовою спільнотою незалежно від того, чи закріплені вони у 

міжнародних договорах та деклараціях. Проголошення репродуктивних прав як 

загальнолюдських ставить і відповідне завдання: визначити їх місце у системі 

універсальних прав. Саме тому з вуст деяких правозахисників нерідко можна 

почути, що значення відтворення людства настільки велике, що любі норми, які 

приймаються на міжнародному рівні, набувають характер jus cogens [123, с. 35]. 

На нашу точку зору ще однією важливою особливістю фундаментального 

права є те, що воно може знаходити своє відображення не в одній, а одночасно 

у декількох галузях права. Саме значущість зобов’язує законодавця розглядати 

та регламентувати його зважаючи на різні аспекти життєдіяльності. Щодо права 

людини на репродукцію (відтворення), то окремі питання його здійснення 

(реалізації) та захисту регламентовано такими галузями, як: конституційне 

право, цивільне право, сімейне право, кримінальне право тощо.  
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Якщо розглядати з точки зору класифікації прав людини залежно від 

характеру свободи, тобто позитивні і негативні права, то право на репродукцію 

(відтворення) слід віднести до останніх.  

Не вдаючись до детального аналізу різних класифікаційних критеріїв, які 

були предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, 

звернемо увагу лише на те, що найбільшу практичну значущість має, в першу 

чергу, класифікація прав людини і громадянина за їх змістом.  

Зважаючи на зміст та ознаки, які притаманні праву на репродукцію 

(відтворення), його слід віднести до громадянських (особистих) прав, які є 

сукупністю природних і невідчужуваних прав людини, що належать людині від 

народження і не залежать від приналежності його до громадянства. Деякі 

міркування щодо застосування дефініцій «громадянські», «особисті» нами вже 

наводилося раніше [14, с. 145-146]. 

Право людини на репродукцію (відтворення) також слід віднести до особистих 

немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. 

Проте у науковців немає єдиного підходу до місця права людини на 

репродукцію (відтворення) та й взагалі репродуктивних прав серед інших прав 

людини, у тому числі в системі особистих немайнових прав. Така розбіжність 

зумовлена занадто широким їх трактуванням, включення до них різних за своїм 

змістом і суттю прав, які належать до різних галузей права, можуть вважатися 

складовими інших прав, однак об’єднані подібним предметом та об’єктом 

правового регулювання, або спільною метою.  

Питання визначення певного місця репродуктивних прав особи в системі 

особистих прав людини не вирішено й на міжнародному рівні. Адже дана 

категорія прав знаходить своє відображення у змісті багатьох прав людини 

[136, с. 136]. 

Необхідно констатувати, що багато хто з дослідників або взагалі не виділяє 

окремо репродуктивні права, тим більше право людини на репродукцію 

(відтворення), або розглядають їх (його) як складову певного особистого 

немайнового права.  
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Таким чином найбільш поширеними є наступні підходи до визначення 

місця права людини на репродукцію (відтворення) серед особистих немайнових 

прав: 

1)   зазначене право є частиною одного з особистих немайнових прав, 

передусім права на життя чи права на охорону здоров’я; 

2)   зазначене право є складовою окремої групи так званих соматичних 

прав; 

3)   зазначене право є окремим видом немайнових прав людини. 

Досить поширеною є думка про те, що право на репродукцію 

(відтворення) слід вважати складовою чи похідним правом від права на 

життя.   

Заради об’єктивності необхідно вказати, що проблематика співвідношення 

права на життя і права на репродукцію (відтворення) вже закладена у самому 

Цивільному кодексі України. На відміну від інших нормативно-правових актів, 

у тому числі Сімейного та Кримінального кодексів України, які розмежовують 

ці два види немайнових прав, визнаючи за ними різний об’єкт і предмет правового 

регулювання, у вищезгаданому Кодексі дані права об’єднані однією статтею – 281. 

Більше того, виходячи із назви статті «право на життя» можна зробити логічний, 

хоча і хибний висновок про те, що право на репродукцію (відтворення), яке 

охоплює стерилізацію, штучне переривання вагітності, а також лікування за 

допомогою репродуктивних технологій, нібито є його складовою частиною. 

Ми не можемо погодитися з Г.Б. Романовським, який стверджує: 

«Правоповедінка в аспекті права на життя включає у себе не тільки 

забезпечення власного біологічного існування, але і діяльність, спрямовану на 

продовження власного «Я», через своїх нащадків. Виходячи з такої передумови, 

саме з права на життя виділяється такий спектр повноважень, які отримали 

назву «репродуктивні права». При цьому, він же дещо раніше констатує 

зворотне: «Дійсно, штучна стерилізація, наприклад соціальної групи призведе 

через певний час до повного природного вимирання, хоча у даному випадку 

життя громадянина, що прооперований, зберігається» [43]. 
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М.А. Мокосєєва вважає, що здійснення людиною репродуктивної функції є 

однією з форм реалізації права людини на життя [209, с. 100], а О.О. Пунда, – 

що репродуктивні права є елементами права на життя [210, с. 61].  

Деякі науковці (наприклад, Я. Шевченко та ін. [211, с. 148–149]) 

пропонують розглядати право на життя таким особистим немайновим правом, 

яке об’єднує два основні аспекти: право на власне життя та право давати життя 

іншим. При цьому до змісту права на власне життя включають право на фізичне 

існування, під яким мається на увазі природне право фізичної особи на 

існування як біологічного, психічного та соціального організму; право на 

фізичну (природну) смерть, яке охоплює абсолютну заборону задоволення 

прохання фізичної особи про припинення її життя; право на медичні, наукові та 

інші досліди та право на усунення небезпеки, що загрожує життю. До змісту права 

давати життя іншим – виконання репродуктивної функції природним шляхом, а 

також право на стерилізацію, право на штучне переривання вагітності, право на 

штучне запліднення та перенесення зародка в організм жінки.  

Як складову права на життя розглядають право людини на репродукцію 

(відтворення) також такі дослідники, як: Я.П. Кузьменко [212, с. 29], А.М. Зайцева 

[149, с. 8-9],  О.В. Григоренко [213, с. 46], Б.С. Щербина [214, с. 183] та ін. 

Висловимо з цього приводу власні міркування.  

Право на життя і право на репродукцію (відтворення) безумовно 

взаємопов’язані, і дійсно в окремих випадках порушення одного права, 

призводить до порушення іншого. Наприклад, позбавлення особи життя, яка не 

має дітей, призведе до порушення одразу двох цих прав. Проте, якщо особа має 

нащадків, то навіть позбавлення її життя ніяк не вплине на вже реалізоване нею 

право. У цьому випадку мова може лише йти про порушення права особи на 

заплановану їх кількість, а зважаючи на сучасні технології, це порушення (у 

разі кріоконсервації гамет чи ембріонів, тобто відкладеного батьківства) можна 

взагалі вважати досить умовним. Ще більш ілюзорним виглядає порушення 

права на репродукцію (відтворення) у випадку позбавлення життя стерильної 

чи нефертильної особи. 
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У зв’язку з наведеним ми не можемо підтримати О.В. Рябенка, який 

вважає, що властивість відтворюваності є невід’ємною характеристикою права 

людини на життя [129]. Зауважимо, що ним права людини у репродуктивній 

сфері розглянуто лише з позиції права на продовження роду (права на 

відтворення) та залишено поза увагою право людини на стерилізацію, а також 

на штучне переривання вагітності. 

І.Я. Сенюта досліджуючи структуру права на життя як суб’єктивного 

юридичного права виводить елементи (можливості), що лежать у площині 

цього права і системи охорони здоров’я. Серед них він окремо виділяє право на 

стерилізацію та право жінки на штучне запліднення і перенесення зародку до її 

організму [215]. Стерилізацію, як складову змісту права на життя, згадує             

Б.С. Щербина [214, с. 183]. При цьому не зрозуміло яким чином стерилізація 

особи чи штучне запліднення впливають на їхнє право на життя. У такому разі 

можна зробити висновок, що порушення права людини на стерилізацію чи на 

застосування допоміжних репродуктивних технологій слід трактувати як 

порушення її права на життя, що є малоймовірним.  

Аналогічно об’єднав право на життя та право на репродукцію 

(відтворення) О.О. Пунда. Досліджуючи окремі ознаки особистих немайнових 

прав ним зазначено: «Щодо окремих особистих немайнових прав, які 

утворюють їхній зміст, виникають деякі зауваження. Людина довічно володіє 

правом на життя. До складу цього права входить право на материнство або 

право на батьківство. У випадку позбавлення репродуктивної функції особа, 

відповідно, втрачає можливість здійснити самостійно право на материнство або 

право на батьківство. В особи зникає можливість задовольнити свою 

репродуктивну потребу, а отже, у неї зникає особисте немайнове право на 

біологічно-генетичне материнство або батьківство. Проте це не означає 

зникнення в неї права на життя в цілому; благо життя залишається, особа була 

позбавлена лише можливості задоволення однієї з потреб, які становлять таке 

благо. Людина може позбавлятися можливості реалізувати те чи інше право, а 

деякі права можуть здійснюватися й після смерті їхнього суб’єкта [49, с. 200].  
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Натомість, досліджуючи проблематику репродуктивних прав                 

М.М. Малеїна доводить хибність вищезазначеного підходу слушно вказуючи, 

що відносини з приводу штучного запліднення та імплантації ембріона мають 

відношення до інтересів саме батьків. Зміст права на життя можуть складати 

тільки ті повноваження, які належать вже існуючому суб'єкту, людині яка 

народилася. Повноваження на проведення штучного запліднення, імплантації 

ембріона не належать, а закріплені за майбутніми батьками, але не як складові 

права на життя [216, с. 107-108]. 

Підкреслимо, що в окремих випадках право на життя і право на 

репродукцію (відтворення) можуть перебувати в антагоністичній 

протилежності одне до одного. У зв’язку з цим дотримання одного з цих прав 

призведе до порушення іншого. У першу чергу мається на увазі усвідомлене 

переривання вагітності (якщо брати у більш вузькому значенні) чи навіть 

знищення ембріонів (якщо брати у більш широкому значенні). Таким чином 

особа реалізує своє право на репродукцію (відтворення) через репродуктивний 

вибір, який полягає у відмові від продовження роду та потенційних нащадків.  

Про те, що право на репродукцію (відтворення) не є складовою права на 

життя свідчать і численні судові рішення органів міжнародної та 

конституційної юрисдикції з питань співвідношення права на життя 

ненародженого і права на штучне переривання вагітності, як одного з видів 

репродуктивного вибору. 

Не погоджується з трактуванням репродуктивних прав виключно як 

складової права на життя і Р.О. Стефанчук, оскільки право на життя має свою 

чітко визначену структуру щодо володіння та користування життям для 

задоволення власних потреб та інтересів. І навіть попри те, що в тій чи іншій 

мірі репродуктивні права забезпечують право на життя, вони не є тотожними, 

оскільки в такому випадку відсутність у особи можливостей здійснення цих 

прав трактувалася б як порушення права на життя, що є нелогічним. 

Відмежовувати ці два права слід і за об’єктом. Об’єктом права на життя є 

особисте немайнове благо – життя особи, носія цього права, а об’єктом права 
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на репродукцію (відтворення) є здійснення репродуктивної функції, що 

спрямована на зачаття іншого життя [73, с. 68]. 

Т. Длугопольська зазначає, що незважаючи на те, що репродуктивні права 

в якійсь мірі забезпечують право на життя, вони не можуть бути тотожними 

тільки через те, що у випадку відсутності у особи можливостей здійснення 

репродуктивних прав це буде трактуватися як порушення права на життя, що є 

неправильним [132, с. 105]. 

Не можна залишити поза увагою й ті відмінності, які лежать у основі 

зазначених прав. Якщо у праві людини на життя перш за все основою є 

вроджена потреба виживання (самозбереження), то у праві на репродукцію 

(відтворення) – вроджена потреба продовження роду [68]. 

Взаємозв'язок права на життя з правом на репродукцію (відтворення)  

очевидний зокрема при розгляді правового режиму штучного переривання 

вагітності, при визначенні моменту виникнення життя, при визначенні 

правового статусу ембріона [207, с. 34]. Разом з тим, як вказано вище, наявність 

тісного взаємозв’язку аж ніяк не може призвести до об’єднання по суті різних 

за своїм змістом прав.  

Отже вже давно виникла необхідність нормативно розділити право людини 

на життя та право людини на репродукцію (відтворення). Зокрема, ЦК України 

доцільно доповнити ст. 281-1 «Право на репродукцію (відтворення)» у якій, 

зважаючи на міжнародну практику, врегулювати основні та принципові 

питання регламентації даного права людини та виключити відповідні 

положення зі ст. 281 цього Кодексу про що більш детально зазначено у 

підрозділі 3.4. даної праці. 

Інші дослідники вважають, що право на репродукцію (відтворення) та 

репродуктивні права у цілому є складовою права на охорону здоров’я.  

У законодавстві України немає поняття «право на здоров'я», але 

використовуються інші терміни, зокрема «право на охорону здоров'я» та 

«здоров'я». У ст. 2 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я» міститься наступне визначення здоров'я – стан повного фізичного, 
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психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і 

фізичних вад. У свою чергу охорона здоров'я – система заходів, що 

здійснюються органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, 

фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані в установленому законом 

порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

медичної практики, медичними та фармацевтичними працівниками, 

громадськими об’єднаннями і громадянами з метою збереження та відновлення 

фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та 

соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій 

індивідуальній тривалості її життя [217].  

У науковій літературі висловлена думка, що репродуктивним правам 

більшою мірою притаманна природа особистого немайнового права фізичної 

особи на здоров’я, невід’ємним елементом якого вони виступають. Здійснення 

особою репродуктивних можливостей відбувається в межах реалізації 

особистого немайнового права на здоров’я кожної фізичної особи, яке 

визначається як стан повного фізичного, душевного і соціального 

благополуччя, а його приватноправове врегулювання дає можливість кожній 

особі самостійно обирати ті чи інші способи реалізації власних можливостей, в 

тому числі й репродуктивних [136, с. 138]. 

Так, Л. Красавчикова притримується думки, що репродуктивні права 

мають похідний характер від права на охорону здоров’я, під якою вона розуміє 

сукупність юридичних норм, які покликані забезпечити нормальну 

життєдіяльність людини, її фізичне і психічне благополуччя. Підтримує цю 

позицію і О. Хазова. Зокрема, вона вважає, що репродуктивні права включають 

у себе передбачені у Пекінській платформі дій повноваження та знаходять своє 

втілення у праві на недоторканість приватного життя, на отримання інформації 

та у праві на охорону здоров’я [132, с. 105].  
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Як складову права на охорону здоров’я розглядає репродуктивні права і  

М.М. Малеїна, А.П. Головащук [135, с. 31-32], Н. Тюхтій [218, с. 72],              

Е.Е. Мухамєдова [136, с. 138] тощо.  

Одним з головним доводів в обґрунтування зазначеного підходу є те, що 

здійснення особою репродуктивних можливостей відбувається в межах 

реалізації особистого немайнового права на здоров’я кожної фізичної особи.  

Наприклад, на думку Е.Е. Мухамєдової до структури такої комплексної 

категорії «здоров’я» належать й складові, що сприяють реалізації 

репродуктивних можливостей особи як у сфері її біологічного існування, так і у 

сфері забезпечення її духовного і соціального буття. Тому їх розгляд та 

розуміння сутності здається більш доцільним саме в контексті права людини на 

здоров’я [136, с. 138]. 

У свою чергу, Г.Б. Романовський вважає, що таке сприйняття 

репродуктивних прав є досить обмеженим і розглядає репродуктивне право 

ширше, ніж різновид права на охорону здоров’я. Правильним він вважає 

розуміння репродуктивних повноважень як забезпечення права на життя і їх 

«реліктовою природою» буде саме право на життя [43].  

Не можна підтримати жодну із зазначених точок зору і не тільки тому, що 

право людини на репродукцію (відтворення) має інший об’єкт і предмет 

правового регулювання у порівнянні з правом на охорону здоров’я. 

Як вказує Р.О. Стефанчук репродуктивні права беззаперечно є 

комплексною сукупністю можливостей фізичної особи, що спрямовані на 

забезпечення святої місії людини – відтворення собі подібних. Однак розуміння 

репродуктивних прав виключно як складової права на охорону здоров’я також 

вважаємо доволі вузьким розумінням, оскільки цим правам властива і низка 

позитивних повноважень [73, с. 68].  

Не можна не згадати й те, що право на працю так само тісно пов'язане з 

правом на охорону здоров’я. Більше того, ціла низка посад і професій 

передбачає суворі вимоги щодо стану здоров’я працівника (льотчиків, водіїв, 

вихователів і т.д.). За відсутності необхідного стану здоров’я особа суттєво 
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обмежена у реалізації права на працю, а то й взагалі його позбавлена внаслідок 

гострих захворювань, інвалідності тощо. Разом з тим, було б перебільшенням 

вважати, що право на працю є похідним від права на охорону здоров’я.  

Крім того, прихильники цього підходу акцентують увагу саме на функції 

відтворення собі подібних, тобто репродуктивних можливостях, іншими 

словами повноваженнях позитивного характеру у репродуктивній сфері. Так,  

Н. Тюхтій розглядаючи механізм здійснення права на здоров’я, вважає за 

доцільне вирізняти такі способи реалізації прав у цій сфері: а) звернення за 

медичною допомогою; б) відмова від надання медичної допомоги; в) штучне 

переривання вагітності [218, с. 72]. Однак, яким чином буде співвідноситися 

право на охорону здоров’я нефертильної особи з правом на репродукцію 

(відтворення) (чи, як зазначає цей автор - репродуктивними правами), якщо 

вона не бажає мати генетично рідних дітей.    

Інша справа у тому, що право на репродукцію (відтворення) можна 

розглядати через призму охорони здоров’я, оскільки за відсутності 

репродуктивного здоров’я, зокрема фертильності, не можна реалізувати і право 

на репродукцію (відтворення) [219, с. 144].  

Саме у зв’язку з цим закріплюючи права людини у репродуктивній сфері 

деякі держави їх врегулювали через призму охорони здоров’я. Наприклад у 

Молдові діє Закон «Про репродуктивне здоров’я» [142], у Казахстані та 

Таджикистані відповідні Кодекси з охорони здоров’я [144], [143] тощо. 

Необхідно зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров’я  

розглядає проблематику охорони здоров’я значно ширше і охоплює не тільки 

безпосередньо стан репродуктивного здоров’я конкретного індивіда.   

Зокрема нею виділено три тематичні розділи репродуктивного здоров’я 

для операційних цілей: 

-  умови проживання (у тому числі якість медичного обслуговування і 

пов’язане з цим благополуччя); 

-  підходи (керівні принципи, законодавство, взаємозв’язок); 
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-  послуги з охорони здоров’я (забезпечення послуг, доступність до них та 

їх використання у контексті первинної медичної допомоги). 

Отже для моніторингу ступеня забезпечення здоров’я, у даному випадку 

репродуктивного, необхідно відстежувати не тільки результати його стану, але і 

досліджувати детермінанти здоров’я у процесі інформованого розроблення 

відповідних програм [70].  

Таким чином слід розмежовувати такі поняття як «право людини на 

репродукцію (відтворення)» та «право людини на репродуктивне здоров’я», 

оскільки у першому випадку мається на увазі окреме самостійне природне 

право людини, а в другому – один з проявів права людини на охорону здоров’я.  

Не можна погодитися і з позицією Є.Г. Соловйова, який вважає ядром 

репродуктивних прав право на особисту недоторканість. Так, на його думку 

право на особисту недоторканність, що розглядається з позиції репродуктивних 

прав, має на увазі неможливість насильницького вторгнення в репродуктивну 

сферу життя людини за допомогою примусового шлюбу, хірургічних втручань, 

примусової стерилізації. Жінка також має право відмовитися від небезпечних 

методів контрацепції, небажаної вагітності, операції і т.п. [207, с. 34].  

Зазначимо, що абсолютність, яка передбачає захист проти всякого і 

кожного від неправомірних посягань, є властивою ознакою всіх особистих 

немайнових прав, які тісно пов’язані з фізичною особою, і тому, у даному 

контексті, аж ніяк не може розглядатися з позиції окремого немайнового права 

фізичної особи.  

За такого підходу, у принципі, ядром права на життя та багатьох інших 

фундаментальних прав також слід визнати право на особисту недоторканість, 

оскільки всі вони аксіоматично передбачають заборону на їх примусове 

позбавлення чи скасування. 

Зважаючи на те, що Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод [140] не містить окремих норм щодо права на репродукцію 

(відтворення), Європейський суд розглядає питання правомочностей у цій сфері 

через призму низки статей Конвенції, у тому числі статті 2 (права на життя), але 
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перед усім статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя). 

Наприклад, у справах Еванс про Сполученого Королівства Великобританії та 

Північної Ірландії [220], Во проти Франції [221] та ін.  Проте наведене не 

означає, що право людини на репродукцію (відтворення) слід розглядати як 

складову одного з цих прав. 

Другий підхід до місця права людини на репродукцію (відтворення) та 

репродуктивних прав у системі особистих немайнових прав людини 

полягає у тому, що воно (вони) є складовою соматичних прав. 

Для того, щоб надати оцінку вказаному підходу необхідно перш за все 

з’ясувати, що таке власне соматичні права та як їх трактують дослідники. 

Термін «соматичний» має давньогрецьке походження (від грец. soma – 

тіло). Він був уведений в науковий обіг німецьким зоологом А. Вейсманом у 

ХІХ ст. для позначення тіла організму, його смертної частини. Термін 

«соматичні права» зобов’язаний своєю появою російському правознавцю       

В.І. Круссу, який виводить їх з упевненості у володінні людиною правом 

самостійно розпоряджатися своїм тілом [222, с. 21]. 

Як зазначає А.І. Ковлер, у даному випадку по суті мова йде про право на 

маніпуляцію з тілесною субстанцією. Таким чином можна говорити про 

юридично-антропологічну проблему [223, с. 152-153]. При цьому зазначений 

автор уникає терміну «соматичні права», називаючи їх особистісними правами, 

які вважає різновидністю особистих прав. 

Д.Г. Васілевич узагальнивши підходи до розуміння соматичних прав прийшов 

до висновку, що використання цього терміну можливо в наступних значеннях: 

по-перше, оскільки досить складно розмежувати біологічне і 

культурологічне в людині, у зв'язку з використанням поняття прав людини в 

загальногуманітарному сенсі можливе використання категорії соматичних прав 

людини в найширшому аспекті для позначення будь-яких дискусій щодо 

тілесності людини з позицій прав людини. Подібне може мати місце в 

філософії, антропології, антропології права, інших природничо-наукових і 

соціально-гуманітарних дисциплінах; 
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по-друге, соматичними правами людини можуть визначатися різні 

домагання (вимоги) правового характеру людини до суспільства щодо 

самостійного розпорядження своєю тілесністю. Ймовірно, саме в зв'язку з 

подібним розумінням і виникла теорія у В.І. Крусса. У майбутньому так можуть 

іменуватися нові домагання соматичного характеру. Вони як би потрапляють в 

певний буфер, де можливість тієї чи іншої форми розпорядження своїм тілом 

проходить міжнародно-правову, конституційно-правову, етичну, медичну, 

антропологічну експертизу, аналізується досвід інших країн, і в підсумку з 

буфера це домагання або видаляється, або визнається в якості суб'єктивного 

права з усіма відповідними наслідками; 

по-третє, під соматичними правами у вузькоюридичному сенсі слід 

розуміти визнану суспільством і державою можливість певної поведінки, що 

полягає в повноваженнях на розпорядження людиною своїм тілом, тобто це 

соматичні домагання, які отримали визнання суспільства і правове закріплення. 

Форми правового закріплення і найменування даних прав можуть бути різні, 

можливе встановлення певних правових обмежень на їх використання, головне 

тут - принципове визнання права. У цьому сенсі і розглядається право на 

смерть, права у сфері розпорядження своїми органами і тканинами, сексуальні, 

репродуктивні права і право на зміну статі [224]. 

Беручи до уваги той факт, що прихильники виокремлення соматичних прав 

вважають їх базисом право (можливість) людини розпоряджатися власним 

тілом, приходимо до висновку, що об’єктом правового регулювання у даному 

разі є суспільні відносини у сфері розпорядження тілом людини, причому не 

аби яким, а виключно власним. Отже головною особливістю є наявність 

специфічного об’єкта даної групи прав – тіла людини і дій, пов’язаних із його 

трансформацією та розпорядженням життям.  

Як підкреслюють прихильники наведеної позиції людина не тільки 

претендує на радикальну зміну первородної тілесної цілісності, але й висуває 

певні претензії до суспільства щодо визнання подібних прав і відношення до 

цього. При цьому межі прийняття рішень щодо власного тіла є досить широкими та 
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навіть радикальними. Вона вправі його «модернізувати», «реставрувати», 

«фундаментально реконструювати», змінювати функціональні можливості 

організму й розширювати їх техніко-агрегатними або медикаментозними засобами, 

а в особливих випадках – прийняти рішення щодо власної смерті. 

Так, О.М. Нестерова розглядає особистісні (соматичні) права як 

нормативно закріплені можливості, пов'язані з фізичною самоідентифікацією 

людини як автономної біосоціальної субстанції, засновані на праві володіти, 

користуватися і розпоряджатися власним тілом і (або) життям, реалізація яких 

можлива за допомогою сучасних технологій [225, с. 9]. 

Є.Л. Поцелуєв і К.С. Данилова вважають, що соматичні права - це сукупність 

прав людини, які передбачають визнану суспільством і державою можливість 

вільно і відповідально приймати юридично значущі рішення щодо власного тіла за 

допомогою досягнень біології, генетики, медицини і техніки [226, с. 7]. 

А.Б. Мезяєв і А.М. Солнцев розкривають сутність соматичних прав через 

визнану суспільством і державою можливість певної поведінки, що втілюється 

у повноваженнях із розпорядження людиною своїм тілом. Подібне визначення 

соматичним правам надає і А.М. Смірнов [227] та інші автори. 

Разом з тим, на теперішній час відсутнє єдине чітке усвідомлення того, що 

таке соматичні права, які з прав людини становлять їх зміст та які їм 

притаманні загальні ознаки, а також яке їх місце серед прав людини.  

А.І. Ковлер зазначає, що особистісні права індивіда не піддаються 

традиційній класифікації. Вони не входять до кола природних прав людини 

(право на життя, право на безпечне існування і т.д.), Так як вони визначаються 

сучасним правом. Ці права не вписуються в комплекс позитивних прав - 

економічних, політичних, культурних, хоча в них присутні кожен з аспектів 

позитивних прав [228, с. 426]. 

А.М. Смірнов вважає, що виділення соматичних прав людини в самостійну 

групу прав доцільно і обґрунтовано, в силу того, що вони, незважаючи на свою 

комплексність та інтегративність, володіють специфічними ознаками, 

об'єднаними одним загальним джерелом існування та розвитку - людиною 
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[227]. Наведена думка здається не дуже вдалою, оскільки за своєю природою 

всі права людини мають своїм джерелом – людину. 

Загалом теорія соматичних прав людини викликала в юридичному 

співтоваристві визначений резонанс. Критика, в основному, зводиться до 

наступного.  

По-перше, указується, що це ще одна приречена на провал спроба 

поєднати право та мораль, додавши ще і релігію, теорія «... псевдонаукова..., як 

утім, і вся теорія природних прав». Тобто викликає сумнів сама постановка 

питання про соматичні права. Мабуть, основою такої дискусії є тверде 

протиставлення позитивістських й інших підходів до праворозуміння, а одним 

із приводів служить, дійсно, звернення В.І. Крусса до релігійно-філософської 

думки і відповідні висновки у його працях: «Конституційне обмеження 

соматичних прав з’явилося б тим реальним зовнішнім фактором, що сприяв би 

вирішенню задачі сутнісного подолання гріха (морального зла) у людині».  

По-друге, викликає сумнів зміст категорії: «Безглуздо вважати соматичним 

право на смерть і не вважати таким право на реанімацію, право на вживання 

наркотиків без права на лікування медикаментами і т.д.» [22, с. 147].  

О.О. Пунда констатує, що концепція «соматичних прав» виглядає досить 

спірною, а об’єднання різних суб’єктивних прав особи як таких, що вже визнані 

суспільством, так і тих моделей поведінки, які суспільством не визнані або 

розглядаються як протиправні, є передчасним [210, с. 64].  

Тривають дискусії щодо того, які саме права входять до даної групи. Як 

вказує І.В. Гончаров: «незважаючи на досить велику кількість публікацій, 

присвячених інституту соматичних прав, можна сміливо стверджувати, що до 

сих пір не вироблена чітка система їх класифікації, що призводить до 

неоднозначного їх тлумачення» [229, с. 25]. 

Як правило соматичними правами вважають: право на евтаназію або у 

більш широкому контексті право на життя, право на зміну статі, 

трансплантацію органів і тканин, вживання наркотиків чи психотропних 

речовин, право на клонування як всього організму, так і окремих його органів 
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тощо. В. Завальнюк до них відносить також право на повагу його фізичної та 

психічної цілісності, що вказані у ст. 3 Хартії основних прав Європейського 

Союзу, право на зміну зовнішності і т.п. [2, с. 134]. Окремі автори такі як                  

Р.М. Хажинський [230], О.М. Нестерова [225, с. 9], В.В. Марʼюк та ін. до них 

відносять права, пов’язані із створенням сім’ї, інтимним (сексуальним) життям 

тощо. При цьому не наводяться будь-які обґрунтування чому, наприклад, право 

на створення сім’ї повинно розглядатися через призму соматичних прав.   

Значна кількість прихильників концепції наявності зазначеної групи прав 

вважають їх складовою також репродуктивні права. 

Наприклад, згідно з класифікацією М.А. Лаврика до цих прав, окрім 

вищенаведених, можна віднести право на природну (позитивну, спрямовану на 

створення життя за допомогою людського тіла, і створення перешкод для її 

виникнення в ньому (аборт, контрацепція, стерилізація) і штучну (клонування) 

репродукцію [74, с. 24]. Підтримують позицію про те, що репродуктивні права є 

складовою соматичних прав також Є.Л. Поцелуєв і К.С. Данилова [226],             

В.В. Завальнюк [222], І.В. Гончаров [229], А.М. Смірнов [227], Д.Г. Василевич 

[224], Р.М. Хажинський [230], В.В. Шадрін [231], В.В. Марʼюк [232] та інші. 

М.О. Медведєва об’єднала ці два поняття і згадує їх як репродуктивні 

(соматичні) «права»: «право» на аборт, сурогатне материнство, евтаназію, 

клонування, генетичні модифікації, одностатеві шлюби, зміну статі [166, с. 78]. 

Не заперечуючи можливості виокремлення соматичних прав, як окремої 

групи при певній класифікації прав людини та продовження дискусії щодо 

обґрунтованості такого виділення, ми не можемо погодитися з тим, що право 

людини на репродукцію (відтворення), яке є ядром цілою групи прав у 

репродуктивній сфері, слід включати до їх переліку. Як виняток, мова може йти 

про окремі правомочності, що становлять його зміст. 

Серед головних відмінностей слід виділити наступні. 

По-перше, зазначені права обумовлені різними фундаментальними 

факторами. Так, право на репродукцію (відтворення) детерміноване перш за все 

вродженою потребою людини на продовження роду. У свою чергу соматичні 
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права обумовлені іншими потребами людини, з яких переважна більшість не є 

вродженими.  

А.І. Ковлер вбачає ядром соматичних прав право на життя і гідність 

людини, свободу совісті, право на свободу та особисту недоторканність, які, на 

його думку, є базовими для особистісних прав. М.А. Лаврик вказує на двоїстий 

характер природи соматичних прав. Він вважає, що «при детальному розгляді 

явно вимальовується зв'язок соматичних прав з соціально-економічними та 

культурними правами. Так, права у сфері здійснення операцій з трансплантації 

органів і тканин, із зміни статі мають першооснову у праві на охорону здоров'я 

і медичну допомогу, репродуктивні права стосовно Росії пов'язані з 

положеннями Конституції про те, що материнство і дитинство, сім'я 

знаходяться під захистом держави [229, с. 24-25]. 

По-друге, право людини на репродукцію (відтворення) є природним 

правом людини, тобто існує незалежно від визнання чи невизнання його 

державою. Перш за все вказане стосується реалізації триєдиної основи зазначеного 

права, що полягає у праві на вільне прийняття рішення стосовно відтворення 

нащадків, їх кількості та інтервалів між їх народженням. У свою чергу, як 

вбачається із запропонованих вищезгаданими авторами визначень соматичних 

прав, ці права повинні бути визнані (санкціоновані) суспільством і державою. 

А.М. Смірнов полемізує про те, що на сторінках юридичної літератури 

окремі автори намагаються розвинути дискурс з приводу визнання чи 

невизнання за соматичними правами статусу прав людини. З точки зору теорії 

природного права (юснатуралізма), пише А.М. Смірнов,  вони у повній мірі є 

такими, оскільки права людини належать кожному від народження і є 

невідчужуваними. З іншого боку, з точки зору теорії позитивного права 

(етатизму) вони не є такими, оскільки визнання того чи іншого права і 

забезпечення можливості його реалізації – прерогатива держави. Підсумовуючи 

він схиляється до позиції дотримуватися компромісного погляду, так як 

переконаний, що публічне визнання особистих прав людини жодним чином не 

виключає самостійності їх реалізації [227]. 
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По-третє, об’єктом соматичних прав є власне (тобто її) тіло людини, 

водночас об’єктом права на репродукцію (відтворення) є здійснення 

репродуктивної функції. Більше того, при реалізації права на репродукцію 

(відтворення) у окремих випадках взагалі відсутня така ознака, як 

розпорядження людиною власним тілом. Типовим цьому є відмова генетично 

рідного батька у імплантації сформованих шляхом використання допоміжних 

репродуктивних технологій на умовах in vitro ембріонів жінці, внаслідок чого 

вони, згідно чинного національного законодавства, повинні знищуватися. У 

даному випадку мова про розпорядження власним тілом генетичного батька 

взагалі не порушується. Аналогічно генетичний скринінг чи редагування 

генома ембріона з метою недопущення вроджених вад, які передаються 

генетично, що є одним з елементів змісту права людини на репродукцію 

(відтворення), не стосується розпорядження тілом будь-якого з батьків. 

По-четверте, особа вправі особисто розпоряджається своїм власним тілом і 

для реалізації таких соматичних прав їй нікого не потрібно. Водночас 

позитивна реалізація права на репродукцію (відтворення) унеможливлена без 

згоди людини іншої статі. 

Ураховуючи викладене вважаємо, що право людини на репродукцію 

(відтворення) не може бути складовою соматичних прав з вищезазначених підстав. 

Розмежовують соматичні і репродуктивні права Г.А. Василевич [223,         

с. 153], К.В. Ксьондзик [233, с. 204], Р.О. Стефанчук [73, с. 68] та ін. 

Ми не можемо погодитися з Н. Тюхтій у тому, що виокремлення як 

самостійних прав у репродуктивній сфері є надмірною дріб’язковою 

деталізацією та помилкою [218, с. 73]. Дійсно цивілістичні наукові 

дослідження, як зазначає вона, не повинні гнатися за кількістю особистих 

немайнових прав. Вдосконалення їх системи повинно здійснюватися шляхом 

правового осмислення, а не механічної юридизації медичних, біологічних та 

інших генетичних процесів і явищ.  

Водночас необхідно враховувати, що внаслідок мінливості об’єктивного 

світу окремі сфери людської життєдіяльності настільки переформовуються та 
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поглиблюються, що змінюють типові та такі що були стали упродовж багатьох 

поколінь суспільні відносини. Ці зміни вимагають переосмислення тих прав, 

якими володіє людина, у тому числі завдяки появі новітніх технологій.  

Для правового регулювання прав людини характерна тенденція до 

розширення їх каталогу, що пов’язано не тільки з розвитком держави, 

суспільства, але і людської цивілізації у цілому. Найбільш яскравий цьому 

приклад є зміна концепції взаємовідносин між людиною та державою з 

пріоритетом людини як найвищої соціальної цінності. Наочним 

підтвердженням є визнання за людиною в останні десятиріччя цілої групи 

нових прав, які отримали назву «покоління прав людини».   

Система прав людини, як і самі правові можливості, – це не стала 

категорія, вона перебуває у динаміці, що є об’єктивно-закономірним наслідком 

більш глибокого усвідомлення вроджених потреб людини та механізму їх 

виникнення, переосмислення загальнолюдських цінностей, появи нових 

способів і методів їх забезпечення, у тому числі завдяки науковим відкриттям.  

Таким чином, право на репродукцію (відтворення) не можна ототожнювати чи 

вважати складовою інших прав, які хоча і взаємопов’язані, проте мають різний 

об’єкт та предмет правового регулювання, суть та призначення. 

Право людини на репродукцію (відтворення) слід розглядати як 

фундаментальне відокремлене особисте немайнове право фізичної особи, що 

забезпечує її природне існування. 

 

2.4.Принципи реалізації права людини на репродукцію (відтворення) 

 

Проблема принципів є однією з визначальних у теорії і практиці прав 

людини. Принципи встановлюють основні напрямки теоретичної і практичної 

діяльності у сфері прав людини, об'єднують в цілісну систему істотні, стійкі та 

універсальні елементи прав і свобод людини. Вони визначають також ставлення 

самої людини до своїх прав і прав інших людей, регулюють її діяльність, 

пов'язану з повагою, заохоченням і захистом прав і свобод [234]. 
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Основні принципи права визначаються як його «наскрізні і генеральні» 

ідеї, в яких виражається загальний «дух» і спрямованість правового 

регулювання. Вони конкретизують сутність права, розкривають його 

соціальний характер в системі провідних, основних ідей. Принципи права 

несуть в собі його основне ідеологічне навантаження і таким чином виступають 

у вигляді своєрідного ідеологічного арсеналу права [235, с. 5]. 

Будь-які принципи, у тому числі і принципи права, є продуктом людської 

діяльності, результатом якої вони виступають й інтереси якої вони 

задовольняють. Вони є соціальними явищами, як за джерелом виникнення, так і за 

змістом: їх виникнення зумовлюється потребами суспільного розвитку і в них 

відображаються закономірності суспільного життя. Головними джерелами цих 

принципів є політика, економіка, мораль, ідеологія, соціальне життя [236, с. 40]. 

Здебільшого думки науковців сходяться на тому, що принципи – це 

основні, керівні ідеї та погляди, які пронизують відповідну сферу, у даному 

випадку сферу правового регулювання, вони відображають найважливіші 

закономірності та володіють імперативністю, за допомогою принципів права 

виражається сутність права. Водночас принципи це не тільки певні абстрактні 

ідеї, які задають певну спрямованість правового регулювання. Вони втілюються 

в окремих нормах, які повинні узгоджуватися з ними, безпосередньо впливають 

на правозастосування, відіграють вирішальну роль при колізії норм, 

застосуванні аналогії чи усуненню прогалин законодавства, виконують 

регулятивну функцію [14, с. 163-164].  

Як слушно зауважує М. Козюбра: «Найважливішим виразом правових 

цінностей є принципи права, які можна розглядати як концентрований і певного 

мірою раціоналізований (через конкретизацію) прояв основної мети і 

внутрішньої властивості права – справедливості» [237, с. 149]. 

Система соціокультурних цінностей складає основу правових цінностей та 

вимог і, будучи категорією абстрактною, через засади (принципи) знаходить 

своє відображення у нормах позитивного права, які регулюють конкретні 

відносини, що виникають між суб'єктами. Цінності права є суттю права як 
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цінності, вони відтворюються правом повністю або частково [238, с. 62]. Як 

підкреслюють М.М. Вопленко та В.А. Рудковський: «За кожним принципом 

права завжди стоїть щось соціально значуще, корисне, що має в суспільному 

житті силу орієнтира та ідеалу соціального розвитку» [235, с. 7]. 

На думку В. Копейчикова, загальне призначення правових принципів полягає 

у тому, що вони здійснюють універсальне і узагальнене закріплення основ 

суспільного ладу, забезпечують одноманітне формулювання норм права і їхній 

вплив на суспільні відносини у формі правового регулювання та інших видів 

правового впливу (інформаційного, системоутворюючого і т.д.) [239; с. 345].  

Принципи володіють надзвичайно важливою рисою – вони є головними, 

визначальними, тобто при вирішенні певних суперечностей, правових колізій чи 

застосуванні аналогій у першу чергу слід керуватися саме ними. Разом з тим, це не 

означає, що принципи незмінні, сталі. Вони розвиваються і набувають нового 

змісту та значення завдяки розвитку суспільства, держави, науки і технологій. 

Як зауважує М.І. Байтін, з одного боку, принципи права відображають 

його об’єктивні властивості, обумовлені закономірностями розвитку даного 

суспільства, всією гаммою історично притаманних йому інтересів, потребами, 

протиріччями і компромісами різних класів, груп і верств населення. З іншого 

боку, в принципах права відображається його суб’єктивне сприйняття членами 

суспільства, їх правові погляди, почуття, вимоги, які відзеркалюються у різних 

вченнях, теоріях, напрямках праворозуміння [240, с. 4]. 

Слушною є позиція К.В. Уфімцевої, що принцип права не просто виникає 

«з нізвідки», «сам по собі», або, навпаки, повністю «придумується 

законодавцем», а поступово «складається», ґрунтуючись на практиці певної 

групи суспільних відносин (в нашому випадку - відносин, що є предметом 

правового регулювання). З плином часу правове регулювання цих відносин 

починає слідувати за деякою «схемою», певним загальним напрямом 

відповідно до їх характеру, типу самого суспільства, рівня економічного 

розвитку, його культури, світогляду, традицій, звичаїв. Взагалі варто згадати, 

що право – досить «багатогранне» явище. І його сутність, його базові цінності 
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залежать від величезної кількості чинників. Вони можуть змінюватися з 

історичним ходом часу, зі зміною політичних режимів, економічного ладу. 

Відповідно, в залежності від цього будуть змінюватися і принципи права [241]. 

Отже, принципи права відіграють для відповідної системи (підсистеми) 

права такі основні функції:  

– принципи права як «керівні ідеї», фундаментальні положення (аксіоми чи 

постулати), на яких будується відповідна внутрішньо узгоджена система 

правових положень;  

– принципи права як відображення у загальних правових категоріях певних 

суспільних цінностей, визнаних відповідною спільнотою;  

– принципи права як основа для пізнання (вивчення) права (пізнавальна 

функція);  

– принципи права як загальні регулятивні вимоги (регулятивна функція) 

[242, с. 47]. 

Як складова системи фундаментальних прав людини право на репродукцію 

(відтворення) опирається на низку загальних принципів, які притаманні іншим 

фундаментальним правам. Однак, будучи особливим, дане право у своїй 

реалізації характеризується також йому властивими принципами. Більше того, 

загальні принципи отримали у ньому своє власне відображення. 

Необхідно зазначити, що ні в міжнародних документах та оглядах, ні в 

законодавствах держав, ні в науковій літературі немає єдиного уніфікованого 

підходу до принципів, які є визначальними при реалізації людиною як права на 

репродукцію (відтворення), так і пов’язаних з ним репродуктивних прав. 

У міжнародних актах, рішеннях міжнародних судових інституцій 

переважно можна знайти розрізнені згадки про принципи, які є провідними у 

цій сфері. Якщо звернутися до рівня національного законодавства, то тут мають 

місце відмінні підходи навіть до їх відображення у нормах права. 

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що 

питання принципів та політики у репродуктивній сфері є власною компетенцією 

держав і вони повинні та вправі самостійно приймати відповідні рішення. 
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Деякі держави, що прийняли спеціальні законодавчі акти, якими  

врегульовано права людини у сфері репродуктивного відтворення, у тому числі 

на застосування допоміжних репродуктивних технологій чи охорону її здоров’я 

у цій сфері (Білорусь, Казахстан, Киргизія та ін.), взагалі оминули виділення 

принципів. Водночас не можна стверджувати що про принципи взагалі не 

згадується, оскільки й у них передбачено, що репродуктивний вибір людини, 

донорство, контрацепція має бути вільним, добровільним та відповідальним.  

В інших – принципи згадуються у контексті тих чи інших правомочностей 

людини у цій сфері. Наприклад, у ст. 2 Закону Республіка Вірменія передбачено, 

що добровільна медична стерилізація – хірургічне втручання, яке застосовується як 

метод постійної контрацепції і проводиться тільки за принципом добровільності на 

основі інформованої згоди індивідуума (подружжя) [173]. Згідно з ч. 2 ст. 85 

Кодексу охорони здоров’я Республіки Таджикистан питання планування 

дітонародження базуються на принципах рівності, свободи, взаємної 

відповідальності та поваги чоловіка і жінки [143]. Подібні норми містяться у 

профільному законі Канади [243]. У ст. 4 Закону Італійської Республіки «Про 

запліднення за допомогою медичного втручання» закріплено принципи 

застосування допоміжних репродуктивних технологій [161].  

У окремих державах вони розкриваються у контексті реалізації 

репродуктивних прав або їх елементів (Молдова, Швейцарія тощо) або охорони 

репродуктивного здоров’я громадян  (Узбекистан та ін.).  

Разом з тим незалежно від рівня національного регулювання прав людини 

у цій сфері (на рівні закону чи підзаконного нормативного правового акту) 

кожна з держав у тій чи іншій мірі передбачила основні правила-принципи 

реалізації права людини на репродукцію (відтворення). При цьому не слід 

ототожнювати ці принципи з правилами, принципами застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, оскільки у такому разі мова йде про 

принципи притаманні більш вузькій сфері, пов’язаній перш за все з наданням 

медичної допомоги, охороною репродуктивного здоров’я.  
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Звичайно, що такі принципи як верховенство права та законність, 

гуманізм, демократизм, взаємна відповідальність держави і особи, 

пріоритетність прав людини та інші загальні принципи права повною мірою 

накладаються і на право людини на репродукцію (відтворення). Однак, деякі з 

принципів є визначальними саме для цього права або вони отримали дуже 

специфічні та характерні особливості у його реалізації, внаслідок чого їх можна 

вважати спеціальними.  

Необхідно зауважити, що окремі дослідники запропонували власні 

погляди на ці принципи з позиції застосування допоміжних репродуктивних 

технологій або надання відповідних медичних послуг. У зв’язку з цим ними не 

охоплено інші правомочності, які становлять зміст права людини на 

репродукцію (відтворення) та прав, пов’язаних з правом на репродукцію 

(відтворення). Більше того, внаслідок такого вузького підходу дослідники 

переважно обмежувалися рамками певної галузі, у зв’язку з чим в їх працях не 

знайшли відображення ті принципи, які характерні праву людини на 

репродукцію (відтворення), як фундаментальному праву.  

Зокрема, не можна підтримати пропозицію О.В. Горбунової, що поміж 

принципів, на яких повинно розвиватися законодавство у сфері регулювання 

допоміжних репродуктивних технологій є такі, як презумпції родитися для 

ембріона (уже створеного в мензурці) та свободи договору.  

Презумпція родитися для ембріона in vitro суперечить принципу свободи 

репродуктивного вибору, який є домінуючим, у тому числі при застосуванні 

допоміжних репродуктивних технологій. Так, за один репродуктивний цикл 

парою може бути отримано до двох (а інколи і більше) десятків ембріонів, а 

тому його впровадження означатиме, що хтось повинен ці ембріони «виносити» 

та народити дитину, однак не зрозуміло на кого слід покласти даний обов’язок. 

Навіть при наявності розбіжностей між парою (подружжям, партнерами) у 

питанні подальшої долі ембріонів не може безальтернативно надаватися 

перевага тому з них, який бажає народження дитини. Адже при цьому буде 

порушено права іншого з подружжя, за винятком окремих випадків, однак й там 
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мова йде не про принцип, а про гарантування права на репродукцію (відтворення). 

Більше того, визнання вказаного правила принципом, неминуче призведе до того, 

що окремі особи повинні будуть стати генетичними батьками в примусовому 

порядку поза їх волею, тобто без можливості репродуктивного вибору. 

У свою чергу свобода договору, у тому числі на укладення угоди про 

використання допоміжних репродуктивних технологій, є складовою принципу 

свободи людини у виборі способу реалізації права на репродукцію (відтворення), 

тобто вибору власного репродуктивного життя, з притаманними їй обмеженнями.  

Не можна погодитися з позицією О.В. Григоренка про те, що  

спеціальними принципами репродуктивних прав є принципи обґрунтованості, 

доцільності та своєчасності, належної якості медичної допомоги, пропаганди 

репродуктивного здоров’я, взаємозалежності репродуктивних прав [213, с. 49]. 

Такі принципи як «обґрунтованість, доцільність та своєчасність» є занадто 

абстрактними, невизначеними як для спеціальних принципів у сфері реалізації 

людиною права на репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним 

репродуктивних прав. Вони більш притаманні праву громадянина на належну 

якість медичної допомоги, яку автор наводить окремим принципом у цій сфері. 

Ним також не аргументується яким чином зазначені принципи знаходять своє 

відображення у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій. У 

свою чергу пропаганда репродуктивного здоров’я є однією з умов забезпечення 

вільності людини у репродуктивному виборі, однак навряд чи її можна 

виділити окремим принципом. 

Уважаємо, що серед універсалізованих спеціальних принципів права людини 

на репродукцію (відтворення) та його реалізації слід виділити наступні: 

-  свободи у виборі та контролі способу реалізації права на репродукцію 

(відтворення), який має бути добровільним і вільним; 

-  загальності і доступності у можливості реалізації права на репродукцію 

(відтворення);  

-  рівності у реалізації права на репродукцію (відтворення); 
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-  співрозмірності інтересів осіб, які бажають реалізувати право на 

репродукцію (відтворення) та потенційної дитини; 

-  недопустимості свавільного втручання у сферу особистого 

репродуктивного життя людини [244]. 

Разом з тим, кожна держава має право розширити цей перелік на 

національному рівні, однак не звужувати його, оскільки це слід розцінювати 

порушенням фундаментального права людини на репродукцію (відтворення). 

Принцип свободи людини у виборі та контролі способу реалізації 

права на репродукцію (відтворення) є одним з найважливіших постулатів 

зазначеного права. 

Як вже раніше зазначалося, міжнародні акти, акти національного 

законодавства ґрунтуються перш за все на тому, що кожна людина вправі 

добровільно та вільно обирати власну лінію поведінки у репродуктивній сфері, 

самовизначатися. Саме опираючись на цей принцип закріплено право 

добровільно і вільно приймати відповідальні рішення про народження дітей, їх 

кількість та інтервали між їх народженням [244]. Даний принцип тісно 

пов'язаний із таким загальним правом-принципом як повага до особистого і 

сімейного життя, однак не можна погодитися з точкою зору О.В. Горбунової 

[245, с. 179], що він ґрунтується виключно на цьому загальновизнаному праві.  

Інколи вказаний принцип ще ототожнюють з принципом інформованої 

згоди. Проте ця дефініція не повністю розкриває його суті. Вона прийнятна для 

розгляду такого більш вузького питання як медичне втручання у 

репродуктивний вибір особи та є складовою принципу свободи людини у 

виборі та контролі власного репродуктивного життя. Наприклад, заборона 

примушення до вагітності чи відмови від народження дітей ґрунтується на 

принципі свободи людини у виборі та контролі способу реалізації свого права 

на репродукцію (відтворення), однак не є складовою плавила інформованої 

згоди [246, с. 188]. 

Як відомо, в основі свободи знаходиться принцип автономії, що розглядає 

людину як співавтора свого власного життя і протиставляє її особі, яка живе без 
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вибору. Автономія полягає у здійсненні людиною своєї здатності формувати, 

переглядати й плекати яку-небудь концепцію блага, а також розмірковувати у 

відповідності з нею. Іншими словами, ідея автономії пов’язана зі здатністю 

людських істот мислити самостійно та самовизначатися, передбачає здатність 

обдумувати, судити, обирати та діяти (чи не діяти – залежно від обставин), 

тобто обирати моделі поведінки, як у приватному, так і в суспільному житті 

[44, с. 72].  

Загалом свободу вибору можна розглянути двояким чином – з  

суб'єктивної і з об'єктивної сторони.  

У суб'єктивному значенні – це усвідомлений акт волевиявлення суб'єкта 

права, зумовлений внутрішніми та зовнішніми чинниками, спрямований на 

віддання переваги одній або декільком з наявних альтернатив.  

Зазначене волевиявлення має базуватися на добровільності та вільності. 

Хоча ці два поняття є близькими та взаємопов’язаними одне з одним, проте 

далеко не тотожні. 

Добровільність означає, що діяльність особи, яка проявляється як в діях, 

так і бездіяльності, здійснюється з власного бажання, без фізичного чи 

психологічного насилля або примусу, будь-яке довільне обмеження людини у 

репродуктивному виборі є недопустимим. На практиці це проявляється через 

заборону примушування особи до батьківства чи відмови від нього, заборони до 

примушування жінки народити дитину або зробити аборт та ін. Особа добровільно 

приймає рішення про народження дітей, їх кількість та інтервали між їхніми 

народженнями. Крім того, особа вправі добровільно прийняти рішення про 

застосування допоміжних репродуктивних технологій, методу штучного 

запліднення, застосування засобів контрацепції тощо [246, с. 188-189].  

Добровільність у здійсненні репродуктивного вибору не можна сприймати 

у вузькому значенні цього слова, тобто безпосередньому примушуванні до 

вчинення тих чи інших дій, прийнятті рішення. Так, порушення права вибору 

констатовано в неурядовій доповіді про поширену дискримінацію за ознакою 

вагітності стосовно жінок, зайнятих в експортній обробці у Мексиці 
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(maquiladore). Встановлено, що всі жінки, які претендували на роботу в цьому 

секторі, зазвичай повинні були проходити тести на вагітність, а працюючі 

жінки, у випадку вагітності, мали звільнитися з роботи. На деяких заводах 

жінок зобов'язували показувати санітарні серветки медсестрам як умову 

постійної роботи. У доповіді зроблено висновок про те, що така практика карає 

жінок за здійснення репродуктивного вибору і за своєю суттю ставить під 

загрозу їх здатність добровільно приймати рішення про кількість та інтервали 

між народженнями дітей, а тому уряд Мексики несе відповідальність за 

припинення такої практики працевлаштування [247]. 

В інших випадках існує розрив між де -юре та де -факто в захисті права на 

репродуктивний вибір. У Зімбабве аборт законодавчо дозволений, уряд 

субсидує видатки на протизаплідні засоби і немає ніяких юридичних обмежень 

у наданні послуг з планування сім'ї неповнолітнім. Проте, в урядовому звіті 

безпосередньо констатується, що: «Медичний персонал нерідко відмовляє 

сексуально активним школяркам, які потребують контрацепції, у наданні 

контрацептивів на тій підставі, що вони ще молоді, щоб займатися сексом, або 

не перебувають у шлюбі і тому їх не потребують» [247]. 

Водночас добровільність не означає повну абсолютність у виборі 

репродуктивної поведінки. 

По-перше, особа вправі здійснити репродуктивний вибір не порушуючи 

право на такий же вибір іншої особи, тобто свобода одного закінчується там, де 

розпочинається свобода іншого. Особлива складність даного постулату 

проявляється через призму репродуктивних відносин, де, як відомо, має бути 

згода осіб обох статей, навіть якщо інша особа є донором (оскільки донорство 

теж добровільне) або мова йде про посмертну репродукцію. Тепер, коли майже 

всюди особистість визнається вільною, свідомість наша не допускає між двома 

правоздатними особами такого ставлення, в якому одне могло б позитивно 

визначати волю іншого в такому важливому акті, яким є репродуктивний вибір. 

За наявності розбіжностей у репродуктивному виборі між подружжям, 

партнерами, вони повинні мати альтернативні види поведінки, рішення про 
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реалізацію яких, знову ж таки, мають бути добровільними. Так, ст. ст. 49, 50  

СК України передбачають право (вибір) одного з подружжя розірвати шлюб у 

випадку небажання іншого з подружжя мати дитину чи відсутність 

фертильності у останнього. Таким чином особа, яка бажає мати біологічно 

рідну дитину або добровільно погоджується з прийнятим рішенням іншого з 

подружжя про відмову від народження дитини, або ініціює розірвання шлюбу з 

наведених законом мотивів. У даному випадку зачіпаються більш глобальні 

основи, такі як справедливість, репродуктивна справедливість. У зв’язку з цим 

деякі автори [213, с. 48-49] відмежовують як окремий принцип – принцип 

репродуктивної справедливості. Однак ми вважаємо, що справедливість – це є 

одна з головних властивостей права, його мети, а тому будь-який принцип 

покликаний її забезпечувати. Наскільки важливими для права є його принципи, 

настільки ж важливими для принципів є ідея справедливості. 

По-друге, свобода репродуктивного вибору не є безмежною, оскільки має 

здійснюватися у тих рамках, які не заборонені законом або медичними 

показаннями. Необхідно підкреслити, що встановлені законом заборони 

повинні бути розумними та не порушувати основні правомочності людини при 

реалізації природного права на репродукцію (відтворення) (вибору про 

народження дітей, їх кількість та інтервали між їхніми народженнями). Ці 

заборони можуть поширюватися виключно на додаткові правомочності, які є 

складовими змісту цього права. Наприклад, кожна держава самостійно вправі 

приймати рішення щодо можливості застосування деяких методик допоміжних 

репродуктивних технологій. Загальносвітовою є заборона практики 

репродуктивного відтворення людини завдяки клонуванню, деякі держави не 

визнають сурогатного материнства, а інші – донорства репродуктивних клітин 

або ембріонів тощо. 

По-третє, на відміну від багатьох інших видів диспозитивної поведінки, де 

особа може відмовитися від власного вибору в будь-який момент, при 

здійсненні репродуктивного вибору в окремих випадках подальша правомірна 

відмова від нього є недопустимою. Зокрема, укладаючи угоду в цивільному праві, 
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учасник цивільних правовідносин до моменту укладення договору на будь-якому 

етапі може відмовитися від нього на умовах та в порядку передбаченому законом. 

Однак після прийняття рішення про народження дитини та її зачаття 

законодавством встановлені суворі обмеження у праві відмовитися від цього 

рішення та штучно перервати вагітність, що залежить від її строку.  

По-четверте, у суспільстві існують інші конкурентні цінності (зокрема, 

безпека, порядок, справедливість, рівність). Це породжує необхідність 

досягнення адекватного їх балансу. Кожна держава намагається з врахуванням 

власних традицій, культурних та інших особливостей, політики 

народонаселення віднайти баланс між такими конкуруючими цінностями. 

Особливо гострим постає питання меж свободи індивідуального 

репродуктивного вибору, його співвідношення з правами ненародженого, 

інтересами спільноти, держави.  

Пошук такого балансу можна проілюструвати на прикладі правового 

регулювання вищезгаданої можливості жінки перервати вагітність у рішенні 

Верховного Суду Сполучених Штатів Америки у справі «Роу проти Вейда» 

(Roe v. Wade), 410 U.S. 113 (1973 р.). Суд підкреслив, що у питанні про право 

на аборт йдеться про необхідність врахування, з одного боку, права вагітної 

жінки на недоторканість особистого життя, яке поширюється і на рішення, 

робити аборт чи ні, а з іншого боку – важливого і легітимного інтересу штату у 

збереженні й захисті здоров’я вагітної жінки та в захисті потенційного 

людського життя (життя плоду) [248]. Розмежування цих конкуруючих 

інтересів залежить від низки обставин – зокрема, від строку вагітності. 

Аналогічно, моральні цінності, які становлять основну правової ідеології, 

можуть превалювати над інтересами окремої особи, внаслідок чого державою 

обмежується донація репродуктивних клітин, ембріонів, окремі методи 

допоміжних репродуктивних технологій та ін.  

У будь-якому разі, як неодноразово підкреслювалося у рішеннях 

Європейського суду з прав людини, необхідно приймати до уваги справедливу 
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рівновагу, яку слід встановлювати між такими, що суперечать одне одному 

інтересами, у тому числі публічними та приватними інтересами [125].  

Вільність полягає у тому, що людині повинні бути забезпечені можливості 

приймати рішення про репродукцію (відтворення) без впливу на неї та її 

свідомість з метою спонукання до певної репродуктивної поведінки. Тобто 

людина повинна усвідомлювати, що у неї є варіанти репродуктивної поведінки, 

серед яких вона вправі вибрати ту, яку добровільно забажає. Завдяки гарантіям 

держави вона має забезпечуватися можливістю вільно здійснити свій 

репродуктивний вибір; повинна бути вільна у тому, щоб підтримувати чи не 

підтримувати політику народонаселення держави, суспільства або оточуючих, 

не зазнаючи утиску, який би міг спотворити її свободу вільного вибору; 

отримувати для здійснення цього вибору всю необхідну інформацію.  

Вільність – це фундаментальна якісна характеристика людини, яка 

відображає свободу волі людини, тобто її здатність свідомо обирати той чи 

інший варіант поведінки, діяльності. Вона забезпечується цілим комплексом 

заходів, серед яких одним з найважливіших є освіта та навчання, у тому числі 

мовою національних меншин, завдяки яким можна подолати безграмотність 

людей у питаннях репродуктивного відтворення, зокрема використання 

контрацепції, відхід від існуючих негативних практик каліцтва геніталій, що 

базуються на традиціях, звичаях і т.п.  

Прикладом порушення даного принципу є Домініканська Республіка, у 

якій аборт заборонено. При цьому навчання з питань контролю над 

народжуваністю забезпечується тільки неурядовими організаціями. Можна 

стверджувати, що в тих випадках, коли держава не допускає безпечного 

легального аборту, її основне зобов'язання полягає в тому, щоб принаймні 

забезпечити послуги з планування сім'ї, які гарантують жінкам їх право на 

репродуктивний вибір [247]. 

Принцип свободи у виборі та контролі способу реалізації права на 

репродукцію (відтворення) закріплений як у міжнародному, так і 

національному законодавствах. Відповідно до ст. 16 Конвенції про ліквідацію 
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всіх форм дискримінації щодо жінок передбачено однакові  права для чоловіків 

і жінок вільно вирішувати питання про кількість дітей, інтервали між їхніми 

народженнями та доступу до інформації, освіти, а також засобів, які дозволяють 

їм здійснити це право [249]. У відповідному законі Киргизької Республіки 

передбачено, що: «Планування сім'ї – система … заходів, спрямованих на 

усвідомлений вибір громадянами народження і виховання певної кількості 

дітей, дотримання інтервалів між їх народженням, а також збереження 

репродуктивного здоров'я …, а в ст. 9 гарантовано вільний репродуктивний 

вибір [72]. Свободу у прийнятті аналогічних рішень гарантовано у ст. 4 Закону 

Республіки Молдова «Про репродуктивне здоров’я» для будь-якої дорослої 

жінки чи чоловіка [142], ст. 2 профільного Закону Канади [243] та ін.  

Особливим відображенням принципу вільності є встановлення 

мінімального вікового цензу для доступу до окремих додаткових 

правомочностей, таких як допоміжні репродуктивні технології. Небезпідставно 

держава вважає, що для прийняття вільного, усвідомленого вибору у таких 

питаннях як репродукцію (відтворення) чи одруження людина має досягти 

психологічної «зрілості». 

У той же час держава повинна вживати заходів до заборони застосування 

насильства, погроз, обману чи будь-яких інших дій, що перешкоджають 

вільному формуванню та вільному виявленню волі особи. Позитивним 

прикладом є встановлення обов’язку для медичного закладу на письмове 

ознайомлення жінки з всіма негативними наслідками, які можуть мати місце 

при зловживанні нею своїм правом у донації яйцеклітин, у результаті чого 

можуть виникнути суттєві ускладнення стану її репродуктивного здоров’я.   

У суспільстві не повинні створюватися перешкоди ні державою, ні 

спільнотою у поширені інформації щодо можливих видів репродуктивної 

поведінки, засобів для її реалізації. Перед усім це стосується питань 

народження чи відмови від народження дітей, використання контрацепції, 

застосування методів штучного запліднення тощо. 
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Об'єктивне значення репродуктивної свободи полягає у закріпленні 

альтернатив можливої поведінки учасників правовідносин в нормах права, 

тобто на рівні формального права. У правовому акті нормативно повинна бути 

передбачена варіативність поведінки учасників правовідносин; їм надається 

право вибору того чи іншого варіанту дій, способу прийняття рішень, засобів 

реалізації права на репродукцію (відтворення). 

Якщо законодавством заборонена або не передбачена певна можливість чи 

правомочність (наприклад, сурогатне материнство), то особа навіть при 

прийнятті суб’єктивного добровільного і вільного рішення буде позбавлена 

можливості його реалізації.  

Водночас не є порушенням принципів вільності та добровільності 

впровадження певної державної політики народонаселення, якщо при цьому не 

порушуються базові правомочності людини у репродуктивній сфері, або не 

створюються такі умови, які фактично перешкоджають їх реалізації. В 

останньому випадку мова може йти навіть про злочини проти людяності і 

людства, такі як геноцид. Іншими словами створення певних цензів має бути 

виправдано об’єктивними і обґрунтованими критеріями. Якщо ж держава 

заохочує та матеріально підтримує багатодітність, чи навпаки наявність однієї 

дитини в сім’ї шляхом створення додаткових преференцій, то така діяльність не 

може розцінюватися як порушення права людини на добровільний та вільний 

репродуктивний вибір. Проте правомірність цих заходів у будь-якому разі слід 

розглядати в кожному окремому випадку [246, с. 192].  

Не менш важливе місце посідають тісно взаємопов’язані принципи 

загальності та доступності у можливості людини в реалізації права на 

репродукцію (відтворення).  

Загальність полягає в тому, що кожна людина має невід’ємне право 

реалізувати свою вроджену потребу у народженні генетично рідної дитини чи 

відмовитися від його реалізації. Зазначеним правом володіють і засуджені, у зв’язку 

з чим безпідставне обмеження їх у ньому повинно розцінюватися як порушення 

права людини на репродукцію (відтворення). Як раціонально аргументується 
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однією з сторін у Європейському суді з прав людини: «Хоча відмова засудженій 

особі за вчинення злочину проти дітей в можливості скористатися процедурою 

штучного запліднення може бути виправдана, але загальна відмова в такому 

праві, за виключенням виняткових випадків, є свавіллям, адже особи 

позбавляють права на свободу, а не автоматично й інших прав» [125].  

Разом з тим держава вправі встановити певні умови для її реалізації. 

Найбільш характерним є встановлення вікового цензу. Обмеження у 

реалізації права на репродукцію (відтворення) залежно від віку є одним з 

проявів інших принципів таких як гуманізм і вільність у власному 

репродуктивному виборів. Саме опираючись на них держава правомірно 

встановлює мінімальний вік з якого можна стерилізуватися, скористатися 

послугами з допоміжних репродуктивних технологій, за виключенням 

виняткових випадків (при застосуванні хіміотерапії, видалення репродуктивних 

органів і т.д.). Однак необґрунтованим є встановлення гранично мінімального 

віку, з якого жінка має право народити дитину, якщо зачаття відбулося 

природним шляхом і для цього відсутні медичні протипоказання. Такі факти 

повинні розцінюватися як примушування до аборту. 

Також таким, що порушує природне право людини на репродукцію 

(відтворення) є встановлення обмежень у народженні генетично рідної  дитини 

особі через фізичні вади, неналежну освіту чи майновий стан. 

Вважаємо несправедливим та таким що порушує базові природні права 

людини встановлення обмеження у реалізації права на репродукцію 

(відтворення) залежно від подружнього стану. Така умова на застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, як обов’язкове перебування у шлюбі, 

є порушенням принципу загальності та гарантій права людини на репродукцію 

(відтворення). І якщо для здорової жінки народити поза шлюбом власну 

генетично рідну дитину не є суттєвою перешкодою, то для чоловіків-одинаків 

така вимога створює істотні труднощі. 

Доступність означає реальність можливості у реалізації права на 

репродукцію (відтворення). Вона полягає у різних видах доступу. 
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Зокрема, доступність людини у реалізації цього права перш за все 

проявляється через доступ особи до медичної допомоги, зокрема запліднення 

завдяки допоміжним репродуктивним технологіям, а також через соціальні 

гарантії вагітним.  

Термін «доступ» стосується не тільки фізичного доступу або вартості 

(вартості обладнання, тестів, ліків і людських ресурсів), яку змушений 

оплачувати споживач медичних услуг у репродуктивній сфері. Поняття 

«доступ» зазвичай включає в себе всеосяжну концепцію, в тому числі, 

доступність послуг, інформацію про них та їх якість.  

Зокрема, у проблематиці доступності допоміжних репродуктивних 

технологій можна виокремити три аспекти – територіальний, правовий та 

фінансовий. Територіальний пов'язаний з розміщенням відповідних клінік по 

країні, правовий - з допустимістю таких процедур для тих чи інших категорій 

громадян, фінансовий - з можливостями оплатити послуги. 

Наприклад, доступність медичної допомоги в Україні значною мірою 

залежить і від місця проживання. Упродовж тривалого часу в державі 

спостерігається зниження загального рівня забезпеченості сільських поселень 

медичними закладами. Дані обстежень соціально-економічного становища 

сільських населених пунктів засвідчують, що постійно скорочується мережа 

дільничних лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів. Ліквідовано усі 

пологові будинки, що раніше були на балансі сільськогосподарських 

підприємств. Внаслідок закриття медичних установ погіршується територіальна 

доступність діючих закладів для сільських жителів [250, с. 21].  

Натомість, згідно з даними проведеного в Сполучених Штатах аналізу, 

поняття «доступ» часто співвідносять з індивідуальним страховим статусом. В 

інших контекстах «доступ» застосовується в більш широкому сенсі, як 

«можливість надання гарантій певного набору послуг встановленої якості, з 

встановленою максимальною межею незручностей і вартості для пацієнта, і при 

наявності певного обсягу інформації».  
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В ідеалі, при визначенні рівня «доступу» повинні враховуватися всі ці 

множинні компоненти. Незважаючи на те, що всіх їх можна виміряти окремо, 

комплексна концепція, що включає всі компоненти, нечасто зустрічається на 

практиці. Відповідно, для оцінки «доступу» зазвичай застосовують показник  

використання медичних послуг у сфері репродуктивних технологій. На додаток 

до характеристик зі сторони «пропозиції», що зазначені вище, на використання 

послуг також впливають фактори «попиту» (наприклад, потреба в послугах, 

сприйняття і довіра до тих чи інших методів лікування, формальні медичні 

послуги). Тому важливо розрізняти фактори «попиту» і «пропозиції» у 

випадках, коли «використання» застосовується в якості проксі-вимірювання 

«доступу» до медичної допомоги. 

Нарешті, незважаючи на те, що поняття «загального доступу» є метою 

багатьох систем надання медичної допомоги, іноді йому складно дати 

визначення. У широкому сенсі загальний доступ має на увазі здатність осіб, що 

потребують медичну допомогу, її отримати [70]. 

Загальний доступ означає не стільки безпосередній доступ до 

репродуктивного відтворення, у тому числі завдяки штучним репродуктивним 

технологіям, скільки однакові можливості до них у людей з однаковими 

потребами. У зв’язку з цим не може розцінюватися як порушення принципу 

загальності та доступності оплатність окремих медичних послуг у 

репродуктивній сфері, що пов’язана з відшкодуванням обґрунтовано понесених 

витрат. Натомість держава вправі створити преференції для окремих категорій 

населення чи пільги для тих суб’єктів, які надають послуги у цій сфері, щоб 

сприяти доступності до цих послуг.  

Доступ важко виміряти, оскільки він включає в себе безліч компонентів 

(наприклад, фізична наявність медичних установ/пунктів, вартість, інформація, 

якість). Тому оцінка доступу являє собою сумарний вимір його складових 

частин. Більше того, доступність передбачає фактичну можливість 

скористатися тими репродуктивними правомочностями, які задекларовані 

державою, не зважаючи на культурні, традиційні, звичаєві упередження. 
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Особливо гострим вказане питання постає в кастових спільнотах, або в тих з 

них, де визначальну роль відіграє релігія. Загальновідомо, що у тих державах, 

де переважає католицька церква (Італія, Польща, окремі держави Південної 

Америки та ін.) хоча і визнається законною практика штучного переривання 

вагітності, проте фактично лікарі часто відмовляють у його проведенні 

посилаючись на наявність у них такого права. Таким чином жінка вимушена 

шукати нелегальні методи, внаслідок чого порушуються одночасно такі принципи 

як свобода репродуктивного вибору, доступність у реалізації цього права. 

При вивченні показників доступності особливо важливо враховувати фактори, 

що знаходяться за межами системи охорони здоров'я: поведінкові, соціально-

культурні, політичні та економічні, які суттєво впливають на стан здоров'я 

населення і можливість отримання необхідного медичного обслуговування [70]. 

Таким чином принцип «загального доступу» повинен відображати 

можливості та рівність (однаковий доступ при однакових потребах) виявлення 

різних рівнів потреби у індивідуумів - в різні терміни для кожної людини.  

Принципи загальності та доступності тісно пов’язані ще з одним 

принципом – принципом рівності у реалізації права на репродукцію 

(відтворення). 

Принцип рівності – одна з фундаментальних конституційних вимог, що 

входить до концепції верховенства права та є важливою умовою існування 

правової держави.  

В Україні на загальноправовому рівні принцип рівності закріплено у ст. 24 

Конституції України, яка зазначає, що «громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом». У цій же статті закріплено 

заборону дискримінації: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками» [251]. 
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Поняттю «рівності» важко надати просте визначення, а також – виміряти 

його. Приблизними показниками можуть слугувати відносні відмінності в 

доступі і використанні ресурсів на «одиницю потреби» [70]. 

Слід зазначити, що конкретний зміст принципу рівності й до сьогодні 

залишається предметом наукових дискусій. Так, на думку авторів Короткого 

оксфордського політичного словника, ця нормативна вимога передбачає чотири 

основні аспекти, які суттєво відрізняються один від іншого, хоча і не є 

незалежними: 1) рівна повага в межах певної схеми процесу ухвалення 

постанов – вимога виявляти рівну повагу до думки кожного; 2) об’єктивне 

ставлення – вимога однакового розгляду однакових випадків; 3) рівність 

розподілу – вимога отримання кожним рівної частки певного блага; 4) рівність 

результату – вимога, згідно з якою індивіди після процедури розподілу повинні 

опинитися за однакових умов. У сучасній літературі, як правило, вказують на 

два основні шляхи досягнення рівності: забезпечення рівних можливостей та 

забезпечення рівних результатів. Рівність можливостей – ідея, згідно з якою 

кожному індивіду повинні бути гарантовані однакові шанси досягти успіхів у 

житті. Рівність результатів – ідея, зміст якої полягає в тому, що суспільство і 

держава повинні гарантувати рівність людей завдяки перерозподілу соціальних 

благ чи запровадженню так званої позитивної дискримінації [252, с. 9]. 

Маючи всеосяжний характер, принцип рівності поширюється на всю 

систему прав і свобод. В цьому сенсі, рівність – ціннісна правова величина, що 

адресує рівну міру свободи всім сферам людського буття, всієї сукупності 

економічних, соціально-культурних, політичних і, звичайно, правових відносин 

[253, с. 23]. 

Даний принцип з одного боку виступає як засада формальної рівності всіх 

перед законом та судом, а з іншого як механізм захисту від дискримінації, яку 

не можна ототожнювати з рівністю.  

Європейський суд з прав людини неодноразово трактував поняття 

«дискримінація». Так, у справі «Stummer v. Austria» Суд розглядає дискримінацію 

як будь-яке відмінне ставлення з особами, що перебувають в однаковій ситуації, 
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коли таке поводження ґрунтується на певній ознаці людини та не має об’єктивного 

виправдання. У справі «D.H. and others  v. Czech Republic» Суд зазначає, що 

принцип недискримінації може ототожнюватися з принципом рівного 

поводження, але не з принципом рівності загалом [254, с. 166]. 

Аналізуючи законодавство іноземних держав можна встановити, що в 

окремих випадках держави не гарантуються рівність у праві на репродукцію 

(відтворення), а тільки рівність у окремих аспектах його реалізації або охорони 

репродуктивного здоров’я. Наприклад, в ст. 4 Закону Республіки Узбекистан 

«Про охорону репродуктивного здоров’я громадян» гарантується рівність 

чоловіків і жінок у сфері охорони репродуктивного здоров’я [255].  

Розглядаючи принцип рівності через призму права людини на репродукцію 

(відтворення) щонайменше слід виділити: 

рівність чоловіків і жінок у праві на репродукцію (відтворення) (гендерна 

рівність); 

рівність сімейних пар, осіб, які перебувають у цивільному шлюбі 

(партнерів), а також одинаків у праві на репродукцію (відтворення); 

рівність людей незважаючи на спосіб, завдяки якому їх було зачато. 

Як не дивно, але на сьогодні репродуктивна сфера одна з найбільш 

незбалансованих у гендерному аспекті. В одних випадках, переваги надаються 

чоловікам, а в інших – жінкам. Це при тому, що відповідно до ст. 16 Конвенції 

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок гарантуються однакові 

права для чоловіків і жінок у вирішенні питання про кількість дітей і проміжки 

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

дозволяють їм здійснити це право [249]. 

Така нерівність перш за все може проявлятися в обмеженні 

правомочностей особи залежно від її статі. Наприклад, максимальний вік до 

досягнення якого може застосовуватися екстракорпоральне запліднення, у 

більшості країн, встановлено виключно для жінок, однак чоловіки переважно 

позбавлені навіть формального права на прийняття рішення щодо штучного 

переривання вагітності.  
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До переліку суб’єктів, які вправі скористатися допоміжними  

репродуктивними технологіями, як правило, не включаються чоловіки-одинаки. 

Навіть ті країни, які проголошують себе демократичними та правовими, не 

розглядають чоловіка-одинака як особу, що може скористатися послугою 

сурогатного материнства для народження власної генетичної рідної дитини. 

Позитивним винятком є ст. 12 Закону Республіки Вірменія «Про репродуктивне 

здоров’я і репродуктивні права людини» згідно з якою особою, яка має право 

користуватися допоміжними репродуктивними технологіями, може бути також 

один з біологічних батьків [173]. 

На противагу ст. 99 Кодексу Республіки Казахстан про здоров’я народу та 

систему охорони здоров’я декларує, що самотня жінка також має право на 

застосування допоміжних репродуктивних методів і технологій при наявності її 

інформованої добровільної письмової згоди на медичне втручання [144]. 

Аналогічні норми містить ч. 3 ст. 55 Федерального Закону Російської Федерації 

«Про основи охорони здоров’я громадян у Російській Федерації». Таким чином 

чоловіка-одинака виключено з переліку суб’єктів, які вправі скористатися цим 

правом. 

Суперечності у правовому регулюванні щодо забезпечення гендерної 

рівності містить і відповідний Закон Республіки Молдова. З однієї сторони він 

гарантує, що будь-яка доросла жінка і будь-який дорослий чоловік мають 

свободу у прийнятті рішення про кількість дітей і часу дітонародження, а також 

з проблем, пов'язаних з репродуктивним здоров'ям, без примусу і стороннього 

впливу (ч. 2 ст. 4). З іншої сторони тільки одинокі жінки мають право на 

застосування допоміжних репродуктивних технологій з використанням сперми 

донора (ч. 7 ст. 9) [142]. 

Не можна погодитися з точкою зору О.В. Горбунової про те, що заборона 

застосування методів допоміжних репродуктивних технологій для чоловіків-

одинаків є виправданою [245, с. 180]. Адже за своїми спроможностями у 

вихованні та забезпеченні дитини такий одинак ніяк не відрізняється від батька 

одинака, чи батька-вдівця. Навпаки, такий чоловік свідомо йде на цей крок і 
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свідомо розраховує свої можливості у вихованні майбутньої дитини та її 

необхідному утриманні.  

Якщо мова йде про забезпечення належного виховання дитини та її 

інтересів у неповній сім’ї, то в даному випадку, вважаємо, що батько-одинак і 

мати-одиначка є в абсолютно рівних можливостях і умовах. У зв’язку з цим 

надання переваг виключно за такою ознакою як стать слід розглядати як 

дискримінація за статевою ознакою. Ця дискримінація призводить до 

негативних наслідків, змушує людину шукати інші способи реалізації свого 

права чи його захисту в судовому порядку. 

Зазначена проблема є характерною і для України. Наприклад, органи 

фіскальної служби відмовляються визнавати чоловіка - платника податків таким, 

що має право при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій на рівні із 

жінкою на податкову знижку відповідно до вимог ст. 166.3.6 Податкового кодексу 

України [256]. Залишається законодавчо не вирішеною можливість для чоловіка-

одинака скористатися послугами сурогатного материнства. 

Вірно зауважує Р.О. Стефанчук, що останнім часом в літературі починає 

переважати думка, що суб’єктом права на репродуктивний вибір повинна бути 

визнана жінка, оскільки саме вона страждає від несприятливих наслідків і 

ускладнень вагітності, які спричиняють ризик для її здоров’я і навіть життя. 

Такий підхід навряд чи може бути визнаний правильним, оскільки він не тільки 

є дискримінаційним за своїм змістом, але й не відповідає сутності поняття 

«репродуктивного вибору», який є відмінним від поняття охорони 

репродуктивного здоров’я жінки. Тому абсолютно правильним буде підхід, за 

яким суб’єктом права на репродуктивний вибір є фізична особа, без вказівки на 

стать, вік чи інші диференціюючі ознаки [42, с. 358].  

У підтвердження власної позиції наведемо також міркування у рішенні 

Європейського суду з прав людини: «Роздуми про те, кому слід стати батьками 

та хто повинен з'явитися на світ, можуть завести занадто далеко; припущення 

про те, що виховання дитини в неповній сім'ї обов'язково суперечить його 

інтересам, непереконливе і образливе, а посилатися у виправдання на інтереси 
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дитини лицемірно, так як це передбачає, що єдиний спосіб захистити інтереси 

дитини – це зробити так, щоб вона ніколи не з'явилася на світ» [125]. 

Невідповідність конституційним вимогам щодо рівності за гендерною 

ознакою наявної заборони чоловікам одинакам скористатися допоміжними 

репродуктивними технологіями з метою мати дітей підкреслюють багато 

дослідників цієї проблематики, у тому числі Ю.Д. Сергеев, Ю.В. Павлова [122, 

с. 6], К.В. Світнєв тощо.  

Водночас заради забезпечення рівності можливостей і рівності результатів 

держава може вдаватися до так званої позитивної дискримінації (англ. — 

positive discrimination), або політики позитивних дій – юридичної розбіжності в 

підходах, котра реалізується як тимчасовий захід з метою створення сприятливих 

умов для певної категорії осіб на шкоду іншій категорії і в такий спосіб компенсує 

існуючу між ними фактичну нерівність. Позитивна дискримінація дозволяє перейти 

від рівності в праві (як вимоги юридичної недискримінації) до рівності через право 

(фактичної рівності). Підкреслюється, що позитивні дії мають тимчасовий 

характер: рівність у правах може бути порушена лише на час, потрібний для 

відновлення фактичної рівності [252, с. 18]. 

Так, згідно з ст. 4 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок вжиття тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на 

прискорення  встановлення  фактичної рівності між чоловіками та жінками, а 

також спеціальних заходів на охорону материнства не вважається 

дискримінаційним [249].  

Отже у сучасних правових системах розроблено певну кількість категорій, 

які складаються на підставі відмінностей між людьми, що мають соціальний, а 

не індивідуальний характер. Для особи, яка належить до тієї чи іншої категорії, 

факт належності зумовлює особливі правові наслідки порівняно з іншими 

особами: він визначає специфіку в характері й умовах реалізації прав і свобод, 

особливості закріплення обсягу відповідних прав, наявність додаткових пільг і 

гарантій. Ці особливості мають закріплюватись у так званих статутних законах, 

що регламентують правове становище окремих груп громадян [257, с. 282]. 
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Як резонно зауважують деякі дослідники при вирішенні демографічних 

проблем найбільш обтяженої стороною виступає жінка, так як тільки вона 

здатна виносити і народити дитину. Відповідно, будь-які заходи у цій сфері 

повинні враховувати гендерний аспект, нівелювання якого при формальній 

рівності прав чоловіків і жінок в кінцевому аспекті призведе до жорсткої 

дискримінації [258, с. 2]. 

В Україні одним з головним законодавчих актів з цих питань є Закон 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» у  

ст. 6 якого передбачено, що не вважаються дискримінацією за ознакою статі: 

спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування 

дитини; особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з 

охороною їх репродуктивного здоров'я [259]. Зазначені положення прийнято у 

розвиток ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» [260]. 

Складовою гендерної рівності у репродуктивній сфері є рівність у праві 

чоловіків і жінок при плануванні сім’ї.  

На Бухарестській конференції відзначено, що планування сім'ї є правом 

всіх «окремих осіб і подружніх пар». Однак під час обговорення переважно 

питань про скорочення високих показників народжуваності в країнах, що 

розвиваються, окремо тематика про права жінок не порушувалася. Всесвітній 

план дій у сфері народонаселення 1974 року був нелегким компромісом, в 

якому жінки згадані лише один раз. Проте через рік на першій Всесвітній 

конференції зі становища жінок в Мехіко погоджено, що право на планування 

сім'ї є найважливішим правом для забезпечення рівності чоловіків і жінок [261]. 

Разом з тим, навіть у цьому здавалося б не складному питанні є занадто 

глибокі розбіжності у розумінні його реалізації. Найголовніша і найскладніша 

дилема пов’язана зі штучним перериванням вагітності, де постають такі 

проблематики, як: право жінок на аборт та право чоловіків на спільну участь в 

прийнятті такого рішення. По жодному з них наразі міжнародним 

співтовариством не вдалося знайти компромісу. 
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Водночас досить успішно на національних рівнях вирішується питання про 

право на застосування контрацептивів як чоловіками так і жінками, та взагалі 

на право їх використання. Навіть де існували такі заборони на законодавчому 

рівні, їх у переважній  більшості скасовано уповноваженими органами, які 

встановили раніше такі заборони або конституційними судами чи їх аналогами 

через порушення права людини.  

Другим проявом принципу рівності є рівність суб’єктів у можливості 

використання допоміжних репродуктивних технологій.  

На сьогоднішній день перелік осіб, які вправі ними скористатися є різним 

залежно від національного регулювання кожної держави та варіюється у розрізі 

тієї політики, що проводить держава у сфері народонаселення. Всі держави у 

яких дозволяється застосування допоміжних репродуктивних технологій 

гарантують право на їх використання подружнім парам. Однак забороняють їх 

застосування або особам (партнерам), які перебувають у цивільному шлюбі; або 

одинакам; або одностатевим парам; або одразу декільком з названих категорій. 

І якщо заборону їх використання одностатевими парами ще намагаються 

певним чином обґрунтувати, у тому числі інтересами майбутньої дитини, то 

складно пояснити чому подружжя має преференції у цій сфері перед особами, 

які проживають у цивільному шлюбі. Більше того, в останньому випадку 

відсутність офіційної реєстрації не є перешкодою для визнання батьківства. В 

окремих державах (Іспанія, Італія, Німеччина, Португалія та ін.) навіть на 

конституційному рівні закріплено рівність дітей не залежно від того чи 

народилися вони у шлюбі, чи ні та заборону дискримінації, яка, очевидно, 

полягає і в однакових умовах на визнання батьківства.   

Аналогічно вважаємо безпідставним обмеження у використанні цієї 

правомочності одинаками. У цьому разі має місце не тільки порушення 

природного права людини на репродукцію (відтворення), але і порушення 

принципу рівності. Якщо розглянути мотиви такої заборони, то це або архаїчні 

упередження, або не підкріплені висновки щодо гарантування прав майбутньої 

дитини. До уваги навіть не береться, що у такому разі дитина взагалі не 
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народиться. Не менш дискусійно ця проблематика виглядає у разі, якщо одинак 

(одиначка) є благополучними та заможними, що не викликає сумніву у їх 

здатності забезпечити дитину, на відміну від дітей, що виховуються у 

неблагополучних сім’ях. З іншої сторони, якщо «піклуватися» про інтереси 

дитини, то чому не порушується питання про примусовий аборт для одиноких 

жінок, які завагітніли не будучи у шлюбі, у тому числі внаслідок зґвалтування. 

Іншими словами така заборона містить у собі виключно суб’єктивний 

фактор, а не об’єктивні підстави.  

Тому принциповою для додержання вимоги рівності є заборона 

дискримінації виключно за критерієм суб’єкта, який бажає використати ті чи 

інші правомочності при реалізації права на репродукцію (відтворення), тобто 

довільного встановлення відмінностей між особами, які не мають розумного і 

об’єктивного виправдання.  

У цьому разі дискримінація призводить до обмеження або 

унеможливлення у користуванні чи здійсненні прав і свобод усіма людьми на 

рівних підставах. Тому її заборона розглядається як один із шляхів 

забезпечення рівності всіх людей [252, с. 14]. 

Не менш важливим є забезпечення рівності людей незважаючи на спосіб, 

завдяки яким їх було зачато. 

У даному випадку рівність екстраполюється на кожну окремо взяту 

людину і полягає у забезпеченні їх рівності незалежно від того яким чином їх 

зачато, які гени та методику при цьому використано. 

 На сьогодні найбільш очевидним є забезпечення рівності людей зачатих за 

допомогою штучних репродуктивних технологій з тими, хто зачатий 

природним способом.  

При використанні переважної більшості методів штучного репродуктивного 

відтворення не виникає проблем із забезпеченням рівності, тим більше, що навіть 

інформація про їх використання є медичною таємницею та відома виключно 

батькам і медичному закладу. Однак вважати, що відсутні проблеми гарантування 

рівності дітей, які народилися завдяки їм буде невірним.  



227	  
	  

Перш за все мова йде про застосування сурогатного материнства. Якщо 

розглядати дитину з біологічної та медичної сторони, то однозначно її батьками 

будуть біологічні батьки, гени яких використано для запліднення. Однак з 

юридичної сторони визнання такої дитини громадянином віднесено до 

компетенції держави та залежить від національного законодавства. 

Як наслідок, якщо вагітна жінка народила дитину за межами своєї країни, 

то у біологічних батьків не виникає проблем з підтвердженням громадянства 

цієї дитини. Однак якщо дитина народилася від біологічних батьків завдяки 

методу сурогатного материнства, то ці батьки зустрічають суттєві перепони не 

тільки в реєстрації дитини громадянином власної держави, а навіть у 

можливості перетнути з нею кордон. Тобто мають місце проблеми з 

легалізацією такої дитини та її статусу. 

Наприклад, відповідно до законодавства Великобританії дозволено тільки 

альтруїстичне сурогатне материнство, тобто сурогатна матір отримує не 

винагороду у вигляді гонорару, а компенсацію за понесені витрати. В іншому 

випадку суд вправі не визнати біологічних батьків. Проте за українським 

законодавством сурогатна матір може отримати винагороду і не матиме жодних 

прав на дитину, її батьками визнаватимуться іноземні біологічні батьки. Таким 

чином, громадяни Великобританії, які скористалися оплатним сурогатним 

материнством в Україні, стикаються з колізією, що може призвести до 

негативних правових наслідків, за яких дитина не матиме ні громадянства, ні 

юридичних батьків за законами своєї держави. 

Ще більш гостро постає це питання у разі якщо сурогатне материнство в 

державі біологічних батьків взагалі заборонено, що створює їм правові 

перешкоди для узаконення статусу дитини у країні свого громадянства. 

У 2011 році резонанс отримала історія французької пари. Батько 

народжених українською сурогатною мамою немовлят Патріс Ле Рош 

намагався вивезти їх до Франції нелегально. Цьому передувала відмова 

посольства країни надати їм громадянство й всі потрібні документи. Українські 

прикордонники знайшли дітей під час огляду мікроавтобуса, в якому їхав Ле 
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Рош. Суд наклав на французького громадянина штраф за спробу незаконно 

перетнути кордон. Українські судді не наважилися покарати батька за такий 

відчайдушний крок більш суворо. Зрештою, затримавшись в Україні на понад 

півроку, Патріс Ле Рош оформив малюкам українське громадянство, після чого 

зміг виїхати з країни разом із ними [262]. 

Аналогічно ускладнюється легалізація дитини, народженої завдяки 

мітохондріальному заплідненню, тобто використанню генів трьох батьків. Такі 

випадки можуть мати місце не тільки при наявності захворювань, які 

вимагають цієї процедури, але і у випадку одностатевих шлюбів, якщо 

партнери (пара) лесбійок бажає стати одночасно біологічними матерями 

дитини. Ні українське, ні, як нам відомо, законодавства інших держав взагалі не 

передбачають правової формули декількох біологічних батьків однієї статі. У 

даному разі мова не йде про юридичне визнання, що має місце в державах, які 

дозволяють одностатеві шлюби та їх право на те, щоб мати дитину, а саме 

легалізацію їх біологічного батьківства. У цьому разі вищезгадана формула 

відображається як: біологічний батько + біологічна мати1 + біологічна мати2 = 

біологічні батьки [14, с. 94].  

З даною проблематикою пов’язані такі питання, як: громадянство дитини 

(у разі різного громадянства біологічних батьків), відображення батьківства у 

документах, оскільки навіть паспорт не передбачає двох граф «матір», 

спадкування та багатьох інших, які навіть теоретично не припускають 

подвійного материнства. 

Вищеназване йде у розріз із ст. 6 Загальної декларації про геном людини та 

права людини [203] відповідно до якої за ознакою генетичних характеристик 

ніхто не може піддаватися дискримінації, цілі або результати якої являють 

собою посягання на права людини, основні свободи і людську гідність. 

Не можна оминути також рівність тих осіб, які зачаті завдяки генетичному 

редагуванню або клонуванню.  

На разі не виникає дискусій щодо рівності осіб, гени яких при заплідненні 

чи народженні піддано редагуванню з метою уникнення хвороби, що 



229	  
	  
передається від батьків, з особами, зачатими без такого редагування. За 

великим рахунком, принаймні ззовні, важко оцінити чи людина зачата завдяки 

використанню цього методу.  

Водночас постає дилема клонування та статусу клонів. І міжнародне, і 

національні законодавства забороняють клонування людини, як біологічної 

істоти, однак застосування клонування – це питання часу, а не можливостей. У 

зв’язку з цим вже сьогодні потрібно замислитися над тим, як у правовому 

вимірі його врегулювати. У будь-якому разі вважаємо, що клон – це перш за все 

людина з власною, виключно йому притаманною, біопсихічною властивістю, а 

тому людина, що народжена методом клонування, повинна мати такий же 

правовий статус, як і людина зачата іншим способом, чи то природним, чи то 

завдяки лікувальній програмі штучного запліднення. 

На клона повною мірою поширюються положення ст. 52 Конституції 

України, яка закріплює важливий принцип рівності прав дітей, згідно з яким всі 

діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені 

вони у шлюбі чи поза ним, який також проголошений у ст. 2 Конвенції про 

права дитини від 20.11.1989 [169]. 

У зв’язку з цим ми не можемо підтримати тезу І.І. Марʼюк про те: «Що 

особа, яка була клонована під час народження, набуває таких самих прав, як і 

особа, народжена в звичайний для нас спосіб. Різниця є лише в обсязі таких 

прав, тобто прав, які за своєю суттю не властиві в їх природному виникненні 

відносно цієї особи (наприклад, така особа не набуває права на батьківське ім’я 

тощо)» [232, с. 139]. 

Клонована людина не тільки повинна користуватися всією сукупністю 

прав і свобод, а також мати відповідні обов’язки, як і будь-яка інша людина 

незалежно від способу зачаття, але і володіти таким самим їх обсягом.  

Не менш важливим є принцип співрозмірності інтересів осіб, які 

бажають реалізувати право на репродукцію (відтворення) та прав і 

інтересів потенційної (незачатої та/або ненародженої) дитини.  

Зазначений принцип є втіленням більш загального принципу гуманізму. 
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Як зазначається в електронній енциклопедіції гуманізм (від лат. humanitas 

– людяність) – світогляд, у центрі якого знаходиться ідея людини як найвищої 

цінності; ідеологія, що орієнтується насамперед на позитив людини при 

визнанні її негативу, який потребує контролю й обмежень.  

Цей принцип втілює в собі моральну позицію суспільства, що полягає у 

визнанні цінності людської особистості, повагу до її гідності, прагнення до її 

благополуччя як мети суспільного розвитку тощо.  

Принцип гуманізму до людини проявляється у репродуктивній сфері через 

низку рекомендацій та заборон, які розроблені міжнародним співтовариством: 

Серед них слід виділити такі, як: 

-   заборони використання генів людини для створення химер, клонів; 

втручання у спадковий матеріал людських гамет та ембріонів (за винятком 

профілактичних,  діагностичних  або лікувальних цілей, і тільки якщо воно не 

має на меті внести будь-яку видозміну у геном нащадків); проведення 

незаконних наукових практик і досліджень, а також використання  

репродуктивних клітин та ембріонів як об’єктів товарного обороту, у тому 

числі вирощування ембріонів з метою отримання фінансової вигоди;  

-   відмови та заборони від негативних практик «жіночого обрізання» 

(обрізання та каліцтва жіночих геніталій). Наприклад, у результаті реалізації 

Спільної програми ЮНФПА-ЮНІСЕФ щодо викорінення практики проведення 

операцій, які калічать жіночі статеві органи, кримінальна відповідальність на 

2017 рік за їх проведення передбачена у 13 з 17 пріоритетних країн, охоплених 

нею. У 76 відсотках цих країн заходи із здійснення політики запобігання таким 

операціям передбачено в бюджеті окремим рядком. У період 2014-2016 років 

1,5 мільйона дівчаток і жінок скористалися захистом і лікуванням, наданими в 

рамках даної програми, а 5,6 тис. громад оголосили про відмову від цієї 

практики [152]; 

-   заборони примусової фізіологічної кастрації, у тому числі як виду 

кримінального покарання; 



231	  
	  

-   встановлення додаткових вимог (вік, наявність інформованої згоди та 

ін.) для пацієнтів при здійсненні лікувальних програм допоміжних 

репродуктивних технологій, посмертної репродукції тощо [261, с. 37]. 

Крім того, одним з проявів принципу гуманізму є необхідність врахування 

потреб дитини при реалізації репродуктивного вибору, зокрема у разі 

застосування допоміжних репродуктивних технологій.  

Зазначені положення неодноразово згадуються у правотворчій та 

правозастосовчій практиці, у тому числі міжнародних інституцій. 

Відповідно до п. 95 Пекінської платформи дій при здійсненні цього права 

подружні пари і окремі особи повинні враховувати потреби своїх живих і 

майбутніх дітей та свою відповідальність перед суспільством. Заохочення 

відповідального підходу до його здійснення всіма людьми має стати основою 

основ здійснюваних за допомогою урядів та громад політики і програм у сфері 

репродуктивного здоров'я, включаючи планування сім'ї [126]. 

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 372/88 містить 

положення про те, що до основного критерію регламентації «Штучного 

запліднення in vivo та in vitro» належить не тільки право матері на власне 

рішення, а й обов'язковість належного забезпечення прав та інтересів дитини, 

що випливають з права на життя, сім'ю, увагу з боку батьків, розвиток в сім'ї, 

власну генетичну неповторність і т.д. [179, с. 57]. 

Європейським судом з прав людини визнано розумним, з точки зору ч. 2 

ст. 8 Конвенції, що влада держави-відповідача розробляючи та застосовуючи 

загальні відомчі правила повинна вважати справою принципу піклування про 

добробут любої дитини: її зачаття виступає при цьому у якості самого 

безпосереднього об’єкта. Більше того, у держави є позитивне зобов’язання 

забезпечувати ефективний захист дитини.  

 «Народження – це вибір для батьків, але обов'язок для дитини». Це 

висловлювання з лекції Бахмана Омана Самані в 1985 році засвідчує, що, на 

жаль, не можна запитати ненародженої дитини про те, що вона хоче. Занадто 

важко виміряти добробут дитини або оцінити пари, навіть за визначеними 
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мінімальними критеріями з цих підстав. Такі критерії відрізняються в різних 

країнах з неоднаковим соціальним і економічним становищем, але майже 

завжди важко судити про людину чи пару та чи можуть вони бути хорошими 

батьками чи ні. У Міжнародних рекомендаціях зазначено, що благополуччя 

дитини є відповідальністю лікаря у випадку застосування допоміжної 

репродукції [186, с. 98]. 

Вважаємо, що зазначений принцип повинен бути законодавчо закріплений 

та гарантуватися через механізм державного захисту.  

Так, відповідно до ст. 3 профільного Закону Швейцарської Конфедерації 

методи допоміжної репродукції можуть використовуватися лише за умови 

забезпечення благополуччя дитини. У п. b.2 цієї статті наводиться підстава для 

застосування допоміжної репродукції згідно з якою батьки з врахуванням віку 

та інших обставин повинні мати можливість піклуватися і виховувати дитину 

до досягнення нею повноліття [263].  

Парламент Канади визнає і заявляє, що здоров’ю і благополуччю дітей, 

народжених у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, 

слід надавати пріоритетну увагу у всіх рішеннях, що стосуються їх 

використання [243]. 

Співрозмірність інтересів потенційної дитини та біологічних батьків є 

наріжним питанням при визначенні віку до досягнення якого держави 

дозволяють проведення лікувальних програм методами допоміжних 

репродуктивних технологій. Як аргументи на користь таких обмежень наводяться 

твердження про «неприродність» народження жінками у літньому віці, наявність 

підвищених ризиків смерті біологічних батьків та, відповідно, порушення права 

дитини на належне забезпечення та виховання. Критика такого підходу нами 

висловлена при розгляді питання правомірності та доцільності встановлення 

вікового цензу, перш за все для жінок, при застосування допоміжних 

репродуктивних технологій (підрозділ 3.2 дисертації). 

Ще одним важливим аспектом, у якому проявляється даний принцип, є 

посмертна репродукція, де в апріорі як мінімум один з біологічних батьків (а то 
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і двоє) не зможуть прийняти участь у вихованні та забезпечені потенційної 

дитини. Слід погодитися з думками висловленими в науковій літературі [193; 

[186, с. 98], що смерть одного з них до моменту зачаття не може бути 

очевидною перешкодою у застосуванні допоміжних репродуктивних 

технологій, хоча у даному разі дійсно виникають складні етичні питання. 

Окремі питання балансу між інтересами потенційної дитини і правом на 

штучне переривання вагітності розглянуто в підрозділі 4.2., а втручання до її 

генома – 4.3. роботи.  

Таким чином, принцип співрозмірності інтересів осіб, які бажають 

реалізувати право на репродукцію (відтворення), та потенційної дитини є 

частиною загального принципу гуманізму і полягає в балансі між інтересами 

біологічних батьків та ненародженої дитини. 

Принцип недопустимості свавільного втручання у сферу особистого 

репродуктивного життя людини. 

Зазначений принцип тісно пов'язаний із принципом свободи 

репродуктивного вибору, однак не є ним. Якщо у першому випадку мова йде 

про свободу кожного індивіда у здійсненні репродуктивного вибору, то у 

даному випадку мова йде гарантування свободи особи у здійсненні цього 

вибору з недопущенням свавільного втручання держави. Тобто йдеться про 

взаємовідносини між людиною та державою, її органами і посадовими особами. 

Базисом даного принципу є загальновизнане право на повагу до особистого і 

сімейного життя, яке задекларовано, наприклад, у ст. 8 Європейської Конвенції 

«Про захист прав людини і основоположних свобод». У ч. 2 цієї ж статті 

передбачено виняткові випадки, що є виключенням із загального правила: 

«Коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у 

демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи 

економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, 

для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб» [140]. 

Як вбачається з наведеного, передбачені ст. 8 Конвенції вимоги щодо 

поняття «повага» до особистого і сімейного життя, не є чітко визначеними. 
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Зазначене є виправданим і пояснюється занадто широкими взаємовідносинами 

між особою та державою, внаслідок чого неможливо перерахувати всі винятки, 

коли таке втручання б дозволялося. Більше того, навіть у ззовні подібних 

випадках можуть мати місце різноманітні ситуації, які істотно впливають на 

оцінку правомірності державного втручання у сферу репродуктивного життя 

індивіда. 

Європейський суд з прав людини розглядаючи справу про обмеження 

права в’язня у здійсненні штучного запліднення зазначив, що обмеження може 

бути виправдане, зокрема, виходячи з обов’язкових та неминучих наслідків 

позбавлення волі або за наявності достатнього зв’язку між обмеженням якогось 

права в’язня і обставинами у яких він опинився. Тим не менш воно не може 

обґрунтовуватися виключно мотивами, що у такому разі буде ображено 

(зневажено) громадську думку. 

Принцип недопустимості свавільного втручання у сферу особистого 

репродуктивного життя людини передбачений у нормативних актах більшості 

держав або безпосередньо, або опосередковано через встановлені механізми 

гарантії права особи на репродуктивний вибір. 

Наприклад, у ст. 8 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» серед принципів виділено такі, як невтручання держави у здійснення 

права на вільне прийняття рішення щодо дітонародження та недоторканість 

приватного життя і сімейної таємниці [142]. 

Таким чином держава, у тому числі через політику народонаселення, 

вправі в окремих випадках втручатися у сферу особистого репродуктивного 

життя людини за умови, що таке втручання «явно не позбавлене розумного 

підґрунтя». Разом з тим питання про порушення даного принципу повинно 

розглядатися в кожному окремому випадку, оскільки кожен з них має тільки 

йому характерні обставини та особливості. 

Отже серед принципів права людини на репродукцію (відтворення) можна 

виділити загальні та спеціальні принципи, які характерні для всіх національних 

законодавств хоча і з власним наповненням в кожному з них. 
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У той же час будь-яка держава має право передбачити також власні 

додаткові спеціальні принципи, якими вона керується у цій сфері, проте вони 

характерні для його права з урахуванням традицій, менталітету, культури та 

інших факторів, а тому не можуть визнаватися універсальними. Типовими 

прикладами є законодавство Італії, Канади, Швейцарії та інших, які окремо 

передбачили принципи використання спеціальних допоміжних репродуктивних 

технологій.  

 

2.5. Гарантії та форми захисту права людини на репродукцію 

(відтворення) 

 

Забезпечення прав і свобод людини та громадянина є однією з 

найважливіших функцій сучасних демократичних держав. Конституція України 

на виконання цієї фундаментальної засади у ст. 3 задекларувала, що людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є її головним обов’язком [251].  

У цьому контексті важливу роль для права людини на репродукцію 

(відтворення) набуває захист та забезпечення гарантій реалізації 

правомочностей, що становлять його зміст. 

Необхідно зауважити, що на сьогодні не вироблено єдиних уніфікованих 

стандартів у цьому питанні, особливо що стосується таких нових можливостей, 

як: донація репродуктивних клітин, постмортальна репродукція, клонування та 

редагування генома людини тощо. Щодо окремих правомочностей встановлено 

заборони та обмеження, у тому числі на міжнародному рівні, які, проте, 

переважно не наповнені конкретними санкційними механізмами, що робить їх 

здебільшого декларативними [264, с. 17].  

Водночас визнання факту, що репродуктивна правомочність набуває 

властивостей основних прав людини, дозволить зробити значний висновок про 
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можливість його міжнародно-правового захисту (не тільки конституційного чи 

галузевого). Це, у свою чергу, буде вказувати на міжнародне визнання 

репродуктивних прав і їх захист за допомогою наднаціональних правових 

механізмів. Світове співтовариство, виробивши певний стандарт, може 

пред’явити його для виконання любій державі. У залежності від важливості 

питання можуть бути різні варіанти контрольних механізмів для забезпечення 

дії цього стандарту. Це підштовхує до висновку, що є певні основоположні 

принципи, які обов’язкові для дотримання всією світовою спільнотою 

незалежно від того, чи закріплені вони у міжнародних договорах та деклараціях 

[123, с. 35].  

Як відомо, найголовніша практична цінність прав і свобод людини полягає 

в їх реальності, тобто в тому, якою мірою проголошені державою права та 

свободи здійснюються в їх практичному буденному житті. Водночас реальність 

їх гарантій знаходить прояв, з одного боку, у їх правовому закріпленні, з іншого 

– у недопущенні будь-яких порушень та утисків прав і свобод з боку держави 

чи інших суб’єктів суспільних відносин [265, с. 130-131]. Зазначене цілком 

поширюється і на право людини на репродукцію (відтворення) та його 

реалізацію. 

Реалізація охоронюваних законом інтересів у репродуктивних 

правовідносинах є мультиаспектною і зачіпає індивідуальні (приватні) та 

публічні інтереси, морально-етичні засади суспільства та приватні інтереси 

носія цих прав, а також може стосуватися інтересів іншої фізичної особи 

(наприклад, іншого з подружжя, сурогатної матері), інтересів зачатої, але не 

народженої дитини [266, с. 49]. 

Так, можливість ефективно захистити репродуктивні права фізичних осіб у 

разі їх порушення, оскарження чи невизнання є важливим аспектом цивільно-

правових гарантій, що покладаються на органи державної влади. Захист 

репродуктивних прав здійснюється шляхом застосування як загальних способів, 

передбачених третім розділом ЦК України, так і спеціальних, притаманних 

виключно особистим немайновим правам [40, с. 98]. 
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Загалом система гарантій прав і свобод особи є досить складною та 

розгалуженою через існування різних факторів, які забезпечують реальність 

таких прав і свобод. Їх систематизація здійснюється по-різному, адже існує 

велика кількість теорій, доктрин, ідей стосовно класифікації останніх. 

Багатоманітність точок зору зумовлена різними дослідницькими підходами до 

цього питання, інтересами вчених тощо [267, с. 60].  

Погоджуємося з думкою О.О. Майданника, що у сучасних демократичних 

державах загально-прийнято розглядати гарантії прав і свобод людини й 

громадянина, як: по-перше – сукупність встановлених у конституції країни 

процесуальних норм, які спрямовані на захист основних прав і свобод людини; 

по-друге – передбачені конституцією правозахисні інститути та основні 

принципи їхньої діяльності. До гарантій прав і свобод людини належать, також, 

особливі правила, що передбачені конституцією, які встановлюють межі та 

умови можливого обмеження прав і свобод людини [8, с. 115]. 

Гарантії права людини на репродукцію (відтворення) є різними та 

класифікуються залежно від критерію, який обирається. З врахуванням 

неодноразово висловленої слушної позиції багатьма науковцями, за ознаками 

тієї сфери суспільних відносин, у яких вони формуються, їх можна поділити на: 

-  економічні, що полягають у наданні державою матеріальних 

(економічних) стимулів, у тому числі для народження дітей, використання 

репродуктивних технологій, застосування засобів контрацепції тощо. 

Наприклад, в Україні ці гарантії проявляються через систему соціального 

захисту вагітних, державної допомоги при народженні дитини, наданні 

податкової знижки при оплаті репродуктивних технологій тощо. Відповідно до 

ст. 97 Кодексу Республіки Казахстан про здоров’я народу і систему охорони 

здоров’я медична, консультативна допомога вагітним, роділлям та породіллям в 

організаціях системи охорони здоров'я надається в межах гарантованого обсягу 

безкоштовної медичної допомоги [144]. У Киргизькій Республіці держава 

затверджує гарантований перелік послуг по охороні репродуктивного здоров’я 
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[72]. Подібні гарантії передбачено в профільному Законі Республіки Молдова 

[142] та інших держав; 

-  політичні, суть яких перш за все проявляється через проведення 

державної політики у сфері народонаселення, зокрема стимуляції його 

приросту, якщо мова йде про держави з низьким рівнем народжуваності, 

створення додаткових гарантій, пов’язаних із вагітністю та пологами або 

наявністю неповнолітніх чи малолітніх дітей тощо. Крім того, держава може 

гарантувати вчинення чи невчинення певних дій, заборону до їх вчинення 

підприємствами, установами, організаціями чи їх службовими і посадовими 

особами. Типовим цьому прикладом є забезпечення лікарської таємниці, 

таємниця чи, навпаки, відкритість особи донора репродуктивних клітин, 

встановлення обмежень у виборі статі майбутньої дитини та ін.; 

-  юридичні гарантії, тобто нормативне закріплення і гарантування 

суб’єктивних прав осіб у репродуктивній сфері, у тому числі пов’язаних із 

можливістю здійснення репродуктивного вибору, вибору методів допоміжних 

репродуктивних технологій, зокрема сурогатного материнства, закріплення 

прав на застосування контрацепції та штучне переривання вагітності тощо. 

Наприклад, у переважній більшості держав передбачено сукупність закріплених 

в актах законодавства умов, які повинні гарантувати особі добровільний та 

вільний репродуктивний вибір. Окремі з країн безпосередньо гарантують це 

право та пов’язані з ним репродуктивні права на законодавчому рівні. В преамбулі 

Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне здоров’я» визначено, що цим 

законом визнаються, регулюються і гарантуються права людини на репродуктивне 

здоров'я, які є невід'ємною частиною прав людини [142]; 

-  ідеологічні гарантії, тобто гарантії сприйняття суспільством, державою, 

окремими спільнотами та індивідами через свідомість, зокрема правову 

свідомість, культуру, традиції права для кожної людини на репродукцію 

(відтворення) чи відмови від його реалізації.  

Вважаємо, що окремим самостійним різновидом слід виділити соціальні 

гарантії, які створюють додаткові умови соціального забезпечення, що не 
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зводяться виключно до економічних або ідеологічних чинників [268, с. 28]. Так, 

п. 7 ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне здоров’я» 

встановлено, що у разі вагітності дівчаток-підлітків їм гарантується і 

забезпечується право на продовження навчання під час вагітності і після пологів 

[142]. У Республіці Вірменія держава гарантує зберігання наданих громадянами 

статевих клітин і ембріона за наявності ситуацій, які становлять загрозу для їхнього 

життя, або в разі ризику втрати здатності відтворення потомства (професійна 

діяльність, яка становить загрозу для здоров'я, виконання військових обов'язків, 

а також інші медико-соціальні показники) [173]. 

Таким чином соціальні гарантії права людини на репродукцію 

(відтворення) – це симбіоз економічних, політичних та ідеологічних гарантій, 

комплексне поєднання яких якісно створює абсолютно новий вид гарантування 

її права на продовження роду. 

Разом з тим, вищезазначений поділ є досить умовним, оскільки зазначені 

вище гарантії є взаємопов’язаними та взаємозалежними, внаслідок чого 

відсутність одних з них суттєво впливає на інші аж до їх нівелювання. 

Наприклад, закріплюючи право на штучне переривання вагітності у спільноті, 

яка притримується суворих релігійних канонів щодо заборони аборту, навряд 

чи можна очікувати, що жінка зможе вільно зробити свій, навіть законодавчо 

гарантований, репродуктивний вибір.  

У свою чергу серед юридичних гарантій можна виділити дві групи: 

гарантії реалізації (конкретизація меж прав і свобод; юридичні факти з якими 

пов’язується їх реалізація; процесуальні форми втілення прав і свобод; заходи 

заохочення та пільги для стимулювання правомірної, ініціативної їх реалізації); 

та гарантії охорони (нагляд і контроль за правомірністю поведінки суб’єктів 

права з метою виявлення випадків порушень; правовий захист; юридична 

відповідальність; профілактика та запобігання правопорушенням) [269]. У 

цьому контексті як гарантію права людини на репродукцію (відтворення) слід 

виділити юридичне закріплення підстав та меж його обмеження. Наприклад, у 

державах, де дозволено штучне переривання вагітності законодавчо 
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встановлені не тільки порядок його проведення, але і обмеження в реалізації 

цієї правомочності, у тому числі пов’язані з наявністю медичних 

протипоказань, строку вагітності, інших факторів. 

Декларуючи право людини на репродуктивний вибір на теперішній час ми 

не можемо стверджувати, що остаточно сформовані механізми його гарантій і 

захисту. Переважно це пов’язано із занадто загальним і формальним 

визначенням цього права у національних законодавствах, особливо в яких 

відсутні спеціалізовані законодавчі акти, що призводить до появи досить 

абстрактних норм, які його повинні забезпечити. Крім того, враховуючи 

бурхливий розвиток технологій у сфері репродуктивного відтворення 

залишається констатувати, що неспеціалістам, якими є юристи та працівники 

більшості державних органів, досить важко зрозуміти у чому полягає їх суть та 

яким чином вони повинні гарантуватися і охоронятися. Наприклад, до цього 

часу в переважній більшості держав, у яких на конституційному рівні 

закріплено одинакові права чоловіка і жінки, їх рівність у сімейних відносинах 

на законодавчому рівні відсутні навіть формальні гарантії застосування 

допоміжних репродуктивних технологій чоловіками-одинаками. 

Наведене характерне і для України в якій немає спеціального 

законодавчого акту, що регламентує реалізацію людиною права на репродукцію 

(відтворення) та пов’язаних з ним репродуктивних прав, застосування 

допоміжних репродуктивних технологій.  

Ми підтримуємо позицію, що основна проблема при здійсненні 

репродуктивних прав полягає в тому, що вони зачіпають не тільки морально-

етичні засади суспільства та приватні інтереси суб’єкта-носія цих прав, але 

також можуть стосуватися інтересів іншої фізичної особи, а також інтересів 

зачатої, але не народженої дитини [266, с. 46]. 

Розглядаючи поняття захисту, зазначимо, що воно відповідно до сучасного 

тлумачного словника української мови має одне з таких значень «заступництво, 

охорона, підтримка» [208, с. 339]. Проте дефініції «охорона права» і «захист 

права» людини на репродукцію (відтворення) не слід ототожнювати. 
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М.С. Малеїн притримується точки зору, що охорона прав – більш широке 

поняття, яке включає всі юридичні правила щодо того чи іншого блага. Вже сам 

факт того, що право регулює той чи інший вид суспільних відносин засвідчує те, 

що їм надається особливе значення, вони охороняються державою. Встановлюючи 

у правових нормах масштаби та рамки поведінки щодо того чи іншого блага, 

визначаючи права і обов’язки учасників правовідносин, їх бажану з точки зору 

суспільства поведінку і наслідки небажаних (заборонених) дій, держава, таким 

чином, бере під охорону такі блага та відповідні права на них [270, с. 18].  

Ч.Н. Азімов констатує, що необхідність саме захисту суб’єктивного права 

виникає тоді, коли стороння особа оспорює чи порушує це право або 

перешкоджає його здійсненню. Отже, передумовою його захисту є порушення 

цього права з боку інших осіб [271, с. 144]. 

І.В. Венедіктова також звертає увагу на розмежування понять «охорона» і 

«захист» та вважає, що під охороною інтересів слід розуміти всю систему норм, 

гарантій, принципів, можливостей і дозволів, що складають механізм реалізації 

охоронюваних законом інтересів. Захист інтересів, у свою чергу, визначається 

як спектр дій (не тільки можливих, а й, відповідно до закону, допустимих), які 

спрямовані на усунення перешкод у реалізації охоронюваних законом інтересів 

[272, с. 96].  

Отже право людини на репродукцію (відтворення) охороняється весь час, 

тобто постійно, а необхідність захисту виникає тоді, коли воно порушується. 

Захист права людини на репродукцію (відтворення) є складовою більш 

ширшого поняття його охорони. Проте і охорона, і захист є способами 

забезпечення даного права. 

Ураховуючи, що право людини на репродукцію (відтворення) є особистим 

немайновим правом, що забезпечує природне існування фізичної особи, на 

нього цілком можна поширити поняття захисту, запропонованого                   

Т.В. Ліснічою. Зокрема захист особистих немайнових прав, що забезпечують 

природне існування фізичної особи – це діяльність уповноваженої особи, що 

має бути спрямована на попередження (бажано), або припинення порушення 
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особистих немайнових прав, та (або, - у разі, якщо порушення особистого 

немайнового права або блага вже відбулося і можливо оцінити завдану шкоду) 

отримання компенсації моральної шкоди і відшкодування майнових витрат 

[273, с. 6]. 

Охорона, у тому числі захист права людини на репродукцію (відтворення), 

складається із двох взаємодоповнюючих складових: нормативної та 

інституційної. У своїй сукупності вони містять такі елементи: по-перше, 

правові норми, що закріплюють статус і можливість його захисту, 

систематизовані в правові інститути різних галузей права та спеціальні 

юридичні процедури, що дозволяють фактично реалізовувати право на 

репродукцію (відтворення) або захистити його. По-друге, органи загальної 

компетенції, які в межах своїх повноважень ухвалюють рішення у сфері 

репродуктивного відтворення (уряд, парламент, окремі органи виконавчої 

влади, які уповноважені проводити політику у сфері народонаселення та 

репродуктивного відтворення) і спеціально уповноважені органи, чия 

діяльність безпосередньо спрямована на забезпечення державних гарантій, 

захисту, відновлення порушених прав у репродуктивній сфері. Окреме чільне 

місце займають міжнародні інституції, у тому числі Всесвітня організація 

здоров’я, Всесвітня медична асоціація тощо. 

Основою нормативної складової національного захисту конституційно-

правового статусу людини є Конституція. В деяких державах у ній 

безпосередньо присутні положення, які стосуються репродуктивного 

відтворення людини (наприклад, в Союзній Конституції Швейцарської 

Конфедерації), а в інших – опосередковано, у тому числі через гарантування 

охорони та захисту прав людини, проголошення та гарантування рівності між 

чоловіком і жінкою, рівності дітей незалежно від походження тощо. Крім того, 

у ній, як правило, закріплено також основні положення щодо гарантування і 

захисту прав і свобод особи.  

Так, у ст. 92 Конституції України зазначається про охорону материнства і 

батьківства. Відповідно до ст. 55 Конституції кожному гарантується право на 
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захист прав і свобод судом, включаючи право звернення до Конституційного 

Суду України із конституційною скаргою, до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, після використання всіх національних засобів 

юридичного захисту – до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

Україна. Основний Закон не обмежує варіанти захисту, і надає право кожному 

захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань будь-

якими не забороненими законом засобами. 

На законодавчому рівні гарантування і захист права людини на 

репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним репродуктивних прав 

закріплено здебільшого у нормах спеціальних законодавчих актів (за їх 

наявності). У ст. 96 Кодексу Республіки Казахстан про здоров’я народу і 

систему охорони здоров’я встановлено, що громадяни мають право на захист 

своїх репродуктивних прав [144]. Подібні норми про захист репродуктивних 

прав містить Закон Киргизькій Республіці [72] та інших держав.  

Крім того, право на захист свого суб’єктивного права, у тому числі права 

на репродукцію (відтворення), передбачено цілим комплексом норм різних 

галузей, у тому числі адміністративного, кримінального, цивільного тощо.  

Право на захист є суб’єктивним правом особи, що складається із 

правомочностей уповноваженої особи: права на свої дії (тобто застосовувати 

захист чи не застосовувати); права на чужі дії – (тобто вимагати певної 

поведінки від зобов’язаної особи); звертатися до юрисдикційного органу або 

вдатися до самозахисту у випадку не виконання зобов’язаною особою свого 

обов’язку. Загалом право на захист виникає в особи у разі порушення 

особистого немайнового права, його невизнання, оспорювання або реальної 

загрози порушення цього права [274, с. 604]. 

За порушення репродуктивних прав людини передбачено юридичну 

відповідальність. Залежно від галузевої структури права можуть бути такі види 

юридичної відповідальності як: конституційно-правова відповідальність, що 

настає за вчинення конституційних правопорушень (порушення конституційної 



244	  
	  
заборони; вчинення дій, що суперечать загальним принципам і змісту 

Конституції); кримінальна відповідальність, передбачена за вчинення 

кримінальних правопорушень; адміністративна відповідальність, що настає за 

вчинення проступків; цивільна відповідальність, що настає за невиконання чи 

неналежне виконання цивільно-правових угод та накладається судом або 

адміністративними органами держави тощо. 

Захист від найбільш небезпечних порушень права людини на репродукцію 

(відтворення) та пов’язаних з ним репродуктивних прав забезпечує кримінальне 

законодавство. При цьому слід наголосити, що кожна держава має власне 

бачення про те, якими репродуктивними правами наділена особа та який їх 

зміст, які з діянь у сфері репродуктивного відтворення є кримінальними 

правопорушеннями, внаслідок чого відсутні єдині уніфіковані підходи в цьому 

питанні. 

Наприклад, в Україні сурогатне материнство – це легальне, правомірне 

діяння, що передбачене нормами права, а отже гарантується і захищається 

державою всіма доступними законними засобами. Проте у Франції цей метод 

допоміжних репродуктивних технологій визнано злочином, за який 

передбачено кримінальну відповідальність. 

У Кримінальному кодексі Нідерландів передбачено покарання у вигляді 

позбавлення волі за навмисну організацію або заохочення переговорів між 

сурогатною матір'ю або жінкою, яка хоче бути сурогатною матір'ю, і іншою 

особою або за організацію зустрічі для того, щоб одна жінка могла здійснити 

намір народити дитину для іншої жінки, яка бажає отримати батьківські права 

на дитину або іншим чином на постійній основі піклуватися про дитину і 

виховувати її (ст. 151 b) [275]. 

Водночас є діяння, які істотно порушують загальні міжнародні вимоги і 

стандарти у цій сфері. У зв’язку з цим вони визнаються злочинами переважною 

більшістю держав світу. Типовим цьому є примушення жінки до аборту, 

заподіяння протиправного каліцтва, внаслідок якого людина втрачає здатність 

до репродуктивного відтворення та ін.  
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Погодимося з К.В. Дядюн, що репродуктивні права не слід плутати з 

категорією статевих прав та інтересів. При зазіханнях на останні, 

репродуктивні аспекти не є основним об'єктом. Так, наприклад, в спеціальному 

законі Сербії поняття сексуального та репродуктивного здоров'я 

диференціюються. Крім того, практично кожне злочинне діяння порушує 

одночасно декілька охоронюваних інтересів, однак один з них є ключовим, що 

враховуються при кваліфікації вчиненого. Змішування видів об'єктів злочину 

може призвести до ситуації, коли практично будь-яке злочинне діяння буде 

знаходитися у сфері посягань на репродуктивні права.  

Наприклад, вбивство, оскільки потерпілий більше не здатний відтворювати 

потомство [276]. 

У зв’язку з цим вважаємо що до даної категорії кримінальних 

правопорушень слід віднести ті з них, у яких об’єктом є право людини на 

репродукцію (відтворення) та пов’язані з ним репродуктивні права. Між 

незаконними діями особи та втратою потерпілим репродуктивної функції чи 

ненародженої дитини у пренатальний період існує безпосередній причинний 

зв'язок. 

До таких кримінальних правопорушень перш за все слід віднести: 

-  незаконну стерилізацію особи чи примушення її до неї; 

-  примушення до аборту, редукції ембріона; 

-  незаконне проведення аборту, редукції ембріона, у тому числі яке 

призвело до суттєвого погіршення репродуктивного здоров’я; 

-  умисне заподіяння ушкоджень статевим та репродуктивним органам 

людини; 

-  застосування заборонених репродуктивних технологій або їх 

застосування з незаконною метою, такою як створення клонів, химер та ін.  

Наприклад, згідно із ст. 134 КК України злочинами визнаються незаконне 

проведення аборту або стерилізації [171]. 
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У Хорватії передбачено кримінальну відповідальність за незаконні дії з 

людським ембріоном; клонування; змішування репродуктивних клітин людини 

і тварини (ст. ст. 107, 108, 109 КК Хорватії) [277].  

Крім того, другу групу кримінальних правопорушень у цій сфері 

становлять ті з них, безпосереднім об’єктом у яких є інші цінності, однак 

внаслідок їх вчинення заподіяно істотної шкоди інтересам особи у 

репродуктивній сфері. Такими слід визнати порушення лікарської таємниці при 

наданні медичних послуг у сфері допоміжних репродуктивних технологій; 

незаконну лікувальну діяльність, якою заподіяно шкоди репродуктивному 

здоров’ю особи; порушення прав пацієнта у цій сфері; заподіяння тілесних 

ушкоджень, які спричинили шкоду репродуктивному здоров’ю особи; 

незаконну відмову у прийнятті на роботу жінці з мотиву її вагітності і т.п. 

Необхідно зазначити, що захист репродуктивних прав людини полягає не 

тільки у закріплені діянь, які визнаються кримінально-караними у зв’язку із 

суспільно небезпечним порушенням прав людини у репродуктивній сфері, але й 

у політиці призначення покарань. З однієї сторони держави, як правило, 

передбачають більш суворі покарання для осіб за вчинення злочину стосовно 

вагітної жінки, вважаючи, що шкода завдається як їй, так і ненародженій 

дитині. З іншої сторони, вчинення кримінального правопорушення у стані 

вагітності є пом’якшуючою підставою при призначенні покарання, окремі види 

найсуворіших покарань (смертна кара, довічне позбавлення волі), здебільшого, 

не можуть призначатися жінкам, які вчинили злочини будучи вагітними тощо. 

Вагоме місце у забезпеченні охорони та захисту права людини на 

репродукцію (відтворення) і пов’язаних з ним репродуктивних прав, займає 

механізм цивільно-правового захисту. 

В Україні право на захист цивільних прав та інтересів закріплено у ст. 15 

ЦК України згідно з якою кожна особа має право на захист свого цивільного 

права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та право на захист 

свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства 

[168]. 
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Залежно від змісту цивільного правопорушення застосовуються різні 

засоби цивільно-правового захисту і в свою чергу впливу на порушника. 

Основною метою цивільно-правового захисту є відновлення прав суб'єктів, чиї 

права порушені. Водночас цивільне право допускає такі засоби захисту, 

призначенням яких є додатковий вплив на правопорушника з метою його 

покарання і стимулювання до позитивного ставлення до виконання своїх цивільних 

прав і обов'язків у майбутньому. Різниця в основних цілях різних засобів захисту 

призвела до їх поділу на міри захисту і міри відповідальності [274, с. 604]. 

Спосіб захисту можна визначити як закріплені законом або договором 

допустимі дії або бездіяльність (або їх сукупність), спрямовані на 

попередження, припинення порушення права, а також на його відновлення 

[278]. Законодавством передбачено різні способи захисту цивільних прав та 

інтересів, у тому числі права на репродукцію (відтворення). Наприклад, у ст. 16 

ЦК України наведено невичерпний їх перелік, зокрема: визнання права; 

визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; 

відновлення становища, яке існувало до порушення; припинення 

правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування 

майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо [168]. 

Важливим у захисті права людини на репродукцію (відтворення) є можливість 

притягнення особи, яка порушила це право, до цивільної відповідальності. 

Варіантів настання даного виду відповідальності безліч, оскільки 

незліченними є можливості його порушення. Типовими прикладами є 

порушення лікарської таємниці, необґрунтована відмова у проведенні 

лікування безпліддя, безпідставна стерилізації чи штучне переривання 

вагітності та ін.  

Однак сферою, де на сьогодні чи не найбільше постає питання 

притягнення до цивільно-правової відповідальності є застосування допоміжних 

репродуктивних технологій.  
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Цивільно-правова відповідальність при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій є правовим засобом, що забезпечує відновлення 

порушених цивільних прав учасників відносин у цій сфері [279, с. 113]. 

Умовами цивільно-правової відповідальності при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій є: а) шкода; б) протиправність поведінки завдавача 

шкоди; в) наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою 

правопорушника та її результатом – шкодою; г) вина завдавача шкоди [280, с. 64]. 

Відповідальність може бути як договірною, тобто за недотримання вимог 

договору, так і деліктною, тобто як наслідок позадоговірного завдання шкоди, 

що пов'язується з виникненням деліктного зобов'язання.  

Договірна відповідальність має місце при порушенні суб’єктами 

договірних правовідносин договору сурогатного материнства, договору про 

проведення лікування з використанням допоміжних репродуктивних 

технологій, договору донації репродуктивних клітин чи ембріонів, договору 

кріоконсервації репродуктивного матеріалу та його зберігання тощо.  

Про деліктну відповідальність варто говорити у разі, якщо шкода завдана 

учасникам цих відносин незаконними діями або бездіяльністю з боку третіх осіб. 

Поряд з механізмами національного захисту не менш вагоме значення 

мають норми міжнародного права, які складають частину юридичних гарантій і 

засобів захисту. 

Незважаючи на те, що Генеральна Асамблея ООН визнала суверенітет держав 

щодо формулювання та забезпечення їх демографічної політики нею ж закріплено, 

що така політика повинна здійснюватися з урахуванням того, що кожна окрема 

сім’я має право вільно приймати рішення щодо її розміру [233, с. 47]. 

На міжнародних конференціях по народонаселенню, в низці міжнародних 

актів підкреслюється право на захист від будь-яких свавільних і насильницьких дій 

та намірів з боку установ, посадових осіб, окремих громадян, які порушують 

репродуктивні права людини і завдають шкоди її репродуктивному здоров'ю. 

Особливу увагу звернуто на гарантування рівності чоловіків і жінок, 

недопущення дискримінації за гендерною ознакою. Наприклад, ст. 12 Конвенції 
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ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок передбачено, що 

Держави-сторони  вживають  усіх  відповідних  заходів  для ліквідації 

дискримінації щодо жінок у галузі охорони здоров'я, з тим щоб забезпечити на 

основі рівності чоловіків і жінок доступ до медичного обслуговування, зокрема 

в тому, що стосується планування розміру сім'ї [249]. 

Зважаючи на досягнення науки, міжнародним співтовариством вироблено 

низку загальних правил, принципів, якими повинні керуватися Держави-

учасниці у репродуктивній сфері та в питаннях репродуктивного відтворення 

людини завдяки науково-технічному розвитку. 

Одним із найбільш вагоміших міжнародних актів слід визнати Загальну 

декларацію про геном людини і права людини від 11.11.1997. Відповідно до   

ст. 6 Загальної декларації за ознакою генетичних характеристик ніхто не може 

піддаватися дискримінації, цілі або результати якої являють собою посягання 

на права людини, основні свободи і людську гідність [203]. 

На регіональному рівні не менше значення має Конвенція про захист прав і 

гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права 

людини та біомедицину від 04.04.1997 року. 

Вона містить декілька важливих приписів, які покликані захистити людину 

та її нащадків від протиправних втручань на генетичному рівні, а саме:  

-   заборону будь-якої форми дискримінації особи за ознакою її генетичної 

спадковості;  

-   тести, які прогнозують генетичні захворювання або які дозволяють 

визначити особу як носія гена, що відповідає за захворювання, чи виявити 

генетичну схильність чи сприйнятливість до того чи іншого захворювання, 

можуть проводитися тільки в інтересах здоров'я або для наукових досліджень, 

пов'язаних із інтересами здоров'я, та з урахуванням відповідних консультацій 

спеціаліста-генетика; 

-   втручання з метою видозміни генома людини може здійснюватися лише 

у профілактичних, діагностичних або лікувальних цілях, і тільки якщо воно не 

має на меті внести будь-яку видозміну у геном нащадків;  
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-   використання медичних репродуктивних технологій з метою селекції 

статі майбутньої дитини не дозволяється, за винятком випадків, коли необхідно 

уникнути серйозного спадкового захворювання, пов'язаного зі статтю;  

-   заборону створення людських ембріонів для дослідних цілей; 

-   необхідність забезпечення належного захисту ембріона in vitro; 

-   належного судового захисту з метою негайного запобігання 

незаконному порушенню прав і принципів, визначених Конвенцією; 

-   тощо [281]. 

Як вже зазначалося другою складовою охорони і гарантування права 

людини на репродукцію (відтворення) є інституційна форма. 

До неї необхідно віднести такі елементи:  

–  систему органів державної влади та місцевого самоврядування, у тому 

числі правоохоронні та судові органи;  

– систему недержавних органів, діяльність яких спрямована на 

забезпечення прав людини та громадянина (громадські організації, професійні 

асоціації тощо); 

–   міжнародні організації. 

Порівняльно-правовий аналіз вітчизняних та зарубіжних законодавчих 

актів надає підстави стверджувати, що неабияку роль у захисті права людини на 

репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним репродуктивних прав відіграє 

законодавчий орган. 

Парламент наділений широкими повноваженнями, перш за все у 

формуванні національної політики у репродуктивній сфері через прийняття 

відповідних законів та інших нормативних актів відповідно до компетенції. 

Наприклад, Конституція України закріплює базові засади, які відображають 

обов’язковість законодавчого регулювання питань, що розглядаються, а також 

контрольні функції Верховної Ради України в цій галузі. Відповідно до п. 6 ч. 1 

ст. 92 Конституції України виключно законами визначаються засади 

регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, 

батьківства [251]. У законах передбачаються положення про охорону прав 
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людини у репродуктивній сфері, основні форми їх захисту, відповідальність, у 

тому числі кримінальна, за їх порушення. 

У ст. 13 Основ законодавства України про охорону здоров’я парламент 

визначив засади державної політики охорони здоров’я шляхом закріплення 

конституційних і законодавчих засад охорони здоров’я, визначення її мети, 

основних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів і 

обсягів бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-

фінансових, фіскальних, митних та інших регуляторів, затвердження переліку 

комплексних і цільових загальнодержавних програм охорони здоров’я [217]. 

Крім того, істотним важелем впливу є здійснення парламентського 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення охорони репродуктивних прав та 

репродуктивного здоров’я населення.  

Більшість парламентів світу наділені контрольними повноваженнями, у 

тому числі вправі проводити слухання з тематики здійснення репродуктивної 

політики, забезпечення та захисту прав людини у репродуктивній сфері, 

заслуховувати посадових осіб держави, зокрема керівників уповноважених 

державних органів, висловлювати їм недовіру тощо [282, с. 95].  

Наприклад, Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 

07.12.2016 ухвалено Рекомендації слухань на тему: «Про виконання Державної 

програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року та заходи, що 

вживаються МОЗ України з метою забезпечення охорони репродуктивного 

здоров’я населення». 

Окремим елементом парламентського контролю є Уповноважений з прав 

людини, який має широкі функції та повноваження для захисту прав людини.  

Раціональною є пропозиція Д.О. Пугача, що з метою вдосконалення 

системи суб’єктів забезпечення прав пацієнта в Україні доцільно використати 

потенціал інституту медичного омбудсмена. Як приклад ним наводиться 

існуючий досвід Великобританії в якій система оцінки збору скарг і лікарських 

помилок побудована за участю двох органів – Служби уповноваженого у 
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справах здоров’я (Health Service Ombudsman) і Служби парламентського 

уповноваженого (Parliamentary Ombudsman). Омбудсмен охорони здоров’я 

проводить незалежні розслідування за скаргами про неправильні і 

несправедливі дії медичних установ або їх працівників або про медичні послуги 

неналежної якості. Зазвичай він приймає скаргу до розгляду тільки після 

спроби вирішити проблему шляхом звернення до відповідного медичного 

закладу або до лікаря і отримання від них відповіді. На відміну від омбудсмена 

охорони здоров’я парламентський омбудсмен забезпечує незалежну процедуру 

розгляду скарг на більш високому рівні для виправлення помилок, допущених 

окремими особами, покращення роботи державних служб і освідомлення 

громадських структур [283, с. 119]. 

Суб’єктом забезпечення прав людини у цій сфері є також Президент 

держави або, в окремих випадках, керівник уряду (канцлер, губернатор і т.п.) у 

державах, де на таку службову особу фактично покладено функції Глави 

держави, а Президент виконує обмежені представницькі функції. 

Президент реалізує цю конституційну функцію як своєю особистою 

діяльністю, не допускаючи порушень прав людини, контролюючи роботу 

різноманітних інституцій з точки зору дотримання ними прав і свобод людини 

та громадянина, так і приймаючи чи ініціюючи нормативні акти, спрямовані на 

забезпечення їх захисту. 

Згідно із ст. 102 Конституції України Президент України – гарант 

дотримання норм Конституції, прав і свобод людини. Президент України несе 

відповідальність за дотримання її норм, у тому числі відносно захисту прав і 

свобод громадян. Про це йдеться у присязі, що складається новообраним 

Президентом України: «Усіма своїми справами боронити суверенітет і 

незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського 

народу, обстоювати права і свободи громадян» [251]. Аналогічні за змістом 

норми містять ст. ст. 79, 83 Конституції Республіки Білорусь [284], ст. ст. 80, 82 

Конституції Російської Федерації [285] та ін.  
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У переважній більшості країн де Президент є Главою держави він, з метою 

забезпечення прав людини у репродуктивній сфері, наділений компетенцією від 

імені держави укладати міжнародні договори, що стосуються питань міжнародної 

співпраці; має право законодавчої ініціативи; має право вето на прийняті 

парламентом закони; видає підзаконні акти та здійснює інші повноваження.  

Наприклад, Указом від 11.05.2019 Президент України зобов’язав 

уповноважені органи вжити додаткові заходи щодо державної підтримки сім'ї, 

охорони материнства, батьківства та дитинства, у тому числі лібералізації 

застосування допоміжних репродуктивних технологій [286]. 

Широкими повноваження наділений також Уряд. Як вищий орган 

виконавчої влади він зобов’язаний координувати дії міністерств та інших 

органів центральної виконавчої влади з метою забезпечення права людини на 

репродукцію (відтворення). 

До його компетенції належить розроблення законопроектів як суб’єкта 

законодавчої ініціативи, а також підзаконних нормативно-правових актів з 

питань забезпечення прав людини у репродуктивній сфері, охорони 

материнства і дитинства, збереження репродуктивного здоров’я, заохочення та 

підвищення народжуваності; впроваджувати Національний план дій щодо 

гарантування, забезпечення та охорони прав людини у даній сфері. Наприклад, 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 №144 «Про реалізацію 

статті 281 Цивільного кодексу України» передбачено порядок та умови 

штучного переривання вагітності. 

Уряди держав мають досить різноманітні повноваження з регулювання 

правовідносин у репродуктивній сфері, їх гарантування і захисту. У Республіці 

Вірменія виключно Урядом встановлюються порядок і умови зберігання 

наданих громадянами статевих клітин і ембріонів, донація гамет, проведення 

добровільної медичної стерилізації, штучного переривання вагітності [173]. 

Відповідно до ст. 14 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» Уряд затверджує національні програми, спрямовані на охорону 

репродуктивного здоров'я [142]. 
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У Республіці Таджикистан на Уряд покладено обов’язок встановлення 

переліку видів професійної діяльності та медичних показань, на підставі яких 

державою гарантується безоплатне надання послуг зі зберігання статевих 

клітин (ч. 5 ст. 90 Кодексу), переліку соціальних показань для штучного 

переривання вагітності (ч. 4 ст. 92 Кодексу) та ін. [143]. 

Статтею 6 профільного Закону Киргизької Республіки передбачено, що 

Уряд: 

1) визначає основні напрямки єдиної державної політики в галузі охорони 

репродуктивних прав громадян;  

2) розробляє і приймає державні програми, спрямовані на реалізацію 

репродуктивних прав громадян;  

3) здійснює контроль за діяльністю державних органів у сфері 

репродуктивних прав громадян;  

4) затверджує перелік гарантованих державою послуг з охорони 

репродуктивного здоров'я і планування сім'ї. 

Крім того, він визначає підстави та умови штучного переривання 

вагітності (ч. 6 ст. 16), методу сурогатного материнства (ч. 10 ст. 18), порядок 

проведення штучного запліднення (ч. 9 ст. 20) тощо [72]. 

Ще більшими повноваженнями наділені уряди країн у яких їх керівник 

фактично виконує функції, належні Главі держави. 

Безпосереднім органом у системі центральних органів виконавчої влади на 

який покладено забезпечення формування та реалізації державної політики у 

сфері охорони здоров’я є спеціально уповноважений орган державної 

(виконавчої) влади.  

Згідно з ч. 1 ст. 16 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» організація і координація всіх заходів у сфері охорони 

репродуктивного здоров'я здійснюється Міністерством охорони здоров'я [142]. 

Відповідно до ст. 83 Кодексу Республіки Таджикистан про охорону 

здоров’я [143] уповноважений державний орган у сфері охорони здоров'я 

здійснює керівництво наданням послуг у сфері охорони репродуктивного 
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здоров'я, діяльністю республіканських організацій, державних науково-

дослідних і навчальних установ, розробляє стратегію охорони репродуктивного 

здоров'я населення і спільно з місцевими виконавчими органами державної 

влади є відповідальним за забезпечення населення послугами у сфері 

репродуктивного здоров'я. 

В Україні таку роль виконує МОЗ України, яке відповідно до Положення 

здійснює нормативно-правове регулювання у сфері охорони репродуктивного 

здоров’я; забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, додержання 

закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями 

права громадян на охорону здоров’я та прав пацієнта; розробляє та організовує 

виконання державних комплексних та цільових програм охорони здоров’я, у 

тому числі репродуктивного; здійснює контроль і нагляд за додержанням 

законодавства про охорону здоров’я, у тому числі при наданні послуг 

допоміжних репродуктивних технологій; встановлює медичні показники 

застосування методів стерилізації громадян; затверджує переліки дозволених 

методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації; затверджує 

порядки застосування методу штучного запліднення та імплантації ембріона, 

визначення критеріїв перинатального періоду, живонароджуваності та 

мертвонароджуваності, реєстрації живонароджених і мертвонароджених, а 

також медичного обстеження донора; здійснює інші повноваження [287]. 

Одним з головних вітчизняних актів, прийнятих МОЗ України у галузі 

використання допоміжних репродуктивних технологій, є наказ «Про 

затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в 

Україні» від 09.09.2013 №787 [158], який замінив діючий з 2008 року наказ 

МОЗ України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування 

допоміжних репродуктивних технологій» №771 і містить значну кількість 

нововведень. Однак революційних змін у сфері регулювання допоміжних 

репродуктивних технологій не відбулося. 

Порядок і різновид методів застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, умови їх застосування та перелік протипоказань, у тому числі для 
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участі в сурогатному материнстві, донації репродуктивного матеріалу 

встановлюються державним уповноваженим органом управління в галузі 

охорони здоров'я також у Білорусії, Вірменії, Іспанії, Казахстані, Молдові, 

Словаччині та ін. 

Крім того, з метою забезпечення проведення державної політики у 

репродуктивній сфері окремі держави створили спеціальні уповноважені 

органи. Вони діють або в складі центрального органу виконавчої влади, що 

провадить державну політику у сфері охорони здоров’я, або є самостійними 

органами з широкими повноваженнями. 

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» з метою координації і контролю діяльності у сфері допоміжної 

репродукції в рамках Міністерства охорони здоров'я створено комітет, функції 

якого встановлюються наказом міністра охорони здоров'я. 

У Великобританії діє спеціальний уповноважений самостійний орган у 

сфері запліднення та ембріології людини  - The Human Fertilisation and Embryology 

Authority. На нього покладено функції з контролю за додержанням вимог 

законодавства у репродуктивній сфері, проведення перевірок, надання відповідних 

консультацій, взаємодія з компетентними органами інших держав тощо [288].   

В деяких державах утворено спеціальні органи з окремих питань, що 

виникають при реалізації людиною прав у репродуктивній сфері. 

Наприклад, в Ізраїлі згідно з указом генерального директора Міністерства 

охорони здоров’я від 09.05.2005 №21/2005 «Призначення Національної комісії 

відповідно до правил Міністерства охорони здоров'я щодо вибору статі дитини 

за допомогою преімплантаційної генетичної діагностики» утворено 

Національну комісію з питань вибору статі дитини, яка складається з фахівців у 

галузі медицини, психології, соціальної роботи, права та етики, а також 

релігійних діячів [200]. 

До її повноважень належить розгляд клопотань громадян про дозвіл на 

вибір статі дитини завдяки методу преімплантаційної діагностики у порядку та 

з підстав, встановлених національним законодавством. 
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Суб’єктами адміністративно-правового забезпечення прав пацієнта, 

гарантування та захисту репродуктивних прав є також місцеві органи 

виконавчої влади. У їх складі функціонують підрозділи охорони здоров’я, які 

наділені досить значними повноваженнями у сфері охорони здоров’я та 

забезпечення прав пацієнта. Державні адміністрації покликані впроваджувати 

комплексний розвиток території, захищати права та законні інтереси громадян, 

у тому числі й у сфері охорони здоров’я.  

В України дані положення знайшли відображення у ст. 22 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» [289]. Прикладом їх реалізації є 

розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 02.03.2018 №293/5-18, яким 

затверджено Регіональну програму «Репродуктивне та статеве здоров’я 

населення Донецької області» на 2018-2022 роки» [290].  

Статтею 8 відповідного Закону Киргизької Республіки передбачено, що 

місцеві державні адміністрації: 

1)   розробляють, затверджують і фінансують територіальні програми в галузі 

охорони репродуктивних прав громадян; 

2) координують і контролюють діяльність, здійснювану державними 

організаціями освіти, охорони здоров'я, неурядовими організаціями в галузі 

зміцнення репродуктивного здоров'я громадян; 

3)   забезпечують умови для реалізації громадянами їх репродуктивних прав 

шляхом надання матеріально-технічної допомоги державним і недержавним 

організаціям охорони здоров'я [72]. 

Подібні повноваження у сфері охорони здоров’я мають місцеві органи 

виконавчої влади у Таджикистані, Узбекистані тощо.   

Активну участь у реалізації державної політики в галузі охорони 

репродуктивного здоров’я населення, репродуктивних прав приймають органи 

місцевого самоврядування. У їх структурі утворюються та діють спеціальні 

підрозділи, які здійснюють управління галуззю охорони здоров’я, у тому числі 

– з питань забезпечення прав пацієнта.   
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Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону Республіки Молдова «Про 

репродуктивне здоров’я» органи місцевого публічного управління мають право 

розробляти і здійснювати програми з охорони репродуктивного здоров'я на 

місцях. 

Відповідно до ч. 2 ст. 8 профільного Закону Киргизької Республіки органи 

місцевого самоврядування з делегованими державними повноваженнями: 

1) розробляють, затверджують і фінансують територіальні програми в галузі 

охорони репродуктивних прав громадян; 

2) щорічно передбачають у законі або договорі про делегування державних 

повноважень грошові кошти, що скеровуються на охорону репродуктивних 

прав громадян; 

3) координують і контролюють діяльність, що здійснюється державними 

організаціями освіти, охорони здоров'я, неурядовими організаціями в галузі 

зміцнення репродуктивного здоров'я громадян; 

4) забезпечують умови для реалізації громадянами їх репродуктивних прав 

шляхом надання матеріально-технічної допомоги державним і недержавним 

організаціям охорони здоров'я [72]. 

У ст. 13 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, 

що складовою частиною державної політики охорони здоров'я в Україні є 

політика охорони здоров'я в Автономній Республіці Крим, місцеві і регіональні 

комплексні та цільові програми, що формуються Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та відображають 

специфічні потреби охорони здоров'я населення, яке проживає на відповідних 

територіях [217].  

Захист порушених прав громадян у репродуктивній сфері покладається і на 

систему правоохоронних органів до яких у першу чергу слід віднести органи 

поліції та прокуратури. Перед усім мається на увазі захист права людини на 

репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним репродуктивних прав від 

кримінальних посягань.  
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У тих державах, де прокуратура наділена функцією нагляду за 

додержанням законів та представництва прав громадян, вона через наглядові 

перевірки та у судах забезпечує додержання прав громадян і законності у 

репродуктивній сфері. У разі виявлення порушень закону, відповідно до своєї 

компетенції, вона вправі вносити документи прокурорського реагування, 

ініціювати кримінальне переслідування чи звертатися з відповідними вимогами 

до суду в інтересах держави і громадян.  

Ефективним засобом для відновлення права є судовий захист прав та 

інтересів, а захищеність є необхідною складовою права. 

У правовій державі звернення до суду є універсальним механізмом захисту 

прав, свобод та законних інтересів людини. За допомогою принципу судового 

захисту досягається як відновлення права, так і попередження суб'єктів про 

відповідальність за можливе порушення прав інших осіб. Наприклад, 

абсолютний характер захисту підтверджується ст. 15 ЦК України, яка зазначає, 

що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його 

порушення, невизнання або оспорення [238, с. 64]. Це положення є деталізацією 

права на судовий захист, передбаченого Конституцією України. 

Механізм судового захисту репродуктивних прав передбачено або 

безпосередньо у відповідних спеціальних законах або через інші нормативні акти. 

Відповідно до ст. 10 Закону Киргизької Республіки «Про репродуктивні 

права громадян і гарантії їх реалізації» громадяни мають право на захист своїх 

сексуальних і репродуктивних прав шляхом оскарження дій (чи бездіяльності), 

рішень органів, організацій і посадових осіб, пов'язаних з реалізацією ними 

сексуальних і репродуктивних прав, в державних органах або в суді відповідно 

до законодавства Киргизької Республіки [72]. 

Загалом судова форма захисту прав людини у репродуктивній сфері 

реалізується шляхом конституційного, цивільного, адміністративного й 

кримінального судочинства. 

У цьому контексті слід виділити Конституційний Суд, як орган 

конституційної юрисдикції, що покликаний через надані йому повноваження 
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захищати права та свободи людини і громадянина. Мова йде не тільки про 

визнання окремих положень законів конституційними чи неконституційними, 

але і про тлумачення норм Конституції та співвідношення з її положеннями 

окремих правомочностей, які становлять зміст права людини на репродукцію 

(відтворення).  

Зокрема, у різних державах неодноразово порушувалося питання про 

роз’яснення вимог Конституції з приводу трактування права на життя, моменту 

початку життя, захисту права на життя, його співвідношення з правом на 

штучне переривання вагітності, заборону чи обмеження контрацепції, порядку 

розпорядження ембріонами in vitro тощо. Наприклад, Конституційний Суд 

Словацької Республіки 04.12.1997 прийняв рішення про відповідність окремих 

положень Закону про штучне переривання вагітності вимогам ст. 15 

Конституції. Тільки упродовж останнього десятиліття висновки про 

неконституційність законодавчої заборони абортів зроблено органами 

конституційної юрисдикції Південної Кореї, Чилі та низки інших держав. 

У рішенні від 01.04.2009 № 151 Конституційний Суд Італійської 

Республіки визнав неконституційним положення п. 2 ст. 14 Закону № 40/2004, 

згідно з яким технологія створення ембріонів не повинна приводити до 

створення більшої кількості ембріонів, ніж це суворо необхідно для «єдиної та 

одночасної імплантації, і за будь-яких обставин не повинно створюватися 

більше трьох ембріонів». Суд також визнав неконституційним п. 3 ст. 14 цього 

Закону на підставі того, що він не передбачав, що імплантація ембріонів 

повинна здійснюватися без створення ризику для здоров’я жінки. 

Вагому роль у забезпеченні захисту прав людини у репродуктивній сфері 

мають міжнародні інституції такі як Організація Об’єднаних Націй з її 

спеціалізованими установами, зокрема Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Фондом ООН у сфері народонаселення 

(ЮНФПА), а також Комітетом з прав людини ООН. 

Завдяки їх зусиллям прийнято низку міжнародних документів, які 

спрямовані на врегулювання прав людини у репродуктивній сфері [291, с. 59]. 
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На Всесвітню організацію охорони здоров’я, як спеціалізовану інституцію 

ООН у сфері охорони здоров’я, покладено виключну відповідальність щодо 

впровадження права на репродуктивне здоров’я шляхом координування 

діяльності уповноважених органів на міжнародній арені. 

З метою виконання покладених цілей та завдань дана міжнародна 

організація реалізує різні програми із захисту репродуктивних прав та 

репродуктивного здоров’я, у тому числі щодо: здоров’я матерів, 

новонароджених, дітей та підлітків; статевого та репродуктивного здоров’я; 

людської геноміки у всесвітній системі охорони здоров’я та ін. 

Для європейський країн Всесвітня організація охорони здоров’я розробила 

окремий документ. Важливі принципи охорони репродуктивного здоров’я 

закладені в основи стратегії для країн європейського регіону Всесвітньої 

організації охорони здоров’я: «Здоров’я – 21: Основи політики досягнення 

здоров’я для всіх в Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони 

здоров’я». Завданням цієї політики передбачено забезпечення доступу 

населення до служб репродуктивного здоров’я. 

Загальною декларацією про геном людини і права людини 1997 року на 

ЮНЕСКО покладено обов’язок заохочувати й розвивати дослідження етичних 

проблем і вживати відповідних заходів у зв'язку з наслідками науково-

технічного прогресу у сферах біології та генетики в рамках дотримання прав 

людини і основних свобод [203]. 

Під її егідою ухвалені Загальна декларація про геном людини та права 

людини 1997 року та Міжнародна декларація про генетичні дані людини 2003 

року, інші міжнародні документи. 

Крім того, кожна міжнародна регіональна система створила власний 

порядок і мережу інституцій для захисту прав людини. Наприклад, у Європі 

значне місце у цій системі посідає Рада Європи, Комітет міністрів Ради Європи 

тощо; в Північній та Південній Америках - Міжамериканська комісія з прав 

людини та ін. 
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Так, Радою Європи значну увагу зосереджено на питаннях біоетики, а 

також генома людини. Серед іншого нею прийнято низку документів відносно 

людського генома, клонування, створення біобанків, статусу ембріона та плоду, 

використання допоміжних репродуктивних технологій на умовах in vitro тощо. 

Міжамериканською комісією порушувалися такі питання, як 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) та ін. [233, с. 140-141]. 

Однак найсуттєвішим є вплив міжнародних судових інстанцій, таких як 

Європейського суду з прав людини, Міжамериканського суду з прав людини, 

Африканського суду з прав людини та народів. Національні законодавства 

зобов’язані створювати механізми, які б гарантували можливість захисту своїх 

прав у міжнародних судових інстанціях. 

Частина 4 ст. 55 Конституції України встановила, що кожен має право після 

використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Серед суб’єктів забезпечення права людини на репродукцію (відтворення) 

особливе значення мають недержавні організації. Істотну вагу відіграють 

національні медичні асоціації. В України діє низка недержавних організацій, які 

безпосередньо захищають права пацієнтів, у тому числі в репродуктивній сфері, 

серед них: Українська асоціація репродуктивної медицини, Всеукраїнська рада 

захисту прав та безпеки пацієнтів, Всеукраїнська громадська організація «Фундація 

медичного права та біоетики України» та ін. У деяких країнах (Японії, Філіппінах 

та ін.) такі організації виконують певні контрольні повноваження, що характерні 

зазвичай органам державного контролю [282, с. 98]. 

Значний інституційний вплив на впровадження методики лікування 

безпліддя за допомогою репродуктивних технологій, захист прав пацієнтів при 

лікуванні безпліддя мають міжнародні організації, зокрема Всесвітня медична 
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асоціація. Нею прийнято низку декларацій, положень та інших документів 

щодо запліднення in vitro, медичного аборту, планування сім’ї, використання 

контрацепції, генетичної інженерії тощо. 

У зв’язку з цим видається надзвичайно важливою передумовою успішного 

захисту репродуктивних прав людини в Україні тісна взаємодія між 

державними органами та громадськими організаціями. Вважаємо, що 

інституційна система захисту права людини на репродукцію (відтворення) буде 

неповною без урахування важливого її компоненту – діяльності неурядових, 

некомерційних правозахисних та спеціалізованих медичних організацій.  

Підсумовуючи розгляд питання щодо захисту права людини на 

репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним репродуктивних прав необхідно 

вказати, що на державу покладається обов’язок не тільки визнання, а й 

забезпечення даного права, у тому числі за допомогою відповідних державних 

та недержавних органів, їх посадових і службових осіб.  

Водночас інституційні форми захисту нездатні забезпечити дієву охорону 

та захист цього фундаментального права за відсутності належного 

нормативного забезпечення.  

 

Висновки до Розділу 2.  

 

1.   Аргументовано, що досягнення у галузях медицини і біології та інших 

наук зобов’язали людину по новому глянути на процес власного відтворення, 

що також заставляє юриспруденцію реагувати на ці результати з метою 

регламентування новітніх правовідносин, які виникають у зв’язку з цим.  

2.   Підкреслено, що більшість з науковців розглядають право на 

репродукцію (відтворення) або тільки як право на продовження роду, або як 

право на материнство (батьківство), або як складову інших прав людини через 

призму цивільного, сімейного права чи права на охорону здоров’я та, у 

результаті такої фрагментарності, істотно ускладнюється завдання щодо 
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розкриття таких важливих питань, як зміст, місце права людини на 

репродукцію (відтворення) серед інших прав людини і громадянина. 

3.   Розуміння репродуктивних прав у сучасній науці можна згрупувати за 

трьома основними напрямами: перший ґрунтується на тому, що термін 

«репродуктивні права» носить умовний характер, що застосовується 

здебільшого в соціології та демографії, ніж у юриспруденції; другий напрям – 

на певному зв’язку між міжнародними джерелами та необхідністю реалізації 

ідеї, що висловлюється в них, у вітчизняному законодавстві; третій напрям 

полягає у тому, що репродуктивні права мають свою особливу природу в 

основних правах та свободах людини. 

4.   Зроблено висновок, що занадто широкий підхід до розуміння і 

трактування репродуктивних прав та права людини на репродукцію 

(відтворення) призводить до розмитості, унеможливлює визначення їх чіткої 

структури, сфери регулювання, змісту, обсягу, особливостей, принципів.  

5.   Доведено, що слід розмежовувати такі поняття, як: «право людини на 

репродукцію (відтворення)», «пов’язані із правом людини на репродукцію 

(відтворення) інші права», «репродуктивні права людини».  

6.   Право людини на репродукцію (відтворення) – це фундаментальне 

особисте немайнове право на вільне, добровільне, особисте прийняття рішення 

щодо здійснення репродуктивної функції, яке полягає у народженні чи відмові 

від народження генетично рідних дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми 

народженнями, а також використання для досягнення цієї мети доступних 

репродуктивних технологій. 

7.   Пов’язані із правом людини на репродукцію (відтворення) інші права – 

це ті права, які безпосередньо покликані сприяти реалізації людиною її 

фундаментального права на репродукцію (відтворення). 

8.   Репродуктивні права – комплекс прав людини у репродуктивній сфері з 

приводу здійснення нею вільного та добровільного репродуктивного вибору, а 

також забезпечення та гарантування його реалізації, у тому числі через охорону 

репродуктивного здоров’я.  
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9.   Об’єкт права людини на репродукцію (відтворення) – є здійснення 

репродуктивної функції, що спрямована на зачаття іншого життя чи відмову від 

цього та відповідний вибір репродуктивної поведінки.  

10.  Обґрунтовано, що право людини на репродукцію (відтворення) є 

фундаментальним природнім правом людини, оскільки воно обумовлене 

природою людини, тобто вродженою потребою до продовження роду та має 

надгалузевий характер і віднаходить свій розвиток у відповідній галузі права, 

яка забезпечує його ефективним, притаманним їй механізмом правового 

забезпечення здійснення та захисту.  

11.  Право людини на репродукцію (відтворення) наділене сукупністю 

загальних ознак, які притаманні громадянським (особистим) правам людини: є 

фундаментальним, тобто основним (головним) незалежно від закріплення його 

в законодавчих актах держави; унаслідок своєї фундаментальності а) є 

пріоритетним при конкуренції з іншими правами людини, які не є такими;       

б) при конкуренції з іншими фундаментальними правами є пріоритетним, якщо 

на це є воля володільця даного права; є невід’ємним правом людини і має 

постійний характер та особливий механізм реалізації; має особливий механізм 

охорони; є універсальним і загальним; повинно забезпечуватися всією 

повнотою системи гарантій прав і свобод. 

12.  Абсолютність, як ознака права людини на репродукцію (відтворення), 

має істотну особливість, оскільки на відміну від інших особистих немайнових 

прав у частині права на продовження роду його на фізіологічному 

(біологічному) рівні не можливо реалізувати самостійно, так як для цього 

необхідні гамети особи іншої статі. Таким чином із суб’єктивної сторони особа 

особисто, індивідуально приймає рішення щодо реалізації даного права однак з 

об’єктивної сторони його реалізація у частині права на продовження роду 

вимагає згоди особи іншої статі. 

13.  Праву людини на репродукцію (відтворення), як особистому 

немайновому праву, характерні ознаки, які їм притаманні та визначені у ст. 269 

ЦК України. 
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14.  Обґрунтовано, що базовими елементами (правомочностями) права 

людини на репродукцію (відтворення), які становлять його зміст та 

детермінуються вродженою потребою людини на продовження роду є право на 

вільне та добровільне прийняття рішення щодо: 1) народження чи відмови від 

народження дітей (відтворення нащадків); 2) кількості дітей; 3) інтервалів між 

народженням дітей. 

15.  Констатовано, що порушення, зокрема обмеження, будь-якої з базових 

правомочностей права людини на репродукцію (відтворення) є безумовним 

порушенням цього фундаментального права. 

16.  У вузькому значенні право на народження чи відмову від народження 

дітей полягає у праві кожної людини приймати рішення щодо відтворення 

нащадків чи відмови від цього, а у широкому – право не тільки зробити 

відповідний репродуктивний вибір, але і визначитися якими саме методами 

реалізувати дане право.  

17.  Право на прийняття рішення щодо кількості нащадків полягає у праві 

кожного вільно та добровільно прийняти рішення щодо кількості нащадків, 

ніхто не може її примусити народжувати певну кількість генетично рідних 

дітей. 

18.  Право на визначення інтервалів між народженням нащадків полягає у 

тому, що людина чи подружжя (партнери) вправі приймати рішення не тільки 

щодо кількості дітей, але й інтервалів між їхніми народженнями.  

19.  Обґрунтовано, що додатковими елементами (правомочностями) права 

людини на репродукцію (відтворення), які становлять його зміст однак не 

детермінуються вродженою потребою людини на продовження роду є право на 

вільне та добровільне прийняття рішення щодо: 1) донорства репродуктивних 

клітин, ембріонів; 2) застосування допоміжних репродуктивних технологій, у 

тому числі за відсутності проблем із фертильністю; 3) вибору статі майбутньої 

дитини при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій; 4) втручання 

до генома майбутньої дитини та право на клонування. 
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20.  Зазначено, що держава вправі встановлювати власні додаткові вимоги 

до осіб, які мають право бути донорами репродуктивних клітин, і це не 

порушує права людини за умови відсутності дискримінації у розумінні 

міжнародного права (за кольором шкіри, національністю і т.п.). 

21.  З метою недопущення кровного споріднення між біологічними 

нащадками запропоновано: обмежити кількість репродуктивних клітин (сперми 

чи ооцитів) від одного донора, які можуть бути використані для народження 

дітей; законодавчо заборонити використання донорських репродуктивних 

клітин між близькими кровними родичами по єдиній лінії спорідненості. 

Для виконання поставлених завдань слід створити загальнодержавний 

облік донорів репродуктивних клітин. 

22.  Обґрунтовано, що в Україні необхідно переглянути питання 

анонімності донації у репродуктивній сфері та надати право розкриття 

відомостей щодо себе як донорам, так і реципієнтам з підстав та у порядку 

визначеному законом і тільки після попередньо отриманої згоди від цього 

анонімного донора (реципієнта).  

23.  Аргументовано позицію, згідно з якою особа вправі скористатися 

допоміжними репродуктивними технологіями не тільки за наявності проблем із 

фертильністю, але і соціальними чинниками. Дефініція «допоміжні» повинна 

сприйматися в широкому розумінні і не ототожнюватися з лікуванням, а 

співставлятися з потребою у продовженні роду, у тому числі гарантування його 

у майбутньому. 

24.  Доведено, що абсолютна заборона на застосування преімплантаційної 

діагностики не сприяє реалізації права людини на репродукцію (відтворення), у 

частині гарантування появи здорової дитини в осіб, які мають генетично 

спадкові хвороби. 

25.  Зроблено висновок, що посмертна репродукція є суттєвою гарантією 

права на репродукцію (відтворення), проте його реалізація потребує 

відповідального та виваженого рішення, за необхідності підтвердженого у 

встановленому порядку 
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26.  Обґрунтовано, що тільки біологічні батьками вправі розпорядитися 

подальшою долею ембріона після їх смерті. У разі смерті, за відсутності їхньої 

прямої вказівки (волі) на необхідність знищення ембріонів та за умови 

відсутності інших нащадків, з метою реалізації свого права на репродукцію 

(відтворення) їх використати вправі виключно батьки померлих чиє право на 

продовження роду буде порушено. При цьому вони мають мати єдине право в 

частині розпорядження ембріоном – його використання для генетичного 

продовження власного роду.  

27.  Для недопущення зловживань при посмертній репродукції 

запропоновано передбачити наступні вимоги до третіх осіб (за винятком іншого 

з подружжя), які скористаються правом вилучення репродуктивних клітин з 

тіла померлого: 

-  у цих осіб відсутні інші діти та вони не у змозі їх зачати, або таке зачаття 

суттєво утруднено внаслідок об’єктивних причин (у тому числі істотної загрози 

можливості розвитку спадкової чи іншої важкої хвороби як у них, так і 

майбутньої дитини); 

-  вони усвідомлено перебирають на себе всю повноту відповідальності 

пов’язану з вихованням і належним забезпеченням новонародженої дитини; 

-  метою вилучення репродуктивних клітин є продовження власного роду;   

-  обґрунтованість вимоги про використання вилучених репродуктивних 

клітин та здатність належним чином забезпечити новонароджену дитину має 

бути перевірена судом, яка здійснюється негайно після вилучення та 

кріоконсервації гамет. 

28.  Аргументовано, що вирішуючи питання про надання дозволу чи 

закріплення відповідної повної заборони у законодавстві на право вибору статі 

майбутньої дитини така державна політика за своєю суттю радикально не 

впливає на те, чи буде народжена дитина небажаної статі, оскільки 

репродуктивний вибір залишається за батьками, однак може спровокувати 

збільшення кількості нелегальних селективних абортів.  
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У зв’язку з наведеним раціональнішим є встановлення чіткого порядку та 

підстав для надання дозволу на вибір статі майбутньої дитини при застосуванні 

допоміжних репродуктивних технологій.  

29.  Ураховуючи особливості України запропоновано у національному 

законодавстві передбачити наступні істотні положення щодо права вибору статі 

дитини: 

1)   в Україні має бути дозволена преімплантаційна генетична діагностика, 

яка включає у себе можливість визначення статі майбутніх дітей; 

2)   подружжя або особи, які перебувають у цивільному шлюбі, або 

самотня особа (одинак чи одиначка) вправі визначитися зі статтю майбутньої 

дитини у випадках коли: 

-   існує загроза виникнення серйозного спадкового захворювання, 

пов'язаного зі статтю; 

-   у майбутніх батьків уже є щонайменше одна дитина протилежної статі 

(так званий баланс сім’ї (family balancing);  

-   майбутні батьки (одинак, одиначка) бажають (бажає) при здійсненні 

екстракорпорального запліднення одночасний перенос жінці двох ембріонів 

різної статі; 

-   у разі виникнення суттєвого демографічного крену на користь однієї статі  

(наприклад, хлопчиків) батьки бажають дитину іншої статі (тобто дівчинку). 

Зазначений алгоритм може бути застосований і в інших державах, які 

зіштовхнулися з проблемою гендерного дисбалансу новонароджених. 

30.  Запропоновано підходи до місця права людини на репродукцію 

(відтворення) серед особистих немайнових прав розподілити на наступні: 

-   зазначене право є частиною одного з особистих немайнових прав, 

передусім права на життя чи права на охорону здоров’я; 

-   зазначене право є складовою окремої групи так званих соматичних прав; 

-   зазначене право є окремим видом немайнових прав людини. 

31.  Доведено, що право людини на репродукцію (відтворення) слід 

розглядати як фундаментальне відокремлене особисте немайнове право фізичної 



270	  
	  
особи, що забезпечує її природне існування та його не можна ототожнювати чи 

вважати складовою інших прав, які хоча і взаємопов’язані, проте мають різний 

об’єкт, предмет правового регулювання, суть та призначення. 

32.  Серед універсалізованих спеціальних принципів права людини на 

репродукцію (відтворення) та його реалізації виділено наступні: 

-   свободи у виборі та контролі способу реалізації права на репродукцію 

(відтворення), який має бути добровільним і вільним; 

-   загальності і доступності у можливості реалізації права на репродукцію 

(відтворення);  

-   рівності у реалізації права на репродукцію (відтворення); 

-   співрозмірності інтересів осіб, які бажають реалізувати право на 

репродукцію (відтворення), та потенційної дитини; 

-   недопустимості свавільного втручання у сферу особистого 

репродуктивного життя людини. 

33.  Зроблено висновок, що добровільність у реалізації права на 

репродукцію (відтворення) означає, що діяльність особи, яка проявляється як в 

діях, так і бездіяльності, здійснюється з власного бажання, без фізичного чи 

психологічного насилля або примусу, будь-яке довільне обмеження людини у 

репродуктивному виборі є недопустимим.  

34.  Вільність у реалізації права на репродукцію (відтворення) полягає у 

тому, що людині повинні бути забезпечені можливості приймати рішення про 

репродукцію (відтворення) без впливу на неї та її свідомість з метою 

спонукання до певної репродуктивної поведінки. 

35.  Принцип загальності у праві людини на репродукцію (відтворення) 

означає, що кожна людина має невід’ємне право реалізувати свою вроджену 

потребу у народженні генетично рідної дитини чи відмовитися від його реалізації. 

36.  Розглядаючи принцип рівності через призму права людини на 

репродукцію (відтворення) щонайменше слід виділити: 

-   рівність чоловіків і жінок у праві на репродукцію (відтворення) (гендерна 

рівність); 
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-   рівність сімейних пар, осіб, які перебувають у цивільному шлюбі 

(партнерів), а також одинаків у праві на репродукцію (відтворення); 

-   рівність людей незалежно від способу, завдяки якому їх було зачато, у 

тому числі нелегальних методик, таких як клонування. 

37.  Обґрунтовано, що з метою забезпечення принципу рівності у праві на 

репродукцію (відтворення) правом на застосування допоміжних 

репродуктивних технологій повинні володіти не тільки сімейні пари, але і пари 

(партнери), які є в цивільному шлюбі, а також особи, які є одинаками.  

38.  Аргументовано, що принцип співрозмірності інтересів осіб, які 

бажають реалізувати право на репродукцію (відтворення), та потенційної 

дитини є частиною загального принципу гуманізму і полягає в балансі між 

інтересами біологічних батьків та ненародженої дитини. 

39.  Розвинуто існуючі погляди щодо інституційної системи з охорони і 

гарантування права на репродукцію (відтворення), яка включає: 

-   систему органів державної влади та місцевого самоврядування, у тому 

числі правоохоронні та судові органи;  

-   систему недержавних органів, діяльність яких спрямована на 

забезпечення прав людини та громадянина (громадські організації, професійні 

асоціації тощо) 

-   міжнародні організації. 

40.  Сформульовано висновок, що на державу покладається обов’язок не 

тільки визнання, а й забезпечення права людини на репродукцію (відтворення), 

у тому числі за допомогою відповідних державних та недержавних органів, їх 

посадових і службових осіб. Водночас інституційні форми захисту нездатні 

забезпечити дієву охорону та захист цього фундаментального права за 

відсутності належного нормативного забезпечення. 
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РОЗДІЛ 3. 

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА РЕПРОДУКЦІЮ 

(ВІДТВОРЕННЯ) У ІНОЗЕМНОМУ ПРАВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТІ 

 

3.1. Генезис закріплення права людини на репродукцію (відтворення) 

у міжнародно-правових актах 

 

Розвиток репродуктивних технологій, можливості клонування, 

редагування генома, постмортальна репродукція не могли залишити осторонь 

необхідність їх правового регулювання. При цьому, виникла необхідність 

встановлення єдиних побажань чи інакше кажучи загальноприйнятих 

«стандартів», яких будуть-повинні дотримуватися держави-учасниці незалежно 

від їх культурних, історичних, економічних та інших особливостей. 

Загалом на теперішній час існує ціла низка універсальних та регіональних 

документів, які врегульовують та захищають право людини на репродукцію 

(відтворення), а деякі з них закріпили основний зміст зазначеного права. Крім 

того, за наявності консенсусу практично всіх світових держав ухвалено низку 

декларацій та інших актів «м’якого права», якими врегульовано окремі аспекти 

реалізації репродуктивних прав. Частина з них є загальновизнаними, а щодо 

іншої – і досі тривають запеклі дискусії серед науковців. 

Досліджуючи розвиток концепції репродуктивних прав людини багато хто 

з дослідників (Т. Кириченко, Н. Старікова [40, с. 97], Я.Ф. Радиш [292],    

Гакало В.В. [293] та ін.) беруть за точку відліку перш за все Міжнародну 

конференцію по народонаселенню і розвитку 1994 року, проведену у м. Каїр.  

Однак такий підхід не може вважатися комплексним і достатнім, оскільки 

рішення, прийняті за результатами згаданого та наступних міжнародних заходів 

з цих питань, стали вінцем установлених на той час практик у сфері прав 

людини. Більше того, правозастосовні органи при прийнятті рішень з питань права 

конкретної людини на репродукцію (відтворення), дотримання чи порушення 
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репродуктивних прав у їх широкому значенні, як правило, опираються перш за все 

на базові міжнародні документи на даному напрямі [291, с. 59].  

Таким чином одним із найважливіших документів у сфері захисту прав 

людини, у тому числі права на репродукцію (відтворення), є Загальна 

декларація прав людини, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році. 

Серед іншого, у ній закріплено низку прав, які є передумовою та гарантією 

реалізації права людини на репродукцію (відтворення):  

-  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 відміну дискримінаційних звичаїв щодо жінок у питанні 

укладення шлюбу, під час шлюбу та під час його розірвання (ст. 16) [137]. 

У 1966 році в Резолюції № 2211 (ХХІІ) 1966 Генеральна Асамблея 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. Цього ж року 

прийнято Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, які також 

закріпили права, що стали підґрунтям для виокремлення репродуктивних прав у 

подальших міжнародних документах та судовій практиці [233, с. 47]. 

Права, пов’язані із здійсненням репродуктивної діяльності людини, 

визнано у рішеннях ООН ще у 1968 році. Зокрема у параграфі 16 Заключного 

акту Конференції з прав людини, яка відбулася в Тегерані того року закріплено: 

«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» [118, с. 5]. 

Подальший розвиток регулювання репродуктивних прав мав місце 

передусім в підсумкових документах трьох міжнародних конференцій з 

народонаселення і розвитку (Бухарест, 1974; Мехіко, 1985; Каїр, 1995), а також 

Всесвітньої конференції зі становища жінок (Пекін, 1995). 
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Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх внесок у 

розвиток і мир підтвердила принцип рівних прав кожного з подружжя у сім’ї. У 

12 принципі зазначено, що: «Кожна пара та кожна окрема особа має право 

вільно та відповідально приймати рішення про те, мати, чи не мати дітей, 

визначати їх кількість та інтервали між їхніми народженнями, а також право 

мати інформацію, освіту та засоби для цього» [294]. 

У Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року 

право на репродукцію (відтворення) частково розкривається через призму 

материнства та її охорони (ст. ст. 4, 5, 11, 12), а також закріплено однакові 

права чоловіка і жінки вільно вирішувати питання про кількість  

дітей і проміжки часу між їхнім народженням та доступу до інформації, освіти, 

а також засобів, які дозволяють їм здійснити це право (ст. ст. 12, 16) [249]. 

Окремі аспекти взаємовідносин між батьками і дітьми стали предметом 

Конвенції про права дитини від 20.11.1989 [169]. Особливого значення набула         

ст. 8 згідно з  якою Держави-учасниці зобов'язуються поважати право дитини 

на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні 

зв'язки, як передбачається законом, не допускаючи протизаконного втручання. 

Окремі держави її трактують як право дитини знати своїх генетичних батьків, 

що були донорами гамет чи ембріонів. 

Водночас слід підкреслити, що автори всіх вищеперерахованих 

міжнародних актів навряд чи сприймали репродуктивні права людини, у першу 

чергу право на репродукцію (відтворення), у настільки широкому контексті, як 

ми їх розуміємо сьогодні. Зокрема, мова йде про можливості використання 

допоміжних репродуктивних технологій, клонування людини, редагування її 

генома тощо. 

Зазначені питання стали предметом часткового регулювання міжнародної 

практики тільки наприкінці минулого сторіччя.    

Сучасне розуміння репродуктивного права сформульовано на Конференції 

з народонаселення в Мехіко (1985): «Всі пари і окремі особи мають 

фундаментальне право на прийняття вільного та відповідального рішення щодо 
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кількості дітей і тривалості інтервалу між їх народженням, а також доступу до 

інформації, освіти і засобів для забезпечення цього права». Основною зміною, 

що мала місце у новому визначенні, є розширення категорії осіб, які мають 

право репродуктивного рішення, - до  окремих осіб і пар. Це означає визнання 

світовою спільнотою того, що право на репродукцію (відтворення) належить не 

тільки сім'ям, але всім людям. Другим важливим моментом є вимога не тільки 

забезпечення інформацією та освітою у цій сфері, але і засобами (методами і 

ресурсами) для реалізації репродуктивних прав [118, с. 23]. Усі наступні 

дискусії визнають право на свободу у прийнятті репродуктивного рішення 

основним у сфері репродуктивних прав. 

Ще одним прикладом може слугувати Віденська декларація і програма дій, 

прийнята 25.06.1993 на II Всесвітній конференції з прав людини, яка, 

закріплюючи право кожного на користування результатами наукового прогресу 

та його практичного застосування, підкреслює важливість міжнародної співпраці, 

особливо в біомедичних і біологічних науках. Віденська декларація загалом 

передбачає право кожної жінки на доступне і належне медичне обслуговування і на 

можливо широкий спектр послуг у сфері планування сім'ї. Параграф 3 Програми 

дій стосується прав жінок та їх права на доступний та належний рівень охорони 

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

до освіти на всіх рівнях, включно із статевою освітою [295]. 

Одним із найважливіших етапів у становленні репродуктивних прав 

людини стали Міжнародна конференція з народонаселення та розвитку, яка 

відбулася у м. Каїр (1994 рік), а також Четверта Всесвітня Конференція з 

питань жінок у м. Пекін (1995 рік), на якій ухвалено Пекінську декларацію та 

Програму дій. 

На них уперше підкреслено міжнародне значення репродуктивних прав, 

що обумовлено як мінімум: 

-  нерівномірним розподілом людських ресурсів; 

-  глобалізацією економічних процесів; 

-  нерівномірним розподілом світового капіталу [123, с. 32]. 
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Необхідно наголосити, що права людини у сфері відтворення розглядалися 

не безпосередньо через визначення поняття, що таке право людини на 

репродукцію (відтворення) чи що слід розуміти під комплексом 

репродуктивних прав, а через призму репродуктивного здоров’я та його 

охорони, а також сімейних цінностей. Підкреслено важливість інтегрування 

програм регулювання сім’ї у нову всезагальну систему підходів до 

репродуктивного здоров’я.  

Зокрема, у пункті 7.2. Каїрської Програми дій наведено визначення 

поняттям репродуктивного здоров’я та охорони репродуктивного здоров’я. 

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.  

Отже у це поняття входить ціла низка аспектів, у тому числі планування 

сім’ї, здоров’я жінок під час вагітності та пологів, інфекції та хвороби, що 

передаються статевим шляхом (зокрема ВІЛ/СНІД), небезпечні аборти, і сексуальне 

здоров’я), а також взаємозв’язки між цими тематичними розділами [70].  

Однак Р.О. Стефанчук вважає, що зазначене вище загальне розуміння 

здоров’я слід піддати критиці внаслідок його ідеальної абсолютності та 

юридичної непридатності. На думку науковця, більш правильним було б 

розуміти під поняттям репродуктивного здоров’я певний стан організму 

фізичної особи, який визначається низкою кількісних та якісних показників і 

характеризує її здатність до репродуктивного відтворення. В той же час фізична 

особа, реалізуючи своє право на репродуктивне здоров’я, може:  

1)   володіти репродуктивним здоров’ям, тобто вчиняти певну поведінку, яка б 

засвідчила, що ця особа є носієм конкретно визначеного репродуктивного здоров’я; 

2)   користуватися своїм репродуктивним здоров’ям, тобто використовувати 

його, в тому числі і шляхом укладення відповідних правочинів, наприклад, щодо 

сурогатного материнства чи донорства статевих клітин; 

3)   розпоряджатися своїм репродуктивним здоров’ям, тобто вчиняти діяння, 

що спрямовані на відновлення, підтримання, покращення (підвищення) чи 
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погіршення (зниження) його стану, шляхом відповідних медичних маніпуляцій, аж 

до припинення репродуктивної функції. Розпорядження репродуктивним здоров’ям 

може здійснюватися шляхом таких, передбачених законом можливостей:                 

а) лікування безпліддя; б) штучного запліднення;  в) перенесення зародка в організм 

жінки (імплантації ембріона); г) відкладеного батьківства (зберігання статевих 

клітин шляхом їх кріоконсервації); д) використання контрацепції; стерилізації; 

штучного переривання вагітності [73, с. 69].   

Беззаперечно погоджуючись з висновками Р.О. Стефанчука щодо 

недосконалості визначення у документах Всесвітньої організації охорони 

здоров’я та ООН дефініції «репродуктивне здоров’я» водночас слід 

підкреслити, що дані організації і не намагаються дати чітких правових 

визначень, а окреслили їх основні ознаки, елементи та принципи правового 

регулювання на основі міжнародного консенсусу. Вони задають основну 

тональність розвитку проблематики і тут мова йде не тільки про правовий 

розвиток (основи правового регулювання), навіть більше, юридична складова 

не відіграє вирішальну роль. З позиції того ж визначення дефініції «здоров’я» 

можуть існувати кардинальні відмінності у його розумінні на заході і сході, у 

Європі, Азії чи державах мусульманського світу. 

Необхідно відзначити й те, що дефініція «репродуктивне здоров’я» 

знайшла свій подальший розвиток у інших документах Всесвітньої організації з 

охорони здоров’я та Організації Об’єднаних Націй, а також документах, 

прийнятих на їх реалізацію. 

Репродуктивне здоров’я включає у себе як один з елементів те, що у 

людини є можливість …. відтворювати себе і що вона вільна приймати рішення 

про те, чи робити це, коли це роби і наскільки часто. Остання умова означає 

право чоловіків і жінок бути поінформованими і мати доступ до безпечних, 

ефективних, доступних і прийнятних методів планування сім’ї за їх вибором, а 

також інших методів регулювання дітонародження за їх вибором, які не 

суперечать закону, і право мати доступ до відповідних послуг у сфері охорони 
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здоров’я, які б дозволили жінкам вдало пройти етап вагітності та пологів і 

надали парам (особам) найкращий шанс мати здорове немовля.  

Таким чином встановлено, що репродуктивні права базуються на 

комплексі основоположних прав усіх подружніх пар та окремих осіб, а саме: 

1)   вільно приймати рішення щодо народження дітей, їх кількості, 

інтервалів між їхніми народженнями та мати для цього необхідну інформацію 

та засоби; 

2)   досягнення максимально високого рівня сексуального та 

репродуктивного здоров’я; 

3)   приймати рішення щодо відтворення нащадків без будь-якої 

дискримінації, примушування чи насильства; 

4)   на інформацію та доступ до безпечних і ефективних методів 

планування сім’ї, у тому числі право доступу до відповідних послуг у сфері 

охорони здоров’я [70].  

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. 

У свою чергу охорона репродуктивного здоров’я – це сукупність методів, 

технологій і 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 [196]. 

Програма дій закріпила також принципи відповідно до яких мають 

надаватися та захищатися репродуктивні права людини. Серед них: сприяння 

рівності чоловіків і жінок, забезпечення того, щоб жінки самостійно 

регулювали дітонародження (принцип 4); всі супружні пари і окремі особи 

мають основне право вільно і відповідально приймати рішення про кількість 

своїх дітей і тривалості інтервалу між їхніми народженнями, отримання для 
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цього необхідної інформації, освіти і засобів (принцип 8); чоловік і дружина 

повинні бути рівноправними партнерами (принцип 9) тощо. 

Окремо звернуто увагу на необхідність усунення глибинних причин 

надання переваги народженню синів, в результаті чого батьки вдаються до 

вбивства новонароджених дівчаток та передродового вибору статі дитини, а 

також заборони жіночого обрізання у тих державах, де воно ще існує [196]. 

У 1994 році центр уваги програм по народонаселенню і розвитку змістився 

від питань популяційного контролю до питань задоволення всіх аспектів 

репродуктивного здоров’я окремих людей [233, с. 27].  

У 2000 році на Саміті Тисячоліття 189 членів ООН прийняли Декларацію 

Тисячоліття, якою встановили вісім Цілей розвитку тисячоліття. Серед них 

чотири стосуються репродуктивних прав та права на статеве здоров’я.  

Крім того, на Всесвітньому саміті 2005 року, який підтвердив 

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

зобов’язання до 2015 року забезпечити загальний доступ до отримання 

допомоги у сфері репродуктивного здоров’я [233, с. 28]. Особливо підкреслено, 

що сексуальне та репродуктивне здоров'я відіграють важливу роль в досягненні 

Цілей розвитку тисячоліття, які належать до гендерної рівності та здоров’я. 

Тому рекомендовано інтегрувати «досягнення загального доступу до 

репродуктивного здоров'я» в механізми відповідного моніторингу [70]. 

Раніше, у 2004 році, на п’ятдесят сьомій сесії Всесвітньої асамблеї охорони 

здоров'я відновлено угоду про прихильність міжнародного співтовариства 

питанням покращення репродуктивного здоров'я (резолюція WHA57.12) і 

затверджено Всесвітню стратегію з репродуктивного здоров’я. Їх метою стало 

прискорення прогресу в досягненні цілей міжнародного розвитку, включаючи 

забезпечення загального доступу до засобів підтримки репродуктивного здоров'я. 

У названій резолюції держави-члени Всесвітньої організації охорони 

здоров’я закликано в терміновому порядку «вважати репродуктивне і 

сексуальне здоров’я невід'ємною частиною національного планування та 

фінансування», a також «підвищити потенціал систем охорони здоров’я за 
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участю громад та недержавних структур для досягнення загального доступу до 

послуг у сфері сексуального і репродуктивного здоров'я, надаючи особливу 

увагу здоров’ю вагітних жінок, породіль та новонароджених, у всіх державах». 

У зв'язку з цим на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у 2005 році 

прийнята резолюція WHA58.31, в якій держави-члени Всесвітньої організації 

охорони здоров’я закликано: «…прискорити національні дії щодо загального 

доступу і збільшити охоплення послуг та медичної допомоги через служби 

репродуктивного здоров’я для вагітних жінок, породіль та новонароджених», а 

також «встановити механізми моніторингу для вимірювання прогресу в 

досягненні узгоджених цілей, особливо цілей забезпечення загального доступу 

до репродуктивного здоров'я до 2015 року» [70]. 

У вересні 2015 року ООН прийняла 17 Цілей Сталого Розвитку – Порядок 

денний до 2030 року [296], а також оновлену Стратегію з охорони здоров’я жінок, 

дітей і підлітків на 2016-2030 роки. Серед іншого у них порушуються питання 

пов’язані із захистом репродуктивних прав і репродуктивного здоров’я.  

Низку документів у цій сфері прийнято Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я.  

Так, ухвалено Європейську регіональну стратегію Всесвітньої організації 

охорони здоров’я в галузі охорони сексуального і репродуктивного здоров’я 

(2001), Стратегію в галузі репродуктивного здоров’я з метою пришвидшення 

прогресу в напрямку досягнення міжнародних цілей і завдань в галузі розвитку 

(2004), Стратегічний підхід ВООЗ до посилення заходів політики і програм в 

галузі сексуального і репродуктивного здоров’я (2007) та ін. [297]. 

Одним з базових міжнародних документів, який врегульовує питання 

використання досягнень у науковій сфері є Декларація про використання 

науково-технічного прогресу в інтересах миру і на благо людства, прийнята 

резолюцією 3384 (XXX) Генеральної Асамблеї  ООН від 10.11.1975 [298]. Згідно із 

пунктом 1 Декларації всі держави мають сприяти міжнародному співробітництву з 

метою використання результатів науково-технічного прогресу в інтересах 

забезпечення прав і свобод людини відповідно до Статуту ООН. 
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Розвиток технології клонування обумовив прийняття низки міжнародно-

правових актів із метою його регулювання клонування та запобігання в 

майбутньому відтворенню ідентичних людських істот. 

Одним з перших універсальних документів на цьому напрямі є Загальна 

декларація про геном людини і права людини, прийнята 11.11.1997 

Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки і культури. Підставою 

її ухвалення стали спроби вийти за межі терапевтичного клонування з метою у 

майбутньому клонувати людину. 

У ст. 1 Декларації закріплено, що геном людини знаменує собою надбання 

людства. Згідно із ст. 11 не допускається практика, яка суперечить людській 

гідності, така, як практика клонування в цілях відтворення людської особини. 

Стаття 12 передбачає необхідність 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 [203].  

Розвиток положення вищенаведеної Декларації отримали у Міжнародній 

декларації про генетичні дані людини, яка ухвалена 16.10.2003 Генеральною 

конференцією ЮНЕСКО. Цим документом закріплено, що генетичні дані 

людини і протеомні дані людини можуть збиратися, оброблятися, 

використовуватися і зберігатися в цілях діагностики та надання медико-

санітарної допомоги, включаючи проведення обстежень і прогностичного 

тестування. Крім того, окреслено головні положення, пов’язані із правом на 

приватне життя та конфіденційність генетичних даних та біологічних зразків, 

які знаходяться на зберіганні, що має вагоме значення для збереження 

анонімності донорів репродуктивних клітин чи ембріонів, кріоконсервації 

репродуктивних клітин чи ембріонів [299]. 

Важливе місце серед міжнародних документів посідає Декларація ООН 

про клонування людини 2005 року, яка закликала заборонити всі форми 

клонування людей в такій мірі, в якій вони несумісні з людською гідністю і 

захистом людського життя та вжити заходи, необхідні для заборони 

використання методів генної інженерії, які можуть суперечити людській 
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гідності [300]. Вона стала результатом багаторічного процесу обговорення 

проекту міжнародної конвенції ООН проти клонування людини в рамках 

Шостого комітету (юридичний) Генеральної Асамблеї ООН.  

Внаслідок відсутності консенсусу серед держав у 2005 році прийнято не 

Конвенцію, а Декларацію про клонування людини, при тому що 84 члени ООН 

проголосували «за» і 34 - «проти». Каменем спотикання стало питання про те, чи 

слід заборонити всі види клонування людських клітин, у тому числі і терапевтичне 

клонування, або тільки клонування з метою відтворення людини. США та низка 

інших держав виступили за повну заборону клонування людини, їм протистояв 

блок держав (переважно країни Європи), які підтримували часткову заборону, 

пропонуючи дозволити клонування в терапевтичних цілях [301, с. 74]. 

Як наслідок, до держав-членів ООН тільки звернуті декларативні норми із 

закликом невідкладно прийняти і реалізувати національні закони для 

забезпечення виконання проголошених пунктів. 

Організацією Об’єднаних Націй також прийнято низку резолюцій у цій 

сфері таких як: резолюція Комісії з прав людини 2003/69 «Права людини та 

біоетика» від 25.04.2003, резолюція Економічної і соціальної ради ООН 2001/39 

«Генетична конфіденційність і недискримінація» від 26.07.2004 та ін.  

Загальна декларація про біоетику та права людини, ухвалена 19.10.2005 під 

егідою ЮНЕСКО регулює етичні питання, які стосуються медицини, науки, 

технологій, що застосовуються до людини. Також закріплено фундаментальні 

принципи регулювання діяльності, пов’язаної із правом людини на 

репродукцію (відтворення). Зокрема, у статті 16 передбачено норми про захист 

майбутніх поколінь, у якій зазначено, що слід приділяти необхідну увагу 

впливу наук про життя на майбутні покоління, у тому числі на їх генетичні 

характеристики. Особливої уваги заслуговує стаття 3 згідно з якою інтереси і 

благополуччя окремої людини повинні превалювати над інтересами власне 

науки або суспільства [302].  



283	  
	  

Неабиякий вплив на впровадження методики лікування безпліддя за 

допомогою репродуктивних технологій мають рішення визнаних міжнародних 

організацій, зокрема Всесвітньої медичної асоціації. 

Зокрема, нею 01.10.1987  на 39-й Всесвітній медичній асамблеї у 

м. Мадрид (Іспанія) прийнято Положення про запліднення in vitro та 

трансплантацію ембріонів. У ньому зазначено, що медична допомога 

відтворенню людини з етичної і наукової точок зору є виправдана у всіх 

випадках безпліддя, яке не піддається класичному медикаментозному або 

хірургічному лікуванню, і особливо при імунологічній несумісності, 

непереборній перешкоді для контакту чоловічої та жіночої гамет та безплідді 

невідомого походження. У всіх цих випадках лікар може діяти тільки з повної і 

інформованої згоди донорів і реципієнтів. Лікар повинен діяти, насамперед, в 

інтересах дитини, яка народиться в результаті процедури. У Положенні про 

запліднення in vitro та трансплантацію ембріонів також зазначається, що методика 

запліднення in vitro та трансплантація ембріона може бути корисна в дослідженнях, 

спрямованих на краще розуміння того, як виникають і передаються генетичні 

дефекти, а також як їм можна запобігати або лікувати. Лікарю не слід відступати 

від своїх особистих моральних принципів, але він також повинен бути 

сприйнятливим і повинен враховувати моральні та етичні принципи пацієнтів. 

Крім того, передбачено шляхи використання лишніх яйцеклітин, які не 

будуть використані для негайного лікування безпліддя: а) знищення;                  

б) збереження завдяки заморожуванню; запліднення і збереження завдяки 

заморожуванню [303].  

У положенні про планування сім’ї, прийнятому на 21-й Всесвітній 

медичній асамблеї у вересні 1967 року підкреслено фундаментальність права 

людини мати можливість вибирати кількість і час народження дітей [304]. 

Положення про генетичне консультування та генну інженерію підкреслює 

необхідність дотримання низки принципів та правил у сфері генної інженерії 

преімплантаційної та пренатальної діагностики [305], а в Положенні про 

каліцтво жіночих геніталій засуджується практика жіночого обрізання [306]. 
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Питання регламентації права людини на репродукцію (відтворення) 

та окремих аспектів його реалізації порушувалося не тільки на загально-

міжнародному рівні, але і регіональному міждержавному з врахуванням 

існуючої специфіки у відповідному регіоні [307, с. 15-16].  

Зокрема у Європі упродовж останніх десятиліть прийнято значну кількість 

документів, які покликані врегулювати та уніфікувати нормативне закріплення 

права людини на репродукцію (відтворення), а також захисту цього права.  

Базовою є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

ухвалена Радою Європи в 1950 році, яка містить низку статей, що є 

передумовою та гарантією реалізації репродуктивних прав людини в 

європейському регіоні, зокрема: право на свободу та особисту недоторканність 

(ст. 5), право на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8); право на шлюб і 

створення сім’ї (ст. 12) тощо [140]. Вона відіграє вирішальну роль у Європі при 

розгляді спорів між громадянином і державою щодо реалізації права людини на 

репродукцію (відтворення) та репродуктивних прав у цілому. 

Крім того, питання рівноправності кожного з подружжя стало предметом 

регулювання статті 5 Протоколу до Конвенції від 22.11.1984 № 7, у якій 

передбачено принцип рівноправності кожного з 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 [308]. 

Зважаючи на наукові досягнення неабиякого значення має Конвенція про 

захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: 

Конвенція про права людини та біомедицину, прийнята в м. Ов'єдо 04.04.1997 

[281] з трьома додатковими протоколами: від 12.01.1998 про заборону 

клонування людських істот (Париж), від 24.01.2002 щодо трансплантації 

органів і тканин людини (Страсбург) і від 25.01.2005 щодо біомедичних 

досліджень (Страсбург). Вона закріплює основні орієнтири у галузі 

біотехнологій, одним з яких є визнання переваги інтересів і блага окремої 

людини над інтересами суспільства чи науки. 
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У ст. 12 Конвенції врегульовано прогностичне генетичне тестування, до 

якого слід віднести преімплантаційну генетичну діагностику. Так, тести, які 

прогнозують генетичні захворювання або які дозволяють  визначити  особу як носія 

гена, що відповідає за захворювання, чи виявити генетичну схильність або 

сприйнятливість до того чи іншого захворювання, можуть проводитися тільки в 

інтересах здоров'я або для наукових досліджень, пов'язаних із інтересами здоров'я, 

та з урахуванням відповідних консультацій спеціаліста-генетика. 

У ст. ст. 12, 13 і 18 врегульовано особливості та підстави втручання у 

геном людини, заборони селекції статі тощо. Конвенція віддає на розсуд 

держави вирішення проблеми статусу ембріона, можливості проведення над 

ним досліджень, однак, не надає визначення ембріона та не окреслює критеріїв 

належного його захисту. 

Окремо передбачено механізм захисту прав людини у цій сфері. Згідно із    

ст. 1 вищезгаданого Додаткового протоколу від 1998 року, будь-яке втручання, 

яке орієнтоване на створення людської істоти, генетично ідентичної іншій 

людській істоті, живій або померлій, заборонено. 

У 2000 році прийнято Хартію Європейського Союзу про основні права. У 

ній підтверджено та деталізовано окремі положення, які стосуються права 

людини на репродукцію (відтворення), у тому числі заборони застосування 

євгеніки, особливо, яка має на меті селекцію людей; заборони використання 

людського тіла і його частин як джерела прибутку; заборони відтворення 

людини за допомогою клонування [309]. 

Радою Європи прийнято 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. 

Зокрема нею прийнято Резолюцію №1829 (2011) «Вибір статі дитини до її 

народження» [197] та відповідну Рекомендацію №1979 (2011) [198], у яких 

акцентовано увагу на проблемі відбору (селекції) нащадків за статевою 

ознакою. Згідно їх змісту практика допологового вибору статі дитини ставить 

під сумнів базові цінності, обстоювані Радою Європи, такі як рівність та 
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людська гідність, недопущення дискримінації, захист гідності особистості та 

основних прав і свобод у зв'язку з використанням досягнень біології й 

медицини. Вибір статі дитини до її народження допустимий лише з метою 

запобігання передачі важких спадкових захворювань, пов'язаних зі статтю. 

У зв’язку з цим Керівному комітету з біоетики доручено провести 

порівняльне дослідження даної проблеми і розглянути можливість розробки 

керівних принципів і рекомендованих норм щодо вибору статі дитини до її 

народження відповідно до положень ст. 14 Європейської конвенції про права 

людини та біомедицину (ETS № 164) [198]. 

Рекомендація парламентської асамблеї Ради Європи №1046 (1986) 

стосовно використання ембріонів та плодів людини для цілей діагностики, 

терапії, наукових досліджень, промислового використання та торгівлі має на 

меті встановлення етичних і соціальних принципів, яких необхідно 

дотримуватися при наукових розробках і медичних дослідженнях. У ній 

особливо підкреслюється, що вкрай необхідно визначити межу втручання в 

розвиток людського життя від моменту запліднення, що дозволений законом; 

заборонити будь-яке створення людських ембріонів шляхом штучного 

запліднення з метою проведення досліджень при їх житті або після смерті, а 

також створення клонів, химер тощо [310]. 

Резолюція №372/88 містить норми пов’язані із проблематикою штучного 

запліднення in vivo та in vitro, обмеження використання ембріонів тощо. Пункт 

4 Резолюції констатує: «Життя людини і особливо право на захист людської 

особистості мають велику цінність та значення і тому слід, використовуючи для 

цього відповідні прийоми й методи, економно витрачати ембріони при 

заплідненні in vitro». Одним з основних критеріїв є не тільки право матері на 

власне рішення, а й обов'язковість належного забезпечення прав та інтересів 

дитини, що пов’язані з правом на життя, сім'ю, увага з боку батьків, розвиток в 

сім'ї, власну генетичну неповторність і т.д. [179, с. 57]. 

Резолюція №1394 (2004) «Залучення чоловіків, особливо молодих людей, у 

сфері репродуктивного здоров’я» визначає, що є декілька сфер 
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репродуктивного здоров’я, які стосуються чоловіків так само, як і жінок, а саме 

планування сім’ї та репродуктивне здоров’я чоловіків (особливо при зростанні 

чоловічого безпліддя). Парламентська Асамблея закликає уряди держав членів 

Ради Європи до співпраці з відповідними партнерами з метою: покращення 

доступу чоловіків до послуг з охорони репродуктивного здоров’я, забезпечення 

того, щоб послуги у сфері планування сім’ї в клініках надавалися чоловікам, а 

також гарантування їм доступу до проходження тестування, лікування, 

отримання порад та консультацій з планування сім’ї [311]. 

У свою чергу Резолюція №1399 (2004) та Рекомендація №1675 (2004) 

«Європейська стратегія заохочення сексуального та репродуктивного здоров’я 

та прав» підкреслили, що право на сексуальне і репродуктивне здоров’я 

передбачає можливість для людей мати взаємні і безпечні відносини, вільні від 

примусу або насильства. Приватні особи і пари повинні мати можливість 

регулювати свою фертильність без несприятливих або небезпечних наслідків. 

Парламентська Асамблея Ради Європи закликає держави-члени: працювати 

разом, щоб розробити європейську стратегію для просування сексуального та 

репродуктивного здоров’я і прав, а також підготувати, прийняти і здійснювати 

всеосяжні національні стратегії з охорони сексуального і репродуктивного 

здоров’я [312]. 

Рекомендацією № 675 (1972) «Контроль народжуваності і планування сім’ї 

в державах – членах Ради Європи» урядам держав – членів Ради Європи 

рекомендується проводити навчання з питань планування сім’ї. 

У 2008 році Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла Резолюцію 

1607 (2008) «Доступ до безпечного і легального аборту в Європі», якою, серед 

іншого, закликала декриміналізувати аборт на обґрунтованих термінах 

вагітності, якщо це ще не зроблено; гарантувати жінкам можливість реалізувати 

своє право на безпечний і легальний аборт; надати їм свободу вибору і умови 

для вільного та інформованого вибору, не спонукаючи до аборту; усунути 

обмеження, які ускладнюють, де юре або де факто, доступ до безпечного 

аборту, і, зокрема, вжити необхідних заходів для того, щоб створити сприятливі 
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умови для медичного та психологічного обслуговування і відповідного 

фінансового забезпечення [313]. 

Важливе місце у системі актів Європейського Союзу займають директиви з 

питань регулювання правовідносин у репродуктивній сфері. 

Наприклад, 31.03.2004 прийнято Директиву № 2004/23/ЕС «Про 

встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, придбання, 

контролю, обробки, збереження, зберігання і розподілу людських тканин і 

клітин» [314]. Вона безпосередньо стосується людських гамет, ембріонів і ліній 

ембріональних стовбурових клітин та висуває низку вимог щодо якості, безпеки 

процедури, питань контролю, застосування, зберігання, консервації, поширення 

і переміщення біологічного матеріалу між кордонами, особливо, якщо такі дії 

пов'язані з законодавчими обмеженнями, які існують в країнах-учасницях. Так, 

відповідно до п. 29 Директиви за загальним правилом особа реципієнта (-ів) не 

повинна бути розкрита донору або його / її сім'ї і навпаки. Без шкоди чинному 

законодавству держав-членів ЄС про умови розкриття інформації у виняткових 

випадках можливий дозвіл на зняття анонімності донора, зокрема, в разі 

донорства статевих клітин. 

Директивою від 07.07.2010 № 2010/45/ЕС встановлено стандарти якості та 

безпеки людських органів, призначених для трансплантації, у тому числі 

репродуктивних органів [315]. Серед іншого у Директиві зазначено, що баланс 

користі та ризиків у зв'язку з трансплантацією органів є визначальним 

принципом, але при цьому необхідно враховувати, що ще більший ризик 

пов'язаний з кров'ю, лікуванням тканин і клітин організму. Вимоги до якості і 

безпеки органу повинні розглядатися як доповнення та відповідати існуючій в 

Європейському Союзі системі про тканини і клітини, встановленої Директивою 

2004/23/ ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 31.03.2004. 

У сучасній доктрині національного права багато уваги надається виключно 

європейській системі захисту прав і свобод людини. Даний факт звичайно 

виправданий, оскільки Україна є європейською державою, а тому має доступ 

тільки до цієї регіональної системи і користується у повній мірі саме її 
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постулатами. Проте значний науково-практичний інтерес мають і такі 

регіональні системи, як міжамериканська, африканська, азіатська, а також 

особлива – ісламська [316, с. 80].  

Визнання та захист репродуктивних прав людини займає важливе місце у 

міжнародному регулюванні країн Південної та Північної Америк.  

Першими базовими документами з прав людини, ухваленими в рамках 

Організації американських держав є Американська декларація прав і обов’язків 

людини [317] та Американська конвенція з прав людини [318]. 

У них знайшли своє відображення як основні права і свободи людини, так і 

механізми їх захисту, у тому числі на інституційному рівні.  

Окремо слід виділити положення, які опосередковано пов’язані з правом 

людини на репродукцію (відтворення). 

Відповідно до ст. 4 вищезгаданої Конвенції (право на життя) кожна 

людина має право на повагу до його життя. Це право охороняється законом, в 

цілому - з моменту зачаття. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 

Окремими нормами врегульовано право кожної особи на захист приватного і 

сімейного життя; права сім’ї та подружжя; права дитини тощо [318].  

У 1988 році ухвалено Додатковий протокол до Американської конвенції у 

сфері економічних, соціальних та культурних прав. Він розширив та 

деталізував положення Конвенції. Зокрема, передбачив такі права, що є 

гарантією і передумовою для права людини на репродукцію (відтворення) та 

пов’язаних з ним 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 його забезпечення. 

У ст. 14 Протоколу передбачено право користуватися здобутками 

культури, в тому числі здобутками наукового та технологічного прогресу. 
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Держави-члени також зобов’язуються поважати свободу, яка є невід’ємною 

складовою наукових досліджень та креативної діяльності [319]. 

Однією із суттєвих відмінностей зазначеного міжнародного регіонального 

документу у порівнянні з іншими угодами є те, що в ній наголошується на 

зв’язку між правами та обов’язками і це відображено у ст. 32. Так, кожна особа 

відповідальна перед своєю сім’єю, суспільством і людством; права кожної 

особи обмежені правами інших осіб, благополуччям усіх і справедливими 

вимогами загального благополуччя в демократичному суспільстві. 

Міжамериканська конвенція про запобігання, покарання та ліквідацію 

насильства по відношенню до жінок 1994 року безпосередньо стосується права 

на життя вільне від насильства за ознакою статі. Декларується, що гендерне 

насильство порушує право на фізичну недоторканність, а також право жінки 

контролювати свою власну сексуальність і репродуктивну автономію, її право 

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. 

Чільне місце серед регіональних систем захисту репродуктивних прав 

людини займає африканська система, яка, з одного боку, є наймолодшою 

(європейська почала розвиватися з 1950 року, а Міжамериканська - з 1969 

року), але, з іншого боку, найбільш представницькою за кількістю держав-

учасників - 54 держави [320, с. 22]. 

Основним договором з прав людини на африканському континенті є 

Африканська хартія прав людини і народів (Банжульська хартія), прийнята 

17.06.1981 та яка набрала чинності 21.10.1986.  

 Аналогічно іншим регіональним базовим міжнародним документам вона 

передбачила ті права та обов’язки, без яких не можливо належно реалізувати 

право людини на репродукцію (відтворення), хоча безпосередньо про нього не 

згадує. Хартія, зокрема, проголошує такі права, як право на отримання 

найкращого з можливих рівнів фізичного та психічного здоров’я (ст. 16); право 

на освіту (ст. 17); право на фізичний та моральний захист членів сім’ї державою 
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(ст. 18) тощо. Крім того, ст. 18 Хартії передбачає обов’язок держави щодо 

ліквідації дискримінації жінок, а також щодо забезпечення захисту прав жінок і 

дітей, а людини - підтримувати гармонійний розвиток сім'ї і сприяти її 

зміцненню і повазі [321]. 

Вагому роль в механізмі реалізації та забезпечення прав жінок, зокрема у 

репродуктивні сфері, відіграє Протокол до Африканської хартії прав людини і 

народів про права жінок в Африці. Він «одомашнив» в африканському контексті 

низку міжнародних документів, у тому числі Конвенцію ООН про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок, Пекінську декларацію 1995 року тощо. 

Протокол прийнятий 11.07.2003 в ході другого чергового саміту глав 

держав і урядів, що відбувся в Мапуту (Мозамбік) та набув чинності, 

отримавши необхідні 15 ратифікацій. Однак процес ратифікації Протоколу 

Мапуту йде досить повільно. Деякі з його положень, що стосуються абортів, 

спадкування, шлюбу як і раніше викликають істотні розбіжності, які створюють 

серйозні перешкоди в їх погодженні та сприйнятті на континенті внаслідок 

значного впливу на цей процес релігійних догм і традиційних цінностей. 

Так, громадські кола в окремих державах висловлювалися проти його 

ратифікації. Наприклад, уряд Чаду подав на схвалення до парламенту 

(Національної асамблеї) акт ратифікації Протоколу, проте його двічі було 

відхилено через протистояння з боку мусульманського співтовариства, які 

вказували на суперечність цього міжнародного документа домінуючим 

релігійним переконанням щодо питань надання жінкам медичної допомоги. 

Ратифікація Протоколу в Камеруні широко критикувалася католицьким 

населенням через невідповідність ст. 14 Протоколу, яка дозволяє проведення 

абортів, положенням національного права [322, с. 136]. 

Протокол Мапуту складається з трьох розділів. Перший розділ включає в 

себе обґрунтування його розробки з посиланням на регіональні та міжнародні 

зобов'язання з прав жінок. У другому розділі викладаються основні права 

жінок. І третій розділ присвячений питанням реалізації прав жінок і 

моніторингу за їх виконанням. 
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Він є першим документом серед міжнародних договорів у сфері прав 

людини на континенті, в якому містяться норми про репродуктивні права, а 

також положення (що мають обмежений характер) про право на аборти. У 

ньому міститься заборона шкідливих культурних практик і порушується таке 

складне питання, що викликає численні суперечки і суперечливі відгуки, як 

жіноче обрізання. Закріплено, що подібна практика заборонена, навіть за 

умови, що відповідна операція проводиться в медичній установі [322, с. 114]. 

Зокрема, у п. 1 ст. 14 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 

освіту з планування сім'ї. 

Крім того, Протокол передбачає низку заходів, які мають вживати держави 

для забезпечення вказаних репродуктивних прав. Держави-учасниці повинні: 

надавати адекватні та доступні медичні послуги; створювати і вдосконалювати 

існуючі передпологові, пологові і післяпологові послуги із забезпечення 

здоров'я та 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, психічне здоров'я матері, 

або життя матері чи плода [323]. 

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Африканської 

комісії з прав людини і народів станом на 01.10.2019 року цей протокол 

підписали та ратифікували 36 держав Африки, ще 15 держав його підписали, 

проте не ратифікували, та 3 держави його не підписали [324]. 

При розгляді ісламського правового регулювання прав людини треба 

згадати про Загальну ісламську декларацію прав людини [325]. Вона прийнята у 

1980 році на конференції присвяченій Магомету в Лондоні, яку опублікували у 

1981 році. В ісламській декларації відображені основні права людини, які 
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вважаються прописаними в ісламі. Це право на життя, право на свободу в усіх її 

формах, право на освіту, недопущення дискримінації тощо. Особливе значення 

мають статті 19 і 20 Декларації у яких мова йде про право на створення сім’ї, права 

заміжньої жінки та пов’язані з цим питання. Наприклад, у п. а ст. 19 встановлено, 

що кожен має право на шлюб, створення сім'ї і виховання дітей у відповідності зі 

своєю релігією, традиціями і культурою. Цими правами і привілеями наділені 

обоє з подружжя, що мають також певні зобов'язання в межах закону. 

Необхідно вказати, що міжарабські та ісламські документи з прав людини, 

незважаючи на те, що значна кількість їх положень збігається з міжнародними 

стандартами прав людини, також несуть на собі чіткий відбиток характеру 

концепції прав людини у сім’ї мусульманського права.  

Тобто проголошені в Загальній ісламській декларації прав людини права та 

свободи за своїм змістом і можливостями тлумачення пов’язані з шаріатом. 

Інтереси та права, які захищає шаріат, можна поділити наступним чином: а) 

належать Аллаху, б) належать індивіду, в) належать Аллаху й індивідам 

одночасно. Шаріат розділяє релігійну та правову основи, що дає можливість 

виділити індивідуальні обов’язки та права. Нормативна основа шаріату містить 

дві групи правил поведінки: 1) стосується культу, виконання правовірним 

мусульманином своїх релігійних обов’язків (ібадат); 2) регулює відносини та 

світську поведінку (муамалат) [326, с. 69]. 

Ще одним міжрегіональним документом є Каїрська декларація з прав 

людини в ісламі від 05.08.1990, яка закріплює: 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) [327]. 

Арабська хартія прав людини [328] затверджена Радою Ліги арабських 

держав на 102 черговій сесії 15.09.1994 та пізніше викладена у новій редакції 

2004 року. Перша її редакція не набула чинності, оскільки її ратифікувала лише 

одна держава – Королівство Йорданія. Друга редакція набула чинності 
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15.05.2008 після необхідної кількості ратифікацій. Її ухвалення стало важливою 

віхою в історії Ліги, це символізувало, що держави-члени Ліги визнали права 

людини і важливість дотримання прав людини в арабському світі. 

У Хартії відображені лише загальні положення щодо шлюбу та сім’ї, рівності 

чоловіка і жінки, а також права на освіту, охорону здоров’я,  Ці права стосуються і 

репродуктивної сфери людини, оскільки статеве здоров’я є невід’ємною складовою 

фізичного, психічного та соціального благополуччя людини. 

Основна проблема Хартії полягає у відсутності ефективного механізму 

контролю за дотриманням закріплених у ній прав і свобод людини у порівнянні 

з механізмами в рамках європейської і американської конвенцій про права 

людини, або Африканською хартією прав людини і народів. 

Щодо захисту прав людини на рівні держав Південно-Східної Азії, то перш 

за все слід згадати Декларацію прав людини від 18.11.2012 (прийнята 

Асоціацією держав Південно-Східної Азії) [329]. У документі підтверджуються 

загальні зобов’язання держав за Загальною декларацією прав людини ООН, 

Статутом ООН, а також зазначаються права громадян у співвідношенні з 

виконанням ними обов’язків.  

Особливістю Декларації є те, що у статті 7 при констатації загальності, 

неподільності, взаємозалежності і взаємопов’язаності прав, підкреслюється 

регіональна модель захисту прав людини, яка відображає особливості всієї 

спільноти держав Південно-Східної Азії та зазначається, що права людини 

мають розглядатися з урахуванням регіонального та національного аспектів. 

Названі положення отримали конструктивну критику від науковців та 

практиків зі всього світу. 

Аналізуючи Декларацію та інші міжнародні документи необхідно 

відзначити їх обережність у формулюванні яких-небудь зобов’язань держав. 

Вони хоча і згадають про наявність окремих прав людини у репродуктивній сфері 

(у тому числі через формулювання норм, які стосуються сім’ї, шлюбу, 

взаємовідносин між поколіннями), але їх зміст розкривають через усталену систему 
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прав людини. Усі вони є дуже обережними у формулюваннях та дефініціях, тобто 

не займають принципової позиції з того чи іншого дискусійного питання.  

Підсумовуючи можемо зробити висновок, що вищевказані регіональні 

акти у сфері репродуктивних прав людини не вирішують усіх проблем з 

регламентації і гарантування продовження роду. В окремих випадках вони не 

узгоджуються із загальними міжнародними приписами чи суперечать діючим 

нормам національних законодавств держав, які їх підписали та/або ратифікували, 

або взагалі не працюють. Однак їх розроблення сприяє пошуку найбільш 

прийнятного для того чи іншого регіону комплексу норм, які мають сприяти 

закріпленню права людини на репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним 

репродуктивних прав в умовах сучасного розвитку людської цивілізації.  

 

3.2. Порівняльно-правовий аналіз регулювання права людини на 

репродукцію (відтворення) та пов’язаних із ним прав у законодавстві 

зарубіжних країн 

 

Поява допоміжних репродуктивних технологій, зміна можливостей 

людства у сфері відтворення собі подібних, укладення низки міжнародних угод 

з цих питань зумовили держави встановити власні правила регулювання 

суспільних відносин у цій сфері з врахуванням існуючих правових традицій, 

звичаїв і менталітету. 

На сьогодні спостерігається тенденція, яка свідчить, що чим заможніша 

країна, чим вищий у неї рівень добробуту громадян, тим вищі морально-етичні 

планки в ній існують відносно застосування методів штучної репродукції, а 

також тим суворіше законодавство у цій сфері. Додатковим чинником, який 

відіграє у цьому важливу роль є ступінь впливу та домінації релігії на 

свідомість суспільства.  

За рівнем нормативно-правового регулювання права людини на 

репродукцію (відтворення) чи окремих елементів, що становлять його зміст, а 
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також пов’язаних з ним інших прав у репродуктивній сфері, держави можна 

розподілити на ті, які: 

1)  врегулювали їх у Конституції, а також передбачили в інших нормативних 

актах;  

2)  врегулювали їх у спеціальному законі, або окремим розділом кодифікованого 

акту, а також передбачили в інших нормативно-правових актах;  

3)  не прийняли на теперішній час спеціального закону, однак врегулювали їх 

у низці законодавчих актів та (або) спеціалізованому підзаконному 

нормативно-правовому акті; 

4)  врегулювали їх, у тому числі порядок застосування допоміжних 

репродуктивних технологій, на рівні рекомендацій уповноважених органів. 

Мова йде саме про врегулювання права людини на репродукцію 

(відтворення) та пов’язаних з ним прав у репродуктивній сфері у спеціальних 

нормативно-правових актах. Зазначені норми не можна підміняти, 

ототожнювати чи поєднувати з тими нормами, які врегульовують такі питання, 

як охорону сім’ї, материнства, прав подружжя, відносин між батьками і дітьми, 

охорони здоров’я, загальної рівності осіб тощо.  

Одним з лідерів, яка визнала і врегулювала репродуктивні права на 

конституційному рівні є Швейцарська Конфедерація. Відповідно до ст. 119 

Конституції  цієї держави (репродуктивна медицина і генна інженерія людини) 

людина підлягає захисту від зловживань репродуктивною медициною і генною 

інженерією. Союз видає приписи про поводження з людським зародковим і 

спадковим матеріалом. Він турбується при цьому про охорону людської 

гідності, особистості і сім'ї та особливо дотримується наступних принципів:  

а) всі види клонування і втручання в спадковий матеріал людських гамет і 

ембріонів недопустимі; 

b) нелюдський зародковий і спадковий матеріал не може вводитися в 

людський зародковий матеріал або синтезуватися з ним; 

с) процедури медично підтримуваної репродукції можуть застосовуватися 

тільки в разі, якщо іншим чином не можуть бути усунуті безпліддя або 
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небезпека зараження важкою хворобою, але аж ніяк не для створення у дитини 

певних властивостей і не для проведення досліджень; запліднення людських 

яйцеклітин поза тілом жінки дозволяється тільки при встановлених законом 

умовах; поза тілом жінки можна розвинути в ембріони стільки людських 

яйцеклітин, скільки їх можна їй відразу імплантувати; 

d) пожертвування ембріонів і всі види сурогатного материнства недопустимі; 

е)  забороняється будь-яка торгівля людським зародковим матеріалом і 

похідними з ембріонів; 

f)  спадковий матеріал особи може досліджуватися, реєструватися або 

розкриватися лише за згодою особи або за приписом закону. 

g)    кожна особа має доступ до даних про своє походження [206]. 

Проаналізувавши вищезазначені норми ми можемо прийти до висновку, 

що Швейцарська Конфедерація не тільки передбачила в Основному законі 

певні заборони, але і встановила базові правила допоміжних репродуктивних 

технологій, у тому числі заборону сурогатного материнства, заборону донації 

ембріонів, особливості проведення процедури in vitro тощо [330, с. 82].  

Натомість по іншому до врегулювання прав людини у репродуктивній 

сфері підійшла Республіка Північна Македонія. Відповідно до ст. 41 її 

Конституції правом людини є вільне прийняття рішення про народження дітей 

[331]. Таким чином тільки закріплено фундаментальне право людини на 

прийняття рішення щодо народження дітей. Все інше віднесено до предмету 

відання інших нормативно-правових актів. 

Опосередковано питання репродуктивних прав встановлено у ст. 40 

Конституції Республіки Ірландія згідно з якою держава визнає право на життя 

ненародженого і, маючи на увазі рівне право на життя матері, гарантує у своїх 

законах повагу і, наскільки це можливо, захищає і підтримує своїми законами 

це право [332]. У ст. 15 Конституції Словацької Республіки встановлено, що 

людське життя гідне охорони ще до народження [333]. Аналогічні приписи 

містяться у ст. 6 Хартії основних прав і свобод Чеської Республіки [334]. У ст. 

26 Конституції Румунії закріплено, що публічна влада поважає та охороняє 



298	  
	  
інтимне, сімейне і приватне життя; фізична особа має право розпоряджатися 

собою, якщо цим не порушуються права і свободи інших осіб, громадський 

порядок або добрі звичаї [335]. 

Відповідно до ст. 27 Конституції Південно-Африканської Республіки 

кожен має право на послуги з охорони здоров’я, включаючи пов’язані із 

репродуктивними функціями [336]. 

При розподілі компетенції між Федерацією і землями у Федеративній 

Республіці Німеччина Конституцією до сфери конкуруючого законодавства 

віднесені питання штучного запліднення людей і дослідження зміни 

спадковості (ч. 26 ст. 74) [337]. 

Конституційну заборону на клонування людини встановлено у Сербії та 

Чорногорії. 

Водночас відсутність у тексті Конституції чітких положень про права 

людини у репродуктивній сфері зовсім не показник того, що відповідні 

відносини нею не врегульовані. Органи конституційної юрисдикції Непалу, 

Словаччини, США, Франції та ін. саме через призму Конституції неодноразово 

надавали висновки щодо спірних чи нечітких положень законів, які регулюють 

репродуктивні права людини. 

В окремих державах прийнято спеціальні закони, які врегульовують право 

людини на репродукцію (відтворення), перш за все на репродуктивний вибір, а 

також підстави та порядок здійснення допоміжних репродуктивних технологій. 

Серед них Великобританія, Іспанія, Італія, Естонія, Канада, Німеччина, 

Франція, Швейцарія, низка постсоціалістичних країн та ін. Їх перелік щороку 

збільшується. Необхідно зауважити, що існують держави, які врегульовують 

тільки загальні положення реалізації репродуктивних прав, у інших навпаки – 

саме на законодавчому рівні детально регламентовано навіть окремі процеси та 

етапи їх реалізації. 

Крім того, деякі держави не регламентуючи в спеціальному законі право 

людини на репродукцію (відтворення) чи права з ним пов’язані, врегульовують 
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на законодавчому рівні окремі правомочності людини у цій сфері, передусім 

такі, як право на аборт та право на стерилізацію [330, с. 82].   

Піонером, який закріпив право людини на репродукцію (відтворення) у 

спеціальному законі була Швеція. Закон Королівства Швеція «Про 

запліднення» набрав чинності у 1985 році та неодноразово у подальшому 

змінювався в сторону поступової лібералізації. Так, у 1988 році було дозволено 

запліднення in vitro, у 1991 році – дослідження із залученням ембріонів, у 2003 

році – донорство яйцеклітин, а у 2005 році – створення ембріонів з метою 

досліджень. У 2005 році парламент держави дозволив лесбійським парам мати 

доступ до допоміжних репродуктивних технологій [14, с. 244]. 

У Іспанії одним з перших нормативно-правових актів, що регулював 

застосування допоміжних репродуктивних технологій був Закон «Про 

технології допоміжної репродукції» від 22.11.1988 №35. На сьогодні цю сферу 

регулює Закон від 19.02.1994 №40 [338]. 

У 2004 році в Канаді прийнято Закон «Про допоміжну репродукцію 

людини» з метою регулювання застосування допоміжних репродуктивних 

технологій та здійснення відповідних досліджень. У 2010 році Верховний суд 

визнав деякі положення закону неконституційними, зокрема пов’язані з 

діяльністю, яка підлягає контролю, положення про приватність та доступ до 

інформації, окремі норми про адміністрування [233, с. 149]. Зазначеним 

законом, окрім іншого, дозволене сурогатне материнство, передбачено низку 

заборон, визначено основні правила донорства, встановлено відповідальність за 

порушення законодавства у цій сфері тощо [243]. 

У Німеччині допоміжні репродуктивні технології врегульовано двома 

законами. Першим є Федеральний Закон «Про усиновлення» від 02.07.1976, 

яким заборонено посередництво при сурогатному материнстві, підбір 

сурогатної матері, пошук потенційних батьків і реклама сурогатного 

материнства, а також передбачена кримінальна відповідальність за 

правопорушення у цій сфері. Другим є Федеральний Закон «Про охорону 
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ембріона» від 13.12.1990, який запровадив суттєві обмеження щодо 

застосування допоміжних репродуктивних технологій [339, с. 17].  

Аналогічно низкою законів врегульовано права людини у репродуктивній 

сфері у Великобританії. Зокрема тут діють Закони «Про здійснення сурогатного 

материнства» від 16.07.1985, «Про запліднення та ембріологію» від 01.11.1990, 

«Про репродуктивне клонування людини» від 13.11.2008. Крім того, 04.03.2015 

ця держава стала першою, яка на законодавчому рівні закріпила такий метод 

допоміжних репродуктивних технологій, як мітохондріальне донорство. 

Знайшли своє закріплення репродуктивні права і в окремих спеціальних 

законах деяких країн колишнього Радянського Союзу.  

Для всіх цих законів характерне визначення тільки базових елементів 

репродуктивних прав, у тому числі права людини на репродукцію 

(відтворення), загального порядку чи принципів застосування допоміжних 

репродуктивних технологій та наявність значної кількості відсильних норм. Їх 

аналіз підтверджує, що на теперішній час не сформовано на міжнаціональному 

рівні єдиного підходу як до розуміння права людини на репродукцію 

(відтворення), так і репродуктивних прав у цілому [340, с. 145]. 

Відмінність полягає як у різному сприйнятті репродуктивного права і 

репродуктивних прав, так і у підходах до регулювання окремих 

правомочностей людини у репродуктивній сфері. В одних випадках основна 

увага акцентується на репродуктивному здоров’ї та його захисті, в других – на 

репродуктивних правах, у третіх – на їх охороні та гарантіях [330, с. 83]. 

Так, згідно із ст. 2 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» репродуктивні права – це права, засновані на визнанні права всіх 

різностатевих пар і окремих осіб вільно приймати відповідальне рішення щодо 

визначення кількості дітей в сім'ї, інтервалів між вагітностями, часу 

дітонародження, а також право на користування методами контрацепції, на 

доступ до якісних послуг в галузі охорони репродуктивного здоров'я, на освіту 

та інформування у цій сфері [142]. Отже у законі закріплено як основний 
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перелік і зміст репродуктивних прав, так і визначено суб’єктів, які ними 

користуються (різностатеві пари та окремі особи). 

Дещо усічене визначення міститься у ст. 1 Закону Киргизької Республіки 

«Про репродуктивні права громадян і гарантії їх реалізації» де зазначено, що 

під репродуктивними правами слід розуміти права громадян на охорону їхнього 

репродуктивного здоров’я та вільне прийняття рішень про народження чи 

відмову від народження дитини у шлюбі чи поза ним, а також на медико-

соціальну, інформаційну та консультативну допомогу у цій сфері [72].  

У ст. 96 Кодексу про здоров’я народу і систему охорони здоров’я 

Республіки Казахстан розмежовано право людини на вільний репродуктивний 

вибір та право на вільне прийняття рішення щодо кількості дітей і часу їх 

народження в шлюбі або поза шлюбом, інтервалів між народженнями, 

необхідних для збереження здоров'я матері і дитини [144]. У зв’язку з цим у нас 

обґрунтовано виникає запитання, що саме розуміє законодавець під поняттям 

«репродуктивний вибір» і чи не має місце у даному випадку повторення 

(дублювання) норм у пунктах 1 та 10 цієї статті.  

Подібне розмежування міститься у законодавстві Таджикистану у якому 

виокремлено «планування сім’ї» (здатність індивідуумів і пар передбачати і 

досягати бажаного числа дітей, з дотриманням інтервалу між пологами) та 

«репродуктивне право» (право громадян на охорону репродуктивного здоров'я 

та вільне прийняття рішення щодо народження або відмови від народження 

дитини, а також на медико-соціальну, інформаційну та консультативну 

допомогу в цій сфері) [340, с. 146]. Відповідно до ст. 84 Кодексу репродуктивні 

права ґрунтуються на визнанні основних прав подружніх пар у прийнятті 

вільних і відповідальних рішень про кількість дітей, часу їх зачаття і інтервалів 

між народженнями, в отриманні необхідних для цього коштів та інформації, 

для досягнення репродуктивного здоров'я [143]. На окремі неузгодженості 

понятійного апарату даного закону вказує Ф.М. Амінова [179]. 

У Білорусії поняття репродуктивних прав врегульовано Законом «Про 

демографічну безпеку Республіки Білорусь» [341]. При цьому передбачено, що 
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репродуктивні права – це можливість для всіх подружніх пар і окремих осіб 

вільно приймати рішення щодо кількості своїх дітей, інтервалів між їх 

народженням, часу їх народження і володіти для цього необхідною 

інформацією і засобами. Таким чином даний Закон виключив таку категорію, 

як особи, що перебувають у цивільному шлюбі. З іншої сторони осіб, які не 

перебувають у зареєстрованому шлюбі можна розглядати як окремих осіб. 

У березні 2019 року набув чинності Закон Республіки Узбекистан «Про 

охорону репродуктивного здоров’я громадян» [255]. Проте найбільш дискусійні 

питання, як-то: сурогатне материнство, донорство репродуктивних клітин та 

ембріонів, кріоконсервація у ньому не врегульовані. 

Закон Республіки Вірменія «Про репродуктивне здоров’я та репродуктивні 

права людини» не містить дефініції права людини на репродукцію 

(відтворення) чи репродуктивних прав, проте у ст. 4 надає перелік прав 

людини, пов’язаних з репродуктивністю та розкриває їх зміст [173]. Згідно із ст. 3 

цього Закону він поширюється на громадян Республіки Вірменія, іноземних 

громадян і осіб, які не мають громадянства, що проживають у Вірменії, та 

застосовується до юридичних осіб, діяльність яких у Республіці Вірменія пов'язана 

з репродуктивністю людини. Проте, як слушно доводить М.А. Манукян, з цієї 

норми не слід робити висновок про заборону їх використання у державі іноземним 

громадянам, які не проживають у Вірменії, оскільки таке право їм надано іншими 

положеннями законодавства, зокрема Цивільним кодексом Республіки [342]. 

Третю категорію країн складають ті держави, де відсутні спеціальні 

закони, які б регулювали репродуктивні права громадян, у тому числі порядок 

застосування допоміжних репродуктивних технологій. Серед них Російська 

Федерація, Словаччина тощо.  

Слід зауважити, що відсутність окремих законів не означає, що це питання 

взагалі не врегульовано на законодавчому рівні. Так, у Російській Федерації 

деякі положення про права громадян у репродуктивній сфері закріплені 

Федеральним Законом «Про основи охорони здоров’я громадян у Російській 

Федерації». Частина 3 ст. 55 Закону встановлює: «Чоловік і жінка, які перебувають 
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у шлюбі, мають право на застосування допоміжних репродуктивних технологій при 

наявності обопільної інформованої добровільної згоди на медичне втручання. 

Одинока жінка також має право на застосування допоміжних репродуктивних 

технологій при наявності її інформованої добровільної згоди на медичне 

втручання» [343]. У багатьох державах окремі норми, які регулюють право 

людини на репродукцію (відтворення), знайшли своє відображення у 

цивільному, сімейному законодавствах, законах, які регламентують охорону 

здоров’я та ін. До цієї когорти держав належить також Україна, яка незважаючи 

на неодноразові спроби, до теперішнього часу не прийняла відповідного 

профільного Закону [330, с. 83]. 

До четвертої групи слід віднести держави, які розглядають реалізацію 

права на репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним прав, зокрема права на 

використання допоміжних репродуктивних технологій, через призму 

рекомендацій уповноважених органів. Ці рекомендації зазвичай випускаються 

професійними організаціями, такими як асоціації акушерів і гінекологів. 

Так, в Японії діють керівні принципи, ухвалені Товариством акушерства та 

гінекології Японії, стосовно складних етичних питань: кріоконсервації гамет, 

сурогатного материнства, штучного запліднення донорами та пренатального 

скринінг-тестування тощо. Подібні документи прийнято на федеральному рівні 

у США, а також в Індії, Малайзії та ін. 

Особливими для кожної країни є не тільки спосіб закріплення у 

законодавстві права людини на репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним 

прав людини у репродуктивній сфері, але і порядок та підстави їх реалізації, 

гарантії захисту та обсяг відповідних прав.  

Перш за все мова йде про право на використання допоміжних 

репродуктивних технологій і застосування їх окремих видів і методів. 

Визнання права у людини на використання допоміжних репродуктивних 

технологій у разі ускладнень з фертильністю стало загальносвітовою 

практикою. Винятком з неї є Коста-Ріка у якій тривалий час були заборонені 

будь-які репродуктивні технології. 
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Наприклад, згідно із ст. 6 Закону Республіки Білорусь «Про допоміжні 

репродуктивні технології» їх застосування допускається стосовно осіб, які 

досягли 18 років, що володіють повною дієздатністю, а також пройшли 

медичний огляд і мають медичні показання і не мають медичних протипоказань 

до застосування допоміжних репродуктивних технологій [165]. 

Водночас у кожній державі обсяг зазначеного права, його зміст, перелік 

суб’єктів, які можуть ним скористатися, суттєво відрізняється залежно від 

існуючих правових традицій, звичаїв, моральних устоїв, впливу церкви тощо. 

Метою введення суттєвих обмежень поряд з етичними міркуваннями є бажання 

захистити жінку та дитину від зловживань у репродуктивній сфері, а також 

недопущення перетворення їх виключно у джерело отримання матеріального 

(економічного) прибутку.  

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях визначив, що держави 

мають широку свободу розсуду щодо складних морально-етичних питань, 

зокрема доступу до допоміжних репродуктивних технологій. 

Ураховуючи викладене, окремі держави повністю чи частково встановили 

законодавчу заборону на використання деяких методів репродуктивного 

відтворення.  

Загальновизнаною є заборона репродуктивного клонування людини, 

перенесення сперми, яйцеклітин, ембріона чи плоду не-людської форми життя 

до людини, або використання сперми, яйцеклітини, чи ембріона in vitro для 

перенесення до не-людської форми життя з метою створення людини; 

створення гібридів з метою репродукції, або перенесення гібридів до людської 

істоти або не-людської форми життя; створення химер з будь-якою метою, або 

перенесення химери до людської істоти чи не-людської форми життя. 

Зазначена заборона ґрунтується на чисельних міжнародних актах, 

дотримання яких взяли на себе держави-учасниці. Закони про заборону 

репродуктивного клонування прийняті в Аргентині, Австралії, Бразилії, 

Великобританії, Казахстані, Канаді, Колумбії, Молдові, Сербії, ПАР, Україні та 

ін. Наприклад таку заборону містить ст. 5 Закону Канади «Про допоміжну 
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репродукцію людини» [243]. В Індії та деяких інших державах спеціального 

закону у сфері клонування немає, однак прийняті спеціальні керівництва, 

інструкції, які забороняють клонування людини і репродуктивне клонування.  

У Туреччині існує заборона на застосування допоміжних репродуктивних 

програм за межами країни. 

У багатьох державах заборонено такий вид допоміжних репродуктивних 

технологій, як сурогатне материнство. Зокрема таку заборону містять норми 

законодавства Болгарії, Іспанії, Італії, Мальти, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, 

Японії та ін. [344]. Аналогічно воно заборонено в Латвії та Литві [345, с. 56]. 

Так, сурогатне материнство заборонене відповідно до рішення Конституційної 

Ради Французької Республіки від 1991 року за яким будь-яка угода, навіть якщо 

вона не передбачає винагороду, згідно з якою жінка погоджується зачати, 

виносити і народити дитину, а після відмовитися від неї, суперечить 

публічному порядку, принципу недоторканності людського тіла і особистого 

статусу фізичної особи. Ці самі положення закріплено у Законі «Про повагу до 

людського тіла» від 29.07.1994 [346]. У ст. 16-7 Цивільного кодексу Франції 

зазначено: «Будь-який договір, укладений з метою зачаття або виношування 

дитини на користь третьої особи є нікчемним» [347]. За порушення наведених 

норм передбачено кримінальну відповідальність до трьох років тюремного 

ув'язнення і штрафу в розмірі 45 тис. євро [348]. 

Кримінальну відповідальність у виді штрафу за незаконне сурогатне 

материнство передбачено і ст. 132 Пенітенціарного кодексу Естонії [349]. 

У свою чергу до держав, в яких дозволено сурогатне материнство і де воно 

широко практикується, належать: деякі штати Австралії та США (наприклад, 

Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Іллінойс, Меріленд, Массачусетс, Міннесота, 

Невада, Техас та ін.), Індія, Російська Федерація, Уганда, Україна тощо. 

В Ізраїлі допускається сурогатне материнство тільки в тих випадках, коли 

сурогатна мати не має генетичного споріднення з дитиною, не пов'язана 

родинними зв'язками ні з одним з названих (генетичних) батьків і належить до 

тієї ж релігії, що і названа мати. Угода повинна отримати схвалення комітету, 
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що складається з соціальних працівників, лікарів і релігійних діячів. Хоча деяка 

грошова компенсація допускається, юридичні угоди повинні бути 

альтруїстичними і некомерційними. Всі учасники договору повинні бути 

громадянами Ізраїлю [350, с. 209]. 

При цьому слід зазначити, що у деяких державах сурогатне материнство 

дозволене тільки на безоплатній основі, тобто сурогатна матір не може отримати 

фінансову винагороду за виношування і народження дитини (Австралія, Бельгія, 

Великобританія, Греція, Канада, Нідерланди та ін.). У інших державах оплатне 

сурогатне материнство є законодавчо дозволеним (Вірменія, Білорусь, Грузія, Індія, 

Казахстан, Кіпр, Киргизія, Таїланд, Україна та ін.) [339, с. 18].  

Ще одна відмінність між країнами у доступі до сурогатного материнства 

пов’язана з тим, що приписи низки держав вимагають щоб обидва партнери 

надавали гамети при використанні сурогатів, а в інших – тільки одного з 

біологічних батьків. Таким чином у першому випадку самотні люди (одинаки), 

як правило, не можуть мати дитину завдяки зазначеному методу. 

Уважаємо, що заборона в національному законодавстві на застосування 

деяких допоміжних репродуктивних методик, на відміну від повної заборони їх 

застосування, не є порушенням права людини на репродукцію (відтворення) і 

належить до виключної компетенції конкретної держави. 

Не менш важливим питанням є категорії осіб, які згідно із 

законодавством відповідної держави можуть скористатися допоміжними 

репродуктивними технологіями, перш за все методом 

екстракорпорального запліднення.  

За даною ознакою всі держави можна поділити за такими критеріями як:  

-  коло осіб, які можуть скористатися відповідними медичними послугами; 

-  максимальний вік особи до досягнення якого до особи можуть бути 

застосовані допоміжні репродуктивні технології. 

Звичайно, що у всіх державах, де дозволені зазначені методики, 

законодавством передбачено, що цим правом може скористатися різностатеве 

подружжя. Проте, в деяких країнах дана категорія є єдиною, якій 
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законодавством надано таке право (Туреччина, Японія, деякі держави 

ісламського світу тощо). 

Щодо інших категорій осіб то правове регулювання зарубіжних країн має 

істотні відмінності. Узагальнено їх можна поділити на декілька груп: 

По-перше, це держави, в яких цим правом можуть скористатися також 

різностатеві особи (пари), які перебувають у цивільному шлюбі (партнери). 

Згідно із ст. 4 Закону Італійської Республіки «Про запліднення за допомогою 

медичного втручання» від 19.02.2004 використання цих технологій абсолютно 

законно, хоча і застосовується тільки для різностатевих пар, що перебувають у 

шлюбі або спільно проживають у яких безпліддя документально підтверджено і 

яким спочатку була запропонована можливість усиновлення дитини. Застосування 

допоміжних репродуктивних технологій для допомоги іншим категоріям осіб, у 

тому числі одностатевим парам, тягне за собою відповідальність зокрема у вигляді 

штрафу в розмірі від 200 до 400 тис. євро (ст. 12 Закону) [161]. 

По-друге, це держави, в яких цим правом можуть скористатися окрім 

вищенаведених двох категорій також одинаки. 

Наприклад, ст. 11 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» передбачено, що право на застосування допоміжних репродуктивних 

технологій мають чоловік і жінка, які перебувають у зареєстрованому шлюбі; 

чоловік і жінка, які не перебувають у зареєстрованому в установленому 

законодавством порядку шлюбі, мають право на застосування допоміжних 

репродуктивних технологій при наявності взаємної згоди партнерів; самотні 

жінки мають право на застосування допоміжних репродуктивних технологій з 

використанням сперми донора на підставі їх письмової заяви [142]. Відповідно 

до ст. 20 Закону Киргизької Республіки «Про репродуктивні права громадян і 

гарантії їх реалізації» штучне запліднення здійснюється в організаціях охорони 

здоров'я з письмової згоди подружжя або жінки, яка не перебуває в шлюбі [72]. 

Подібні норми містять законодавства таких держав, як Білорусь, Бельгія, 

Болгарія, Греція, Данія, Фінляндія, Іспанія, Казахстан, Російська Федерація, 

Угорщина та ін. Для порівняння: у Франції, Італії, Ірландії, Німеччині, 
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Туреччині тощо на вирішення проблеми безпліддя таким методом не можуть 

розраховувати незаміжні жінки [344]. 

Тенденція останніх років – лібералізація законодавства щодо застосування 

сурогатного материнства у світі. Зокрема, в Ізраїлі дозволили скористатися 

послугами сурогатного материнства одиноким жінкам. Крім того, вказане 

відкриває шлях до батьківства чоловікам, які не бажають одружуватися, однак 

мають потребу у власних генетичних дітях.  

По-третє, це держави, в яких цим правом можуть скористатися окрім 

вищенаведених трьох категорій також одностатеві пари. 

Зокрема у 2005 році парламент Швеції дозволив лесбійським парам мати 

доступ до допоміжних репродуктивних технологій. Подібні норми закріплено у 

Бельгії, Болгарії, Великобританії, Данії, Фінляндії, Іспанії, деяких штатах США 

тощо. Наприклад, в Іспанії існує варіант екстракорпорального запліднення під 

назвою (ROPA - Recepción de Óvulos de la Pareja), який призначений спеціально 

для лесбійських пар. Його суть полягає в тому, що одна з жінок є донором 

яйцеклітини для іншої, яка в підсумку і виношує дитину. Розподілом «ролей» в 

таких одностатевих сім'ях займаються самі її члени, хоча лікарі рекомендують 

проводити трансплантацію ембріонів більш молодій з жінок; і бажано, щоб їй 

було менше 35 років. Єдина умова для ROPA - статус офіційного подружжя, 

інакше мова буде йти про донорство яйцеклітини сторонньою людиною, яке за 

іспанським законодавством має бути повністю анонімним [14, с. 251]. 

У Франції 24.09.2018 Національний консультативний комітет з етики 

(CCNE) підтвердив, що схвалює розширення права на допоміжні репродуктивні 

технології для всіх жінок - у тому числі для лесбійських пар і самотніх жінок. 

Зараз у Франції тільки гетеросексуальним парам дозволено вдаватися до цих 

методів. Очікується, що рекомендації Комітету з етики можуть стати основою 

для поправок до чинного закону. Проти вказаного висловлюються крайні праві 

і правоконсерватори, а також Католицька церква, які вважають це не тільки не 

природним, але і порушенням базових моральних цінностей суспільства.  
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Навколо питання дозволу гомосексуальним парам мати дітей за допомогою 

репродуктивних технологій не вщухають суперечки і в науковому середовищі. На 

XVIII Конгресі ESHRE (Відень, 1-3.07.2002) репрезентовано обстеження дітей, 

народжених в сім'ях лесбіянок шляхом штучного запліднення спермою донора. 

Більшість дітей інформували інших осіб про склад своєї сім'ї і не скаржилися на те, 

що їх дражнять або залякують [14, с. 252]. 

Якщо дитина отримує в будь-якому випадку «стандартний набір» 

виховання, значить для її прав немає якоїсь додаткової загрози, що ґрунтується 

на нетрадиційній сексуальній орієнтації її батьків. У п. D преамбули Резолюції 

372/88 ЄС уточняється, що «до головних критеріїв регламентації штучного 

запліднення in vivo та in vitro належать не тільки право матері на самостійне 

рішення, а й необхідність дотримання прав і інтересів дитини, що випливають з 

права на життя і фізичну, психічну та екзистенціальну недоторканність; права 

на сім'ю, на батьківську увагу, на розвиток в сімейній атмосфері; права на 

власну генетичну неповторність» [179]. 

З цього приводу можна погодитися з Хорхе Ніколас Лаферрере у тому, що 

використання допоміжних репродуктивних технологій одностатевими 

шлюбами тягне за собою серйозні правові наслідки для сімейних відносин і 

прав дитини зокрема [175]. 

В окремих випадках законами можуть бути визначені інші категорії осіб. 

Наприклад, відповідно до ст. 12 Закону Вірменії «Про репродуктивне 

здоров’я і репродуктивні права людини»  особою, яка має право користуватися 

допоміжними репродуктивними технологіями, може бути також один з 

біологічних батьків [173] (тобто й чоловік одинак, а не тільки жінка-одиначка).  

Разом з тим, навіть у тих державах, де не передбачено право чоловіків 

одинаків на використання допоміжних репродуктивних технологій, вони у 

змозі ними скористатися та визнати за собою батьківство з посиланням на інші 

норми законодавства, що гарантують право на батьківство, гендерну рівність, 

права дитини мати генетичного батька тощо. Проте такі факти часто додатково 

потребують легалізації через рішення суду. Зазначена судова практика 
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характерна і для України, що підтверджується рішеннями у справах № № 

661/4534/14-ц, 632/1313/13-ц та ін. 

Складною залишається проблематика пов’язана із визначенням 

максимального віку жінки, яка вправі скористатися методами штучного 

запліднення. Обґрунтовані доводи наводяться як прихильниками, так і 

опонентами необхідності його законодавчого визначення.  

 Відповідно до ст. 11 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» максимальний вік жінок для проведення екстракорпорального 

запліднення власними яйцеклітинами становить 45 років, а для використання 

донорських яйцеклітин - 50 років [142]. У ст. 6 Закону Республіки Білорусь 

«Про допоміжні репродуктивні технології» передбачено, що екстракорпоральне 

запліднення і штучна інсемінація не застосовуються щодо пацієнтки, яка 

досягла 50 років [165]. 

У Бельгії імплантація ембріона дозволена в організм жінки, вік якої не 

перевищує 47 років [351, с. 88]. В Ізраїлі правом скористатися методиками 

екстракорпорального заплідненням можуть жінки від 18 до 45 років 

(включаючи дату народження), а у випадку використання донорської 

яйцеклітини – до 54 років. 

Натомість у Вірменії, Російській Федерації, Україні та інших державах 

відсутній віковий ценз після якого застосування окремих методів допоміжних 

репродуктивних технологій заборонено.  

Необхідно зазначити, що в Україні вже мали місце неуспішні спроби 

законодавчо передбачити максимальний вік для жінок, які можуть вдатися до 

штучної репродукції. Проектом Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних 

репродуктивних технологій» від 23.03.2011 №5199-VI пропонувалося 

встановити, що вік повнолітньої жінки, щодо якої застосовуються допоміжні 

репродуктивні технології, не повинен перевищувати репродуктивного віку 

жінки на день штучного запліднення або імплантації  ембріона. На зазначений 

законопроект Президентом України було накладено вето, у тому числі у зв’язку 
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з наявністю суперечностей і колізії між його нормами, а також правовою 

невизначеністю [352]. 

Прихильники [353, с. 190; 122, с. 5 та ін.] встановлення максимального віку 

для жінок вважають, що жінка, яка стала матір'ю в похилому віці, може просто 

не встигнути виростити свою дитину, а значить, допуск таких пацієнток до методів 

допоміжних репродуктивних технологій повинен бути законодавчо заборонений. 

Тобто головну роль відіграє соціальний фактор. На їх погляд завжди існує 

можливість втрати батьківської опіки внаслідок хвороби або смерті батьків, але все-

таки ця ймовірність тим вище, чим старшими є батьки дитини. Виконати обов'язки 

з виховання та освіти дітей може тільки повноцінна сім'я, в якій хоча б один з 

батьків є людиною молодого або середнього віку. 

Однак можна задати зустрічне запитання: у якому разі дитина зможе 

отримати більше можливостей, з молодими батьками однак у сім’ї з низькими 

доходами, чи в неблагополучній сім’ї, або будучи сиротою або напівсиротою 

(без матері), або з батьками похилого віку за умови отримання значного спадку 

та якісного базового виховання? Навряд чи тут є однозначна відповідь. 

Більше того, як законодавство зарубіжних країни, так і прихильники таких 

безумовних вікових обмежень у зв’язку з соціальним фактором не беруть до 

уваги випадки, де у подружжі молодшим і навіть суттєво молодшим є не жінка, 

а чоловік. У такому разі встановлення вікових обмежень для жінки з мотивів 

турботи за дитину взагалі втрачає сенс. 

На нашу думку у цьому складному питанні не можна опиратися і 

виключно на біологічні особливості (медичний фактор), оскільки практика, у 

тому числі в Україні, неодноразово доводила, що жінки віком понад 50 років 

теж можуть успішно пройти процедуру штучного запліднення та народити 

здорову дитину. 

Наприклад, у 65-річної Аннегрет Раунігк, мешканки Берліна, яка пройшла 

процедуру штучного запліднення в одній з українських клінік одразу 

прижилося чотири ембріони.  
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Мешканка графства Лінкольншир у 55-річному віці стала найстаршою 

матір'ю трійнят у Великобританії. Вона витратила 21 тисячу доларів на 

процедуру екстракорпорального запліднення і пологи. При цьому їй довелося 

робити екстракорпоральне запліднення в одній з лікарень на Кіпрі, оскільки у 

Великобританії подібну операцію роблять жінкам до 42 років [14, с. 254].  

Необхідно нагадати, що вже тривалий час у світі спостерігається 

збільшення тривалості життя, яке щодесятиліття невпинно зростає. У зв’язку з 

цим не можна категорично стверджувати, що за пізнього батьківства дитина 

рано залишиться сиротою. 

Розглядаючи дану проблематику слід зупинитися ще на одному гострому 

моменті, такому як гендерна рівність. Навіть проаналізувавши норми наведених 

законів ми не зустрічаємо максимального віку застосування допоміжних 

репродуктивних технологій для чоловіків. 

Ураховуючи наведене, вважаємо, що встановлення імперативних 

обмежень у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій для жінок за 

віком не тільки грубо порушує міжнародні угоди про рівноправність чоловіків і 

жінок, але і безпідставно обмежує їх фундаментальне право на репродукцію 

(відтворення). 

У зв’язку з цим доцільно передбачити наступні правила: 

1)   законодавством може бути встановлений загальний максимальний вік, 

який повинні досягнути кожен з подружжя чи осіб, які проживають у 

цивільному шлюбі, з настанням якого вони не зможуть скористатися 

допоміжними репродуктивними технологіями; 

2)   зазначене положення не застосовується у разі, якщо особи доведуть, що 

за їх смерті народжена дитина отримає достатню опіку до настання повноліття, 

у тому числі завдяки належному матеріальному забезпеченню [14, с. 255]. 

Підтвердженням такої опіки можуть бути до прикладу письмові гарантії 

близьких родичів про опіку над неповнолітньою дитиною, а матеріальний стан 

має гарантуватися, скажімо, наявністю певної суми коштів на рахунках у 

фінансових установах, нерухомості чи інших ліквідних активів. 
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У багатьох державах законодавчо встановлені обмеження щодо кількості 

ембріонів, які можуть бути розвинуті в одному циклі, а також права 

розпорядження ними. 

Відповідно до ст. 119 Конституції Швейцарії поза тілом жінки можна 

розвинути в ембріони стільки людських яйцеклітин, скільки їх можна їй відразу 

імплантувати.  

Згідно німецького законодавства в одному репродуктивному циклі 

дозволяється запліднити не більше трьох яйцеклітин з подальшим їх переносом 

до тіла жінки [351, с. 89]. Подібні правила діють в Австрії. 

У Бразилії при проведенні любої процедури, пов’язаної з 

екстракорпоральним заплідненням, загальна кількість ембріонів не повинна 

перевищувати чотирьох [354, с. 117]. 

Законодавством Швеції передбачено, що в одному репродуктивному циклі 

дозволено перенос тільки одного ембріона (за винятком вікових пар, яким 

дозволено до двох ембріонів) [351, с. 89]. 

Ураховуючи, що в окремих законодавствах відсутнє обмеження щодо 

кількості ембріонів, які можна розвинути, то актуальним постає питання 

подальшого розпорядження тими з них, які залишилися після завершення 

програми лікування безпліддя, а також заморожених гамет. 

В Іспанії заборонено знищення заморожених ембріонів, які не були 

використані для пацієнта в процесі екстракорпорального запліднення. Дані 

ембріони можуть залишатися замороженими протягом репродуктивного життя 

пацієнтки, або ж віддані іншим пацієнтам або спрямовані на науково-дослідні цілі. 

У Російській Федерації рішення про подальшу тактику (донорство, 

кріоконсервацію, утилізацію) щодо лишніх репродуктивних клітин (ембріонів) 

приймає особа, якій вони належать [174]. 

У Швейцарії заморожені гамети повинні бути знищені через 5 років [351, 

с. 89]. Подібні норми містить законодавство Південної Кореї. 

В Австрії, Італії та в Естонії згоду чоловіка на здійснення репродуктивної 

програми може бути відкликано в будь-який момент, але тільки до здійснення 
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запліднення in vitro. Після цього моменту рішення про продовження програми 

приймає жінка. В Угорщині за жінкою закріплено право розпоряджатися 

ембріонами в разі, якщо відбулося розірвання шлюбу або настала смерть 

чоловіка (якщо сторонами не підписана попередня згода, що виключає таку 

можливість). В Іспанії закріплено право чоловіки відкликати згоду тільки в 

тому випадку, якщо пара складається в зареєстрованому шлюбі і проживає 

спільно [355, с. 241]. 

Більш детально питання особливостей розпорядження ембріоном 

генетичними батьками розглянуто у підрозділі 4.2 цієї праці. 

На теперішній час суттєвого розвитку та поширення у світі набула ще одна 

можливість у сфері допоміжних репродуктивних технологій - 

кріоконсервування репродуктивних клітин, ембріонів і їх зберігання.  

Проте окремі держави, особливо де відіграє істотну роль релігія, не 

однозначно сприймають технологію кріоконсервації. У багатьох з них 

заборонена кріоконсервація ембріонів. Наприклад, цю заборону містить 

італійське законодавство, за винятком ч. 3 ст. 14 Закону, якою передбачено 

можливість кріоконсервації у винятковому випадку якщо перенос у матку 

ембріонів став неможливий у зв’язку з наявністю належним чином 

задокументованого стану здоров’я жінки про який не було відомо на момент 

запліднення. У такому разі перенос повинен бути проведений у найкоротші 

терміни. Однак згідно з частиною 8 цієї статті кріоконсервація чоловічих і 

жіночих гамет дозволена за умови інформованої і письмової згоди [161].  

Натомість інші держави навпаки розширюють можливості для громадян у 

використанні кріоконсервування репродуктивних клітин. Наказом Міністерства 

охорони здоров’я Російської Федерації від 01.02.2018 №43н доповнено порядок 

використання допоміжних репродуктивних технологій, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров'я від 30.08.2012 № 107н, новим підпунктом: «24.1. 

При наявності показань, передбачених пунктом 42 цього Порядку, а також при 

наявності письмової згоди пацієнта базова програма екстракорпорального 

запліднення доповнюється такими етапами: а) кріоконсервування ембріонів; б) 
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кріоконсервування гамет (ооцитів, сперматозоїдів); в) внутрішньоматкове 

введення кріоконсервованого ембріона» [356]. 

По різному врегульовано строки зберігання заморожених репродуктивних 

клітин та ембріонів. 

Так, у Бельгії кріоконсервовані ембріони можуть зберігатися не більше 5 

років. Аналогічні норми містить законодавство Швеції [351, с. 88]. За 

білоруським законодавством зберігання донорських гамет не може 

перевищувати 10 років [165]. 

У світі залишається різноврегульованою і постмортальна репродукція: від 

повної заборони до ліберального регулювання можливості її застосування. 

Термін «постмортальна (посмертна) репродукція» використовується тільки у 

тому випадку, якщо зачаття дитини відбулося після смерті біологічних батьків 

чи одного з них, на відміну від посмертного народження, коли зачаття мало 

місце при їх житті [190]. 

Наприклад, відповідно до ст. 18 Закону Республіки Білорусь «Про 

допоміжні репродуктивні технології» використання незатребуваних в 

результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій статевих 

клітин пацієнта, який помер або оголошеного в судовому порядку померлим, 

забороняється [165].  

Угорське законодавство також не допускає використання гамет померлих 

людей. Зазначено, що «гамети, отримані з мертвого тіла, включаючи клінічну 

смерть, або мертвого плоду, не можуть використовуватися для допоміжної 

репродукції» [193, с. 2360]. В Італії та Німеччині вдови позбавлені можливості 

скористатися замороженою спермою свого покійного чоловіка так як 

вважається, що ніхто не має права розпоряджатися «частинами тіла» померлих, 

які вже не можуть дати своєї згоди або відповісти відмовою.  

Аналогічно заборонена посмертна репродукція у Австралії, Канаді, 

Словенії, Швеції [266, с. 49]. 

Однак законодавством інших держав вона допускається. Наприклад, згідно 

із ч. 2 ст. 21 Закону Киргизької Республіки «Про репродуктивні права громадян 
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і гарантії їх реалізації» використовувати статеві клітини, що знаходяться на 

зберіганні, з метою відтворення потомства особи в разі її смерті мають право 

чоловік (дружина), батько, мати, рідні брати і сестри [72]. 

В Ізраїлі вдова померлого може здійснити запліднення протягом року після 

смерті чоловіка без його попередньої згоди [189]. 

В окремих країнах посмертна репродукція є однією з гарантій 

забезпечення права людини на репродукцію (відтворення). Так, у США, Ізраїлі 

солдати, які направляються у зону бойових дій могли з цією метою заморозити 

власну сперму.  

Інші національні законодавства взагалі не врегульовують даного питання. 

Для тих держав, де постмортальна репродукція не заборонена, вирішальну 

роль відіграє наявність згоди або іншим чином висловленої волі померлого 

щодо подальшого використання його репродуктивних клітин.  

Однак проблема полягає в тому, що в багатьох випадках довести згоду 

померлого на постмортальну репродукцію неможливо. Одна справа, якщо 

людина заздалегідь обдумала це питання і зробила відповідні юридично 

значимі дії, і зовсім інша, якщо смерть настала раптово. Ситуація ускладняється 

і тим, що за приписами законодавства деяких держав потрібно саме наявність 

письмової згоди загиблого на постмортальну репродукцію, навіть якщо 

генетичний матеріал був зданий на зберігання за життя, що опосередковано 

підтверджує згоду цієї людини на те, щоб мати в майбутньому дітей [189]. 

У Великобританії посмертна репродукція дозволена тільки якщо будучи 

живою особа висловила про це чіткий намір. Наприклад, у 2002 році в Британії 

вдова вимагала видачі заморожених гамет померлого чоловіка, однак їй відмовили, 

оскільки напередодні смерті він відкликав свою згоду на розпорядження дружиною 

його сперміями після смерті. Позивачка аргументувала, що згода чоловіка 

відкликана під тиском одного з медпрацівників установи, однак суд відмовив їй 

вважаючи, що ця відмова була повністю свідомою [188]. 

У справі Hall v. Fertility Institute of New Orleans, 647 So.2d 1348 (La. Ct. 

App. 1994) мати померлого чоловіка прагнула перешкодити партнерші 
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покійного отримати його заморожені гамети про які у заповіті не згадувалося. 

Однак остання пред’явила до суду підписаний ним «Act of Donation», що на її 

думку, підтверджував його бажання посмертно стати батьком. Суд першої 

інстанції визнав цей документ недійсним, проте апеляційний суд не підтримав 

даного висновку і задовольнив вимогу заявниці. Хоча цей документ фактично 

не встановлював наміру посмертного батьківства, проте в сукупності з іншими 

доказами він став його підтвердженням [188].  

В 1984 році у Франції мав місце перший прецедент визначення долі 

сперми (справа Parlaix проти банку сперми CECOS). Перед проходженням 

курсу хіміотерапії 24-річний чоловік здав на зберігання у кріобанк свій 

генетичний матеріал не зробивши жодних розпоряджень щодо його 

використання на випадок своєї смерті. Через два роки він помер, а його 

дружина звернулася до банку з вимогою передати їй гамети покійного для 

проведення штучної інсемінації стверджуючи, що таким був їх спільний намір. 

Отримавши відмову жінка за захистом своїх прав звернулася до суду, який 

визнав сперму померлого як «сім’я життя», умову реалізації права людини на 

продовження роду та присудив передати її вдові [124, с. 572].  

У ісламських державах питання постмортальної репродукції тісно 

пов’язане з релігійними догмами. Існують дві основні ісламські концепції про 

смерть і шлюб: деякі лідери духовенства вважають, що після смерті одного з 

подружжя шлюб автоматично припиняється, а інші вважають, що після смерті 

протягом 4 місяці і 10 днів (так звана edda) ця пара є ще чоловіком і дружиною. 

Edda - це час, упродовж якого після смерті або розлучення не дозволяється нове 

одруження. Якщо жінка завагітніє протягом цього часу, то дитина належить 

померлому чи розведеному чоловікові. Залежно від того, якої концепції 

притримуються священнослужителі, одні з них вважають використання сперми 

померлого чоловіка упродовж цього періоду дозволеною практикою, а інші – 

забороненою [186, с. 97].  

З урахуванням зарубіжного досвіду, на нашу думку, при вирішенні подальшої 

долі заморожених статевих клітин вирішальну роль відіграє воля померлого. Якщо 
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особа розпорядилася ними (на користь третьої особи, заповіла знищити чи передати 

як донорський матеріал і т.п.), то їх доля повинна бути вирішена виключно 

відповідно до його волі незалежно від бажання інших [357, с. 168].  

У випадку, якщо особа вчинила дії, пов’язані із збереженням власних 

заморожених гамет для майбутнього батьківства (материнства), однак не 

висловила своєї волі, то їх використання іншим з подружжя є безумовним 

правом. Водночас використання особою, яка не перебувала з ним (нею) на 

момент смерті у законному шлюбі (співмешканця (-ки) чи партнера (-ки), а 

також третіми особами, які є близькими родичами померлого, – правом, яке має 

бути підтверджено судовим рішенням, у тому числі щодо наміру їх 

використання виключно з метою народження нащадків, тобто продовження 

роду [358, с. 33]. Прикладом є випадок, коли громадянка Російської Федерації 

використала донорські яйцеклітини, кріоконсервовану сперму свого покійного 

сина і метод сурогатного материнства для того, щоб стати бабусею [190].  

Винятком з цього правила слід визнати випадки, коли особа заморозила свої 

гамети для проведення штучного запліднення з гаметами конкретної особи, тобто 

уклала договір на проведення штучного запліднення, про що свідчать відповідні 

цивільно-правові договори та інші документи (заяви, погодження і т.п.). У цьому 

разі зазначені дії повинні розцінюватися як фактично висловлена воля щодо 

розпорядження своїми гаметами, якщо не доведено іншого. Прикладом є факт, коли 

особа заморозила сперму та уклала з іншою особою договір у закладі охорони 

здоров’я про проведення лікувальної програми штучного запліднення однак 

внаслідок раптової смерті не завершила її до кінця.  

З метою недопущення фінансових зловживань та використання 

народженого для власного збагачення доцільно законодавчо передбачити, що 

нащадки зачаті після смерті генетичного батька (матері) не мають права на 

спадкування чи інших прав, що пов’язані із батьківством (материнством), за 

винятком якщо померлий не заповів іншого або їх зачато іншим з подружжя. 

Тобто за відсутності волі померлого він має прирівнюватися до статусу 

неанонімного донора репродуктивних клітин. Вказане дозволить уникнути 
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перш за все необґрунтованих зазіхань на активи померлого, коли метою 

репродуктивного відтворення є не бажання продовження роду, а виключно 

фінансова вигода без врахування інтересів майбутньої дитини.  

Винятком із загального правила має бути випадок, якщо єдиним 

спадкоємцем померлого буде така дитина. У такому разі спадщина повинна 

переходити цій дитині, однак скористатися нею вона вправі виключно по 

досягненню 21 року. До того розпоряджатися цим майном до досягнення 

зазначеного віку має уповноважений орган з опіки та піклування [357, с. 168]. 

Крім того, необхідно законодавчо встановити черговість у праві 

розпорядитися репродуктивними клітинами з метою репродуктивного 

відтворення для продовження роду, яка на нашу думку має бути наступна: 

-  інший з подружжя померлої особи; 

-  співмешканець, партнер (співмешканка, партнерша) з якою проживала 

померла особа, тобто перебувала у цивільному шлюбі; 

-  кровні батьки померлої особи, чиє право на продовження роду буде 

порушене за умови їх знищення; 

-  кровні рідні брати, сестри померлої особи, чиє право на продовження 

роду буде порушене за умови їх знищення.  

Порядок використання гамет померлої особи має встановлюватися 

виключно законом у якому, окрім іншого, необхідно передбачити строки для 

висловлення волі (бажання) скористатися замороженими гаметами померлого, 

порядок надання такої згоди чи відповідної відмови та ін. [357, с. 68]. 

По різному врегульовано і питання спадкоємства дітьми, зачатими після 

смерті батьків чи одного з них.  Наприклад, у США в штатах Північна Дакота і 

Вірджинія у законодавстві «про статус дітей після допоміжних репродуктивних 

технологій», який прийнято у 1988 році зазначається, що особи не визнаються 

батьками, якщо їх генетичний матеріал використано для зачаття після їх смерті. 

В Акті про походження дітей після допоміжних репродуктивних технологій з 

2000 року передбачено, що якщо один з подружжя помирає, то померла особа 

не вважається батьком (матір’ю) дитини за винятком випадку, коли померлий 
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(а) дали письмову згоду на це. Нью-йоркське законодавство (1985) встановлює, 

що дитина зачата і народжена після смерті особи, не має права спадкування, 

якщо тільки небіжчик не залишив письмового розпорядження своєї волі [188].  

Відповідно до ст. 1222 ЦК України спадкоємцями за заповітом і за законом 

можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також 

особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після 

відкриття спадщини [168]. 

У світі неоднозначний підхід держав до права батьків також на вибір статі 

майбутньої дитини при використанні методу екстракорпорального запліднення.  

Вивчення досвіду іноземних держав засвідчує, що такий вибір у більшості 

держав, у яких допоміжні репродуктивні технології врегульовані законодавчо, 

практикується однак він дозволений тільки за медичними показаннями, якщо є 

загроза передати дитині генетичне захворювання (Білорусь, Бельгія, Вірменія, Індія, 

Іспанія, Естонія, Канада, Китай, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Франція). 

У противагу цим державам можна навести США, Україну, де цю послугу з 

передбачених законодавством підстав та умов на платній основі готові надати 

відповідні заклади охорони здоров’я.  

І лише в деяких державах законодавчо унормовано порядок та підстави 

вибору статі майбутньої дитини. Позитивною у цьому є практика Ізраїлю, де 

зазначеним питання опікується спеціальний орган – Національна комісія з 

питань вибору статі дитини Міністерства охорони здоров’я шляхом 

преімплантаційної генетичної діагностики, яка обговорює кожне прохання 

окремо, і її завдання - схвалити або відхилити його. 

Неоднорідним є проведення державної політики щодо донорства 

репродуктивних клітин та ембріонів. 

Як вже зазначалося світова практика регулювання правовідносин у цій сфері 

суттєво відрізняється: від повного несприйняття і заборони, до ліберального 

відношення держав, де таке донорство обмежується тільки певними вимогами 

щодо фізичного стану, способу життя та віку донора та/або реципієнта.  



321	  
	  

У репродуктивній сфері можна розділити донорство у залежності від 

об’єкта донації на: 

-   донорство сперми; 

-   донорство ооцитів (яйцеклітин); 

-   донорство ембріонів; 

-   донорство частини генетичного матеріалу (мітохондріальне донорство) 

[14, с. 262]. 

Донорську сперму як біологічний матеріал для допоміжних 

репродуктивних технологій заборонено використовувати у Італії, Єгипті, 

Тунісі, Туреччині, низці держав африканського та азіатського континентів 

(зокрема в окремих ісламських державах). Водночас у деяких країнах закон не 

забороняє використання донорської сперми, проте встановлює досить жорсткі 

обмеження. Сперма має бути зареєстрована в спеціальному реєстрі (Білорусь, 

Франція, Норвегія, Швеція), анонімність донорів не допускається (Велика Британія, 

Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія) або є обов’язковою (В’єтнам, Данія, 

Іспанія, Російська Федерація, Словенія, Сінгапур, Україна, Чехія). 

Крім того, у Бельгії, Мексиці, Чехії, Швейцарії, Японії послуги донорів 

сперми передбачені лише для гетеросексуальних подружніх пар, але самотні 

жінки й лесбіянки можуть провести цю процедуру у Великобританії. Шведське 

законодавство визначає, що право на отримання інформації, яка стосується 

донора сперми, має як жінка-реципієнт, так і її партнер (тобто пара, котра 

прагне скористатися методами штучної репродукції, яка необов’язково має 

бути гетеросексуальною). У Данії та Німеччині ними можуть стати й самотні 

жінки. У Малайзії та Фінляндії працювати з донорською спермою можуть 

тільки недержавні клініки.  

Крім екстракорпорального запліднення, донорську сперму можна 

використовувати в Колумбії та Перу, але в Еквадорі, Португалії та Венесуелі – 

тільки для внутрішньоматкової інсемінації (процедури зачаття in vitro 

заборонені) [160]. У Кореї та Іспанії можливе лише безоплатне донорство. 

Згідно із законодавством Данії в разі виникнення певних незручностей, 
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пов’язаних із донацією сперми, її донор має право на отримання грошової 

компенсації в розмірі 500 датських крон (≈ 64 євро).  

Не менш різноплановим законодавче регулювання донорства яйцеклітин 

та ембріонів. 

Наприклад, у Швейцарії пожертвування ембріонів заборонено на 

конституційному рівні. Заборонено зазначений вид донорства в Італії та 

Туреччині. У Німеччині з 2013 року дозволяється донорство ембріонів і виключно 

тих, які залишилися за результатами проведеної програми екстракорпорального 

запліднення. У той же час донорство репродуктивних клітин, а також вирощування 

ембріонів саме для донорських цілей – заборонено.  

На противагу, дозволено донорство яйцеклітин і ембріонів в Іспанії, 

Російській Федерації, Румунії, Чехії, Україні та ін. 

У деяких державах донорство ембріонів законодавчо не визначено, проте 

воно допустиме у відповідності до підзаконних актів. Наприклад, відповідно до 

ст. 101 Кодексу про здоров’я народу і систему охорони здоров’я Республіки 

Казахстан громадяни віком від 18 до 35 років, фізично і психічно здорові, що 

пройшли медико-генетичне обстеження, мають право бути донорами статевих 

клітин, тканини репродуктивних органів. Однак можливість донації ембріонів 

передбачена пунктами 27, 28 Правил проведення донорства і зберігання 

статевих клітин, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 

30.10.2009 №624 [359]. У Великобританії з 2015 року законодавчо дозволено 

мітохондріальне донорство. 

Відсутня однорідність правової бази різних держав і щодо можливості 

застосування ранньої генетичної діагностики. 

Незважаючи на суттєві позитиви її проведення особливо у тих випадках, 

коли є істотні обґрунтовані побоювання появи чи успадкування генетично 

детермінованих хвороб, багато держав суттєво обмежили такі види 

діагностування. Однією з підстав для заборони стала можливість через 

діагностику визначення та, відповідно, соціального вибору статі дитини, що 
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заборонено у більшості держав, особливо де спостерігається суттєвий 

дисбаланс між статями. 

Одним із найрозвинутіших у регулюванні преімплантаційної та 

пренатальної діагностики є законодавство Великобританії у якій прийнято два 

десятки документів з цих питань. Відповідно до нього категорично заборонена 

селекція статі ембріона, у тому числі використання методики сортування 

сперматозоїдів. Єдине виключення з цього правила – профілактика Х-

зчеплення спадкових захворювань. Таким чином ця діагностика дозволена 

тільки для пацієнтів, що мають складну сімейну історію важких спадкових 

захворювань [354, с. 113]. Подібні обмеження встановлено в Індії, Нідерландах, 

Сінгапурі, Китаї, Японії та ін. 

Наприклад, пренатальна діагностика суворо регламентується в Індії з 

метою, окрім іншого, недопущення вибору статі дитини за гендерною ознакою 

та, відповідно, проведення абортів. Дана процедура може виконуватися тільки 

для діагностики аномалій плоду, генетичних, метаболічних чи хромосомних 

захворювань. Крім того, вона може виконуватися тільки якщо жінка відповідає 

одній із вимог: вік понад 35 років; два чи більше спонтанних аборти; 

піддавалася дії потенційних тератогенних агентів, таких як ліки, радіація, 

інфекції чи певні хімічні речовини; вона чи чоловік мають сімейну історію 

порушення розумового розвитку чи фізичних деформацій, таких як спадкові 

захворювання. Однак у Канаді вона повністю дозволена, більше того, згідно з 

Інструкцією про проведення пренатального скринінгу, якщо жінка (чи 

подружжя) належать до етнічної групи, в якій поширені відповідні спадкові 

хвороби чи існує суттєвий ризик наявності хромосомної патології або дефекту 

нервової трубки, їй повинна бути виконана відповідна пренатальна діагностика  

[354, с. 116-117]. 

Незважаючи на очевидну корисність преімплантаційної генетичної 

діагностики у багатьох державах, навіть в останній час, відмовилися від її 

проведення у тому числі з морально-етичних та демографічних міркувань. Так, 

в Російській Федерації вона заборонена з 2012 року, у Німеччині – з 1990 (у 
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подальшому її частково дозволили у вузьких межах діючого закону); суттєві 

обмеження у застосуванні цього методу мають місце в Ірландії, Іспанії, Італії, 

Швейцарії, Франції тощо. Згідно із Законом Швейцарської Конфедерації «Про 

генетичну діагностику людини» перед проведенням любого генетичного 

тестування вимагається консультація лікаря-генетика з відповідним 

сертифікатом і підписання пацієнтом інформованої згоди [354, с. 115]. 

Разом з тим, вона дозволена у таких державах, як Бельгія, Греція, Ізраїль, 

Іспанія, Словаччина, Україна та ін. 

У США не існує федерального закону, що регулює проведення цього виду 

діагностики, однак існує заборона на федеральне фінансування будь-яких 

програм, що призводять до деструкції та гибелі ембріонів. Тим не менше кожен 

штат вправі встановлювати власні обмеження на їх проведення [354, с. 116]. 

В арабських державах сильний вплив на преімплантаційну та пренатальну 

діагностику здійснює релігія. Згідно з думкою сучасних релігійних лідерів, 

проведення першої можливе, але тільки у тому разі, якщо для отримання ембріона 

використовувалися гамети подружжя. Дана процедура не суперечить Корану. 

Одним з найбільш спірних прав у світовій практиці, яке є складовою 

фундаментального права людини на репродукцію (відтворення), є право на 

штучне переривання вагітності (право на аборт). Останні декілька десятків 

років спостерігається поступова лібералізація законодавства більшості держав у 

цій сфері на всіх континентах. Багато у чому цьому сприяли феміністичні рухи та 

рухи про рівноправність жінок і чоловік. Більше того, багато де переглянуто 

погляди на таке фундаментальне право людини, як право на життя і виведено його з 

рамок абсолюту та пріоритетності серед інших фундаментальних прав, у тому числі 

завдяки рішенням органів міжнародної та конституційної юрисдикції.  

Основу новітнього погляду складає постулат свободи вибору, у тому числі 

репродуктивного вибору. 

За критерієм свободи репродуктивного вибору на штучне переривання 

вагітності держави можна розділити на декілька груп: 
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по-перше, у яких штучне переривання вагітності заборонено, а аборт 

розглядається як злочин проти внутрішньоутробного життя і прирівнюється до 

вбивства (Ватикан, Домініканська Республіка, Ель Сальвадор, Мальта, Нікарагуа, 

Чилі тощо). У деяких державах таких, як наприклад Ірландія, аборт дозволяється 

виключно за реальної загрози життю жінки. Схоже законодавство мають 

Афганістан, Венесуела, Єгипет, Індонезія, Ірак, Іран, Колумбія, ОАЕ та ін.; 

по-друге, у яких аборт дозволяється за медичними показаннями чи в інших 

виняткових випадках (Алжир, Аргентина, Бразилія, Гана, Ізраїль, Іспанія, 

Кенія, Марокко, Мексика, Нігерія, Перу, Польща та ін.); 

по-третє, де аборт дозволяється на підставі соціально-економічних 

чинників, а також у випадку зґвалтування (Великобританія (за винятком 

Північної Ірландії), Індія, Ісландія, Японія тощо); 

по-четверте, держави у яких відсутні обмеження щодо підстав для 

проведення аборту (свобода аборту), перш за все на першому триместрі 

вагітності. До них належать Австралія, Австрія, Білорусія, Бельгія, Болгарія, 

Греція, Казахстан, Канада, Куба, Молдова, 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 бути доведені 

«серйозні причини» для припинення вагітності у другому триместрі), 

Швейцарії («distress») [233, с. 141]. 
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Ураховуючи викладене, можна зробити висновок, що в зарубіжному 

законодавстві по різному врегульовано права людини у репродуктивній сфері, 

способи їх реалізації та захисту, які ґрунтуються на їх історичному досвіді, 

традиціях, звичаях, культурі, впливу релігії та багатьох інших чинниках. Проте  

загалом спостерігаються дві суттєві тенденції: по-перше, визнання та 

закріплення цих прав на законодавчому рівні, по-друге, лібералізація  

застосування окремих правомочностей, які визнано на  міжнародному рівні, у 

тому числі права на штучне переривання вагітності та використання 

допоміжних репродуктивних технологій. 

 

3.3. Регулювання права людини на репродукцію (відтворення) та 

окремих правомочностей, які становлять його зміст, у законодавстві 

України  

 

Україна одна з найліберальніших держав світу з позиції комплексу 

методів, які дозволені для застосування з метою реалізації людиною 

фундаментального права на репродукцію (відтворення). 

Водночас національне законодавство на цьому напрямку є одним з 

найбільш недосконалих, принаймні у порівнянні з сусідніми державами. З 

однієї сторони це зумовлено відсутню спеціального законодавчого акту, який 

би комплексно регулював правовідносини у репродуктивній сфері, а з іншої – 

широкими можливостями (науковими, медичними), у тому числі при 

застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, які наразі не охоплені 

належним чином необхідним нормативним регулюванням. Як наслідок, 

зазначене законодавство сповнене прогалин, колізій і суперечностей. 

Разом з тим слід зазначити, що вітчизняна історія правового регулювання 

права людини на репродукцію (відтворення), у тому числі права на 

використання допоміжних репродуктивних технологій, нараховує не одне 

десятиліття [14, с. 267]. 
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На теперішній час право людини на репродукцію (відтворення) 

регламентовано як на законодавчому рівні, так і підзаконними нормативно-

правовими актами.  

Аксіоматично, що базовим вітчизняним нормативним актом є Конституція 

України. Як вже зазначалося вище, на відміну від конституцій багатьох інших 

держав, у ній відсутня згадка про репродуктивне право людини. Проте ціла 

низка її положень лежить в основі його реалізації та захисту. 

У ст. 3 Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави. 

Відповідно до ст. 16 Основного Закону збереження генофонду 

Українського народу є обов'язком держави, а у ст. 24 надаються додаткові 

гарантії жінкам, які реалізували право на репродукцію (відтворення), у виді 

створенням умов, що їм дають можливість поєднувати працю з материнством; 

правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і 

дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним 

жінкам і матерям. 

У ст. 51 Конституції України передбачено, що сім'я, дитинство, 

материнство і батьківство охороняються державою, а ст. 55 гарантовано, що 

права і свободи людини і громадянина захищаються судом [251]. 

Одним з головних законодавчих актів у якому передбачено право на 

репродукцію (відтворення) є СК України.  

У ст. ст. 49 та 50 цього Кодексу закріплено право на материнство та 

батьківство, встановлено, що дружина і чоловік мають право на материнство та, 

відповідно, батьківство. Небажання чи відмова іншого з подружжя мати 

дитину, нездатність її мати з фізіологічних причин може бути причиною 

розірвання шлюбу. 
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Крім того встановлено, що позбавлення жінки чи чоловіка  репродуктивної 

функції у зв'язку з виконанням конституційних, службових, трудових обов'язків 

або в результаті протиправної поведінки щодо них є підставою для 

відшкодування завданої їм моральної шкоди. 

 Разом з тим слід підкреслити, що у даному Кодексі йдеться про наявність 

такого права у кожного з подружжя, а не в людини як соціобіологічної істоти. 

У частинах 4, 5 ст. 49 СК України додатково гарантується вагітній дружині 

створення у сім'ї умов для збереження її здоров'я та народження здорової 

дитини, а для дружини-матері створення у сім'ї умов для поєднання 

материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків. 

У ст. 123 СК України передбачено особливості визначення походження 

дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних 

технологій. Відповідно до ч. 5 ст. 136 цього Кодексу не має права оспорювати 

батьківство особа, записана батьком дитини, якщо в момент реєстрації себе батьком 

дитини вона знала, що не є її батьком, а також особа, яка дала згоду на застосування 

допоміжних репродуктивних технологій у встановленому порядку [360]. 

У більш широкому значенні, з позиції охорони репродуктивного здоров’я, 

лікування безпліддя, можливості прийняття рішення відносно власної 

фертильності право людини на репродукцію (відтворення) стало предметом 

Основ законодавства України про охорону здоров’я. 

По-перше, визначено, що застосування штучного запліднення та 

імплантації ембріона здійснюється згідно з умовами та порядком, 

встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за медичними 

показаннями повнолітньої жінки, з якою проводиться така дія, за умови 

наявності письмової згоди подружжя, забезпечення анонімності донора та 

збереження лікарської таємниці (ст. 48). По-друге, встановлено, що 

застосування методів стерилізації може здійснюватися за бажанням 

повнолітнього пацієнта в закладах охорони здоров'я за медичними 

показаннями, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, який 
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забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (ст. 49). По-

третє, передбачено підстави та умови переривання вагітності (ст. 50). Зокрема, 

операція штучного переривання вагітності (аборт) може бути проведена за 

бажанням жінки у акредитованих закладах охорони здоров’я при вагітності 

строком не більше 12 тижнів. Аборт при вагітності від 12 до 22 тижнів за 

соціальними і медичними показниками може бути зроблено в окремих 

випадках і в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України [217].  

З позиції регулювання особистих немайнових прав особи окремі 

правомочності, що становлять зміст права людини на репродукцію 

(відтворення), знайшли своє відображення у ЦК України. 

Зокрема, у ст. 281 цього Кодексу, яка регламентує право на життя, 

визначено: «Стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої 

фізичної особи; штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 

дванадцяти тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки; повнолітні жінка 

або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них 

лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно 

з порядком та умовами, встановленими законодавством» [168]. 

У ст. 1222 ЦК України врегульовано порядок спадкування, зокрема  

спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є 

живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя 

спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини [168]. 

Деякі преференції передбачено ст. 166.3.6 Податкового кодексу України, 

якою встановлено податкову знижку на суму витрат платника податку для 

оплати допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, 

встановленими законодавством [256]. 

Захист права на репродукцію (відтворення), зокрема через встановлення 

відповідальності за незаконні дії у репродуктивній сфері, внаслідок яких 

вчинено адміністративне чи кримінальне правопорушення є завданням 

Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Наприклад, ст. 134 КК України встановлено кримінальну 
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відповідальність за незаконне проведення аборту, тобто проведення аборту 

особою, яка не має спеціальної медичної освіти, та примушування до аборту, а 

також незаконне проведення стерилізації, тобто примушування до неї без 

добровільної згоди потерпілої особи. 

Статтею 442 КК України передбачено відповідальність за геноцид, тобто 

діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої 

національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом … скорочення 

дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької 

передачі дітей з однієї групи в іншу [171]. 

Окремі закони стосуються реалізації деяких правомочностей людини у 

репродуктивній сфері. 

Законом України «Про заборону репродуктивного клонування людини» 

заборонено в Україні виходячи з принципів поваги до людини, визнання 

цінності особистості, необхідності захисту прав і свобод людини та враховуючи 

недостатню дослідженість біологічних та соціальних наслідків клонування 

людини. Також заборонено ввезення на територію України та вивезення з 

території України клонованих ембріонів людини [361]. 

Слід зазначити, що всі вищезазначені законодавчі акти регламентують 

тільки окремі сторони такого багатогранного фундаментального права людини, 

як право на репродукцію (відтворення). Таким чином відсутній комплексний 

підхід до його регулювання внаслідок чого мають місце суттєві розбіжності як 

у правовому закріпленні, так і застосуванні їх положень при реалізації 

людиною даного права, а також його гарантування та захисту. 

Аналогічно відсутній комплексний підхід до регулювання прав людини у 

репродуктивній сфері на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які так само 

врегульовують окремі питання або правомочності, пов’язані з правом людини на 

репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним репродуктивних прав. 

Аспекти державної політики у сфері народонаселення та репродуктивного 

відтворення, у тому числі захисту репродуктивного здоров’я було передбачено у 

Державній програмі «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» [362]. 
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Ураховуючи позитивний вплив вказаної Програми на стан 

репродуктивного здоров’я, що підтверджувалося відповідними статистичними 

даними, у 2017 році на обговорення представлено Проект концепції 

Загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на 2017-

2021 рр.». Її метою визначено збереження репродуктивного та статевого 

здоров’я з дотриманням репродуктивних прав для досягнення благополуччя 

кожної людини, відтворення населення і сталого розвитку України. Проте до 

цього часу її не прийнято. 

Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо державної 

підтримки сім'ї, охорони материнства, батьківства та дитинства» від 11.05.2019 

визначено основні заходи з метою запровадження додаткових державних 

гарантій, спрямованих на підтримку сімей, народжуваності, покращення умов 

виховання і розвитку дитини, ураховуючи важливе значення інституту сім'ї, 

охорони материнства, батьківства та дитинства. Серед іншого, пунктом 2 

Кабінет Міністрів України зобов’язано вжити додаткових заходів для 

забезпечення лібералізації умов та порядку надання державної підтримки 

жінкам та чоловікам, які потребують застосування методик допоміжних 

репродуктивних технологій за рахунок коштів державного бюджету, зокрема 

збільшення розміру такої допомоги, запровадження можливості особи 

неодноразового її отримання та самостійного вибору акредитованого закладу 

охорони здоров’я, що застосовує методики допоміжних репродуктивних 

технологій, незалежно від форми власності [286]. 

Базовим підзаконним нормативно-правовим актом, який врегульовує 

реалізацію правомочності про можливість використання допоміжних 

репродуктивних технологій, що є складовою змісту права людини на репродукцію 

(відтворення), є Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, 

затверджений наказом МОЗ від 09.09.2013 №787 [158]. 

Цей Порядок регулює відносини між пацієнтами (жінками, чоловіками) та 

закладами охорони здоров’я, які забезпечують застосування методик допоміжних 

репродуктивних технологій та визначає механізм і умови їх застосування. 
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Перш за все ним встановлено, що саме слід розуміти під допоміжними 

репродуктивними технологіями - методики лікування безпліддя, за яких 

маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки 

репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до 

перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах іn vitro. 

Крім того визначено суб’єктів, які вправі застосовувати дані технології, 

осіб, які вправі ними скористатися (повнолітні жінки та/або чоловіки за 

медичними показаннями), а також показання та протипоказання до їх 

застосування [158].  

У цьому контексті ми не можемо погодитися з позицією органів державної 

податкової (фіскальної) служби України, що правом на отримання податкової 

знижки не вправі скористатися чоловік з причин, які розкрито в попередніх 

публікаціях [14, с. 273]. 

Не слід плутати такі ззовні подібні, однак різні за своєю суттю поняття, як 

«особи, які вправі скористатися допоміжними репродуктивними технологіями» 

та «особи, до яких застосовуються допоміжні репродуктивні технології». 

Перші, це суб’єкти, що вправі реалізувати суб’єктивне право на репродукцію 

(відтворення), у тому числі завдяки допоміжним репродуктивним технологіями 

(подружні пари, пари, які перебувають у цивільному шлюбі (партнери), 

одинаки). Другі, це особи до яких застосовуються відповідні методики 

допоміжної репродукції зважаючи на біологічні особливості (чоловік, жінка, 

або і чоловік та/або жінка). 

Вищезазначеним Порядком від 09.09.2013 № 787 передбачено основні 

види допоміжних репродуктивних технологій, які застосовуються в Україні: 

запліднення in vitro; 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; 

тощо. Разом з тим даний перелік не можна вважати вичерпним. У 2017 році жінка, 

яка страждала безпліддям протягом 15 років, вперше в Україні народила дитину від 
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трьох батьків за допомогою процедури пронуклеарного переносу ядер, що є також 

однією з методик допоміжних репродуктивних технологій.  

Важливе значення має закріплення основних етапів проведення лікування 

за допомогою вказаних технологій, алгоритму методу сурогатного материнства, 

умов і порядку донації гамет та ембріонів, кріоконсервація сперми, ооцитів, 

ембріонів та біологічного матеріалу, отриманого з яєчка або його придатка, 

оваріальної тканини. 

У Порядку від 09.09.2013 № 787 також визначено не тільки умови та 

підстави для проведення методики сурогатного материнства, але й критерії до 

сурогатної матері (може бути повнолітня дієздатна жінка за умови наявності 

власної здорової дитини, добровільної письмово оформленої заяви сурогатної 

матері, а також за відсутності медичних протипоказань), особливості 

визначення походження дитини, яка народилася завдяки цьому методу та її 

державної реєстрації. 

Окреслено порядок та підстави проведення преімплантаційної медико-

генетичної діагностики, розсічення блискучої оболонки ембріона, 

кріоконсервації та редукції ембріона [158].  

Не зважаючи на те, що в Порядку від 09.09.2013 №787 врегульовано 

окремі питання застосування методики сурогатного материнства, однак 

особливості реєстрації народженої дитини внаслідок цієї методики визначені у п. 11 

Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 [363]. 

Окремими підзаконними актами врегульовано правомочність зі штучного 

переривання вагітності, зокрема аборту.  

Як вже зазначалося вище, редукція ембріона визначена Порядком від 

09.09.2013 № 787. Проте особливості аборту, як способу штучного переривання 

вагітності, є предметом Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 

№ 144 «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України». Нею 

установлено, що штучне переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 

22 тижнів, здійснюється в акредитованих закладах охорони здоров'я на 
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підставах, зазначених у додатку, за висновком  комісії,  утвореної  відповідно  

Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням 

охорони здоров'я обласної та Севастопольської міської державних 

адміністрацій і Головним управлінням охорони здоров'я Київської міської 

державної адміністрації. Висновок готується згідно із заявою вагітної жінки та 

відповідними документами.   

Крім медичних показань, підставами для переривання вагітності є: вік 

вагітної становить менше 15 років або більше 45 років, вагітність настала 

внаслідок зґвалтування, настання інвалідності під час цієї вагітності [364]. 

Приписи даної Постанови Уряду розвинуто в наказах Міністерства 

охорони здоров’я України. Наприклад, наказом від 24.05.2013 № 423 

затверджено Положення про комісію Міністерства охорони здоров'я 

Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони 

здоров’я обласних, Київських та Севастопольських міських державних 

адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) 

штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 

тижнів [365]. Цим же наказом затверджено Порядок надання комплексної 

медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної 

облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення у якому, окрім іншого, 

деталізовано процедуру штучного переривання вагітності [366]. Наказом від 

31.12.2010 № 1177 затверджено клінічний протокол «Комплексна медична 

допомога під час небажаної вагітності» [367]. 

Ще однією важливою правомочністю, яка становить зміст права людини 

на репродукцію (відтворення), є право приймати рішення щодо свої 

фертильності, тобто стерилізацію. 

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 Міністерством охорони здоров’я. Зазначена 

норма кореспондується з ч. 5 ст. 281 ЦК України. 
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Безпосередньо порядок стерилізації громадян регламентувався наказом 

Міністерства охорони здоров’я від 06.07.1994 № 121 [368]. Проте наказом цього 

Міністерства від 16.05.2018 № 940 його скасовано [369].  

Однією з новітніх правомочностей, яку можна виділити є можливість 

втручання на генетичному рівні з метою уникнення тяжких хвороб у майбутніх 

нащадків, якщо існує ризик їх успадкування, а також дослідження та 

використання стовбурових клітин, у тому числі ембріона (ембріональні 

стовбурові клітини). 

Окремі аспекти використання стовбурових клітин визначені у Порядку 

проведення клінічних випробувань тканинних і клінічних випробувань 

тканинних і клітинних трансплантантів та експертизи матеріалів клінічних 

випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 10.10.2007 №630. 

Цей Порядок прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.09.2000 № 1100 «Про заходи щодо організації діяльності 

закладів охорони здоров'я та наукових установ, пов'язаної з трансплантацією 

органів, тканин і клітин» [370]. 

Згідно з вищевказаним Порядком використання стовбурових клітин 

ембріофетального походження, а також позафетальних матеріалів у клінічних 

випробуваннях дозволяється після схвалення комісії з питань біомедичної 

етики та отримання дозволу Центру на виготовлення клітинних/тканинних 

трансплантатів за умов виконання вимог, встановлених цим підзаконним актом. 

Таким чином, у вітчизняному законодавстві знайшло своє закріплення 

право людини на репродукцію (відтворення), а також правомочності, що 

становлять його зміст. Проте у переважній більшості, це закріплення має місце 

на рівні підзаконних нормативно-правових актів, не є систематизованим, 

потребує удосконалення та суттєвого осучаснення з врахуванням останніх 

здобутків науки та права у цій сфері.  
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3.4. Шляхи удосконалення законодавства України у сфері правового 

регулювання права людини на репродукцію (відтворення)  

 

Аксіоматично, що будь-яка демократична, правова держава, або яка себе 

декларує як демократичну і правову, повинна створити якісну національну 

нормативну базу, яка здатна забезпечити реалізацію прав, свобод і обов’язків 

людини та громадянина у всіх сферах, зокрема репродуктивного відтворення. 

Спроби включення репродуктивних прав людини у число універсальних 

прав і свобод людини та громадянина відбуваються повсюдно шляхом 

звернення в міжнародні органи. Наприклад, загальна позиція Європейського 

суду з прав людини полягає в тому, що держави повинні мати певну свободу 

вибору в регулюванні питань у сфері імплементації репродуктивних прав 

людини (рішення у справі Коссе проти Сполученого Королівства, у справі 

Брюггеманн і Шойтен проти ФРН, у справі Херц проти Норвегії та ін.). У всіх 

зазначених рішеннях Суд ухилявся від формулювання самостійного визначення 

репродуктивних прав людини або права на репродуктивний вибір, що можна 

пояснити, по-перше, відсутністю єдиної концепції розуміння репродуктивних 

прав людини; по-друге, існуючими відмінностями мети правового регулювання 

відтворення населення на міжнародному та національному рівні [130, с. 64]. 

Оскільки право людини на репродукцію (відтворення) є фундаментальним 

природним правом, необхідно закріпити відповідні норми у Конституції 

України. Завдяки цьому дане право безапеляційно набуде статусу 

конституційного, що суттєво посилить підстави та можливості його 

гарантування та захисту. 

Зважаючи на викладене вважаємо за доцільне доповнити ст. 51 

Конституції України частиною другою наступного змісту «Пари і окремі особи 

мають право на прийняття вільного та відповідального рішення щодо 

народження дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми народженнями». 
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Зазначена норма у повній мірі узгоджуватиметься з міжнародними 

нормами, які врегульовують дану сферу, та відповідатиме останнім 

прогресивним напрацюванням світового співтовариства. 

Ми підтримуємо абсолютну більшість фахівців у необхідності прийняття 

спеціального закону, який має регламентувати правовідносини у сфері 

репродуктивного відтворення, зокрема визначити, що слід розуміти під правом 

особи на репродукцію (відтворення) та пов’язаними з ним репродуктивними 

правами, встановити гарантії та механізми їх захисту, передбачити підстави та 

порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, особливості 

здійснення окремих правомочностей (постмортальної репродукції, донації, 

штучного переривання вагітності та редукції ембріона і т.п.), порядок 

розпорядження репродуктивним матеріалом, ембріонами, збереження 

лікарської таємниці, проведення державної політики у репродуктивній сфері, 

зокрема здійснення нагляду і контролю за організаціями, які надають послуги  

допоміжних репродуктивних технологій тощо. Адже застосування 

репродуктивних технологій є такою ж медичною послугою, як і будь-яка інша. 

Для того, щоб уникнути зловживання як медичних установ, так і самих 

пацієнтів доцільно захищати цю сферу шляхом прийняття якісних законів, які 

детально і чітко визначатимуть права і обов'язки кожної зі сторін. 

Як слушно зауважує Т. Кириченко і Н. Старікова саме втілений у законі 

єдиний підхід до регламентації й охорони репродуктивних прав людини дав би 

можливість подальшої легітимації репродуктивних прав, розкрив їх зміст, та 

базуючись на пріоритеті прав і свобод людини і громадянина, закріпив гарантії 

їх здійснення [40, с. 98]. 

Більше того, правова невизначеність ставить суб’єктів правовідносин у 

репродуктивній сфері (заклади охорони здоров’я, лікарів, пацієнтів і дітей) у 

неоднозначну ситуацію, що гальмує розвиток клінічної практики лікування 

безпліддя. Тобто неоднакове трактування одних і тих самих норм, правил 

поведінки, у тому числі на предмет їх відповідності приписам, встановленим 
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державою, суттєво перешкоджає реалізації людиною права на репродукцію 

(відтворення). 

В України були зроблені певні кроки щодо закріплення поняття 

«репродуктивних прав» та удосконалення правового регулювання відносин у 

цій сфері.  

Так, ще у 2004 році розроблено проект Закону України «Про 

репродуктивні права та гарантії їх здійснення», який відхилений через його 

недосконалість і відсутність нових положень порівняно з чинним на той час 

законодавством. Деякі його норми носили суто декларативний характер і 

дублювались в інших законодавчих актах. Представники релігійних громад 

також критикували даний законопроект, оскільки, на їх думку, народження 

дітей – це дар від Бога, а не те, що для нас має передбачити закон у вигляді 

репродуктивних прав. З цим важко погодитись, оскільки репродуктивні права 

полягають не тільки у праві мати генетично рідну дитину, а й у праві на 

використання контрацепції, стерилізацію, штучне переривання вагітності тощо. 

Через рік внесений ще один проект закону «Про охорону репродуктивного 

здоров’я», але і він не був прийнятий, оскільки вимагав подальшого 

доопрацювання, зокрема стилістичного та техніко-юридичного [183, с. 55].  

Один з останніх у цій сфері був проект Закону від 19.07.2018 №8628 «Про 

допоміжні репродуктивні технології» [371], який мав врегулювати застосування 

допоміжних репродуктивних технологій. Зазначений законопроект 29.08.2019 з 

парламенту відкликано. Вважаємо, що навряд чи слушним буде законодавче 

виокремлення з цілого комплексу правомочностей людини у репродуктивній 

сфері тільки підстав і порядку застосування допоміжних репродуктивних 

технологій. Більш доречним є прийняття комплексного законодавчого акту у 

якому, беззаперечно, одне з центральних місць повинне посідати врегулювання 

особливостей застосування допоміжних репродуктивних технологій. Адже 

спочатку слід на законодавчому рівні закріпити поняття права людини на 

репродукцію (відтворення), переліку репродуктивних прав, механізму їх 

захисту та гарантій, основ державної політики у цій сфері, а вже надалі – 
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особливостей реалізації прав людини у репродуктивній сфері, зокрема 

лікування за допомогою репродуктивних технологій [14, с. 282]. 

Більше того, даний проект теж містив переважно загальні умови 

застосування допоміжних репродуктивних технологій із значною кількість 

відсильних норм, а тому, окрім того, що держава передбачає їх врегулювання 

на законодавчому рівні, інших позитивів та новел у ньому майже не було.  

Крім того, у парламенті неодноразово ініціювалися зміни до чинних 

нормативно-правових актів з метою врегулювання тих чи інших 

правомочностей, які входять до змісту права людини на репродукцію 

(відтворення). Одним з останніх цьому прикладів є проект Закону № 8652 «Про 

внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я (щодо уникнення 

дискримінації пацієнтів при використанні допоміжних репродуктивних 

технологій)» [372]. 

Однак він зазнав слушної критики від громадськості, професійних 

медичних організацій, репродуктологів; одразу з’явилося декілька 

альтернативних законопроектів та невдовзі цей проект було відкликано. 

Слід підкреслити, що окрім необхідності прийняття спеціального 

законодавчого акту щодо регулювання правовідносин у репродуктивній сфері,  

вимагають удосконалення положення більшості галузей права стосовно 

закріплення права людини на репродукцію (відтворення), пов’язаних з ним 

репродуктивних прав, а також їх гарантій і захисту. 

Перш за все слід зупинитися на недоліках цивільно-правового 

регулювання про які вже дещо зазначалося при розгляді питання місця права 

людини на репродукцію (відтворення) у системі прав людини. Багато в чому 

воно залишається недосконалим як через застарілі положення, так і через 

відсутність визначених механізмів, що унеможливлює легітимне втілення 

сучасних новацій задля реалізації прав людини.  

Вітчизняне законодавство у питанні закріплення репродуктивних прав 

фізичних осіб, безперечно, опирається на міжнародне нормативно-правове 

регулювання, а також на здобутки у сфері цивільно-правової кодифікації. Це є 
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цілком зрозумілим та передбачуваним, адже Україна має дотримуватися тих 

векторів розвитку, які існують у цивілізованому світовому співтоваристві, 

враховуючи особливості свого історичного розвитку [129, с. 150].  

Водночас врегулювання правомочностей, які охоплюють право людини на 

репродукцію (відтворення) у ст. 281 ЦК України «Право на життя» вже саме по 

собі створює істотну плутанину в її застосуванні. Наприклад, не зрозуміло яким 

чином прийняття особою рішення щодо власної стерилізації впливає чи може 

вплинути на її право на життя. 

Та й самі норми зазначеної статті є досить дискусійними і не відповідають 

реаліям часу. 

Так, опираючись на ч. 7 ст. 281 ЦК України («повнолітні жінка або чоловік 

мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних 

програм допоміжних репродуктивних технологій…») можна зробити висновок, 

що допоміжні репродуктивні технології можуть застосовуватись в Україні як 

лікувальні програми за медичними показаннями, а отже їх застосування за 

соціальними показаннями не передбачено.  

Проте у ч. 1 ст. 48 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

виписано, що: «Застосування штучного запліднення та імплантації ембріона 

здійснюється … за медичними показаннями повнолітньої жінки, з якою 

проводиться така дія, за умови наявності письмової згоди подружжя, забезпечення 

анонімності донора та збереження лікарської таємниці». Ззовні ці норми досить 

подібні між собою, проте, насправді, містять істотну суперечність [14, с. 283]. 

На відміну від Цивільного кодексу, Основи законодавства розкривають 

питання у якому разі може проводитися медична маніпуляція допоміжних 

репродуктивних технологій - за медичними показаннями повнолітньої жінки. 

Тобто мова йде не про підставу для їх застосування (наявність медичного 

фактору), а умову для цього (наявність медичних показників, які дозволяють 

таку маніпуляцію). Адже не дарма застосуванню методу допоміжної 

репродукції повинні передувати обстеження пацієнтів, результати яких і 
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вирішують чи можуть до них застосовуватися допоміжні репродуктивні 

технології та якщо так, то якому саме з методів слід надати перевагу.  

Таким чином, ЦК України суттєво обмежив підстави за яких можуть 

застосовуватися допоміжні репродуктивні технології. 

У той же час вже широко, в тому числі й в Україні, набула поширення 

практика відкладеного батьківства, сучасні методики дозволяють здійснити 

постмортальну репродукцію, а в окремих державах кріоконсервація гамет є 

гарантією репродуктивного відтворення для осіб, що виконують функції 

пов’язані з ризиком для їх життя та/або здоров’я (військовослужбовців, 

працівників, які задіяні на шкідливому виробництві, і т.п.).  

Більше того, у міжнародній практиці все більше з’являється прецедентів 

необхідності та можливості народження дитини сурогатною матір'ю не тільки 

для подружньої пари, але і самотніх осіб, при певних умовах. До таких 

належить – смерть їхнього близького, після якого залишився генетичний 

матеріал, і померлий висловив волю на його використання, небажання 

чоловіків-одинаків одружуватися при наявності природної потреби до 

продовження роду тощо.  

Всі ці випадки виходять поза межі вищезгаданої частини ст. 281 ЦК 

України. Як висновок, вважаємо, що застосування допоміжних репродуктивних 

технологій виключно за медичними чинниками (показниками) обмежує право 

людини на репродукцію (відтворення) [373, с. 27]. 

Крім того, відповідно до підзаконних актів у сфері застосування 

допоміжних репродуктивних технологій не всі методики вимагають наявність 

тільки медичних показань, що знову ж таки містить розбіжність із чинною 

редакцією ЦК України. 

Так, метод інсемінації спермою донора застосовується не за медичними, а 

за соціальними показниками. Його може застосувати самотня здорова жінка. 

Вона вправі звернутися до клініки, вибрати по фенотипу сперму потенційного 

батька своєї дитини та здійснити процедуру перенесення сперми в порожнину 

матки, щоб завагітніти.  
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Ураховуючи те, що право на репродукцію (відтворення) є окремим 

фундаментальним правом людини, яке має інший об’єкт і предмет 

регулювання, у ЦК України доцільно розмежувати в окремих статтях 

правомочності, які є змістом цих прав. 

Зважаючи на викладене необхідно у ст. 281 ЦК України частини 5 – 6 

виключити, як такі, що не є предметом регулювання права на життя. 

У свою чергу Кодекс доповнити ст. 281-1 «Право на репродукцію 

(відтворення)» у якій, зважаючи на міжнародну практику, врегулювати основні 

та принципові питання регламентації даного фундаментального права людини в 

наступній редакції: 

 «Стаття 281-1. Право на репродукцію (відтворення). 

1.   Фізична особа має невід’ємне право на репродукцію (відтворення), яке 

полягає у вільному і відповідальному прийнятті рішення щодо народження 

генетично рідних дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми народженнями чи 

відмови від реалізації цього права. 

2.   Фізична особа не може бути примусово позбавлена права на 

репродукцію (відтворення), у тому числі за вчинення кримінального 

правопорушення. Не вважається примусовим позбавленням права на 

репродукцію (відтворення) втрата фертильності особою внаслідок медичного 

втручання, яке здійснено, як винятковий захід, з метою збереження життя особи 

за умови, що особа не висловила чіткої відмови від застосування такого заходу. 

3.   Стерилізація може відбутися лише за бажанням і письмовою згодою 

повнолітньої фізичної особи на умовах та з підстав, передбачених законом.  

4.   Штучне переривання вагітності може здійснюватися у порядку та з 

підстав, передбачених законом. 

5.   Чоловік чи жінка, як ті, що перебувають у шлюбі, так і ті, які не 

перебувають у шлюбі, подружжя мають право на добровільне та вільне 

використання допоміжних репродуктивних технологій, доімплантаційного 

генетичного скринінгу згідно з порядком та умовами, встановленими 

законодавством. 
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6.   Порядок отримання та розпорядження гаметою, ембріоном та плодом, а 

також втручання у генетичний матеріал встановлюється законодавством 

України.  

7.   Клонування людини заборонено» [373, с. 29]. 

Потребують удосконалення і окремі цивільно-правові інститути, у першу 

чергу реєстрація актів цивільного стану та спадкування. 

На теперішній час нормативно-правовими актами, такими як ЦК України, 

Правила державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, зразками 

актових записів цивільного стану, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України [374] тощо не передбачено можливості одночасної реєстрації 

двох матерів. Зазначене знаходиться поза полем правового регулювання і 

залишається прогалиною чинного законодавства. 

Більше того, електронна система налаштована таким чином, що внести 

відомості про двох матерів і батька фізично унеможливлено. 

Водночас наука вже досягла такого розвитку, коли народження дитини від 

батька і двох матерів, або виношування однієї дитини двома жінками є 

доконаним явищем. І якщо на початку розвитку цієї технології мова йшла 

виключно про донорство з метою уникнення мітохондріальних генетичних 

хвороб, то наразі все більше поширюється публікацій про використання цього 

методу запліднення у одностатевих лесбійських шлюбах [375; 376; 377]. 

Зважаючи на викладене, ураховуючи відсутність заборон в Україні на 

проведення штучного запліднення вищезгаданим методом, доцільно 

передбачити таку можливість, принаймні як виняток із загального правила. 

Наприклад, коли дитина зачата таким способом народиться в Україні. 

Можуть виникнути ускладнення з реєстрацією дитини в органах державної 

реєстрації актів цивільного стану також у разі проведення незаміжній жінці 

(чоловіку) програми сурогатного материнства. Органи державної реєстрації 

відмовляють у ній, оскільки законодавством не передбачено порядок реєстрації 

дитини, народженої сурогатною матір’ю для незаміжньої жінки (чоловіка), а 

програма сурогатного материнства проводиться лише для подружжя. 
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Порядок запису подружжя батьками дитини при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій визначено також у п. 11 глави 1 розділу III Наказу 

Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5: «У разі народження 

дитини жінкою, якій в організм було перенесено ембріон людини, зачатий 

подружжям у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, 

державна реєстрація народження проводиться за заявою подружжя, яке дало 

згоду на таке перенесення. У цьому разі одночасно з документом, що 

підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається заява про її згоду 

на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якій має бути 

нотаріально засвідченою, а також довідка про генетичну спорідненість батьків 

(матері чи батька) з плодом. При цьому в графі «Для відміток» актового запису 

про народження робиться такий запис: «Матір’ю дитини згідно з медичним 

свідоцтвом про народження є громадянка (прізвище, власне ім’я, по батькові)», 

а також зазначаються найменування закладу (установи), що видав(ла) довідку, 

дата її видачі та номер, дані нотаріуса (прізвище та ініціали, нотаріальний округ 

чи державна нотаріальна контора), дата та за яким реєстровим номером 

засвідчено справжність підпису жінки на заяві про її згоду на запис подружжя 

батьками дитини» [363]. Таким чином, аналізуючи наведені норми можна дійти 

висновку, що має місце колізія із СК України. Адже за останнім діє презумпція 

батьківства подружжя, а у згаданому наказі Міністерства юстиції України 

закладена норма материнства сурогатної матері, оскільки вона повинна надати 

згоду на запис подружжя батьками дитини. У випадку, якщо сурогатна матір не 

надасть такої згоди, це є приводом для відмови в реєстрації дитини.  

Користуючись суперечливими вимогами наказу Міністерства юстиції 

окремі сурогатні матері намагаються, всупереч закону та договору, визнати 

право на материнство за собою. У такому разі єдиним шляхом для генетичних 

батьків залишається звернення до суду (наприклад, рішення у справі № 

2610/22368/2012, ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 10.04.2013 

у справі № 6-791св13 тощо). 
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Удосконалення вимагають й інші питання цивільно-правового 

регулювання сурогатного материнства, у тому числі з метою додаткового 

захисту народжених таким способом дітей особливо у подружжя які походять з 

країн, де сурогатне материнство заборонено, а навіть більше – визнано 

злочином. Необхідно підкреслити, що на теперішній час відсутнє навіть 

законодавче закріплення такого терміну як «сурогатне материнство», що 

створює додаткову правову невизначеність. 

Суттєвою прогалиною слід визнати відсутність належного закріплення 

встановлення порядку походження дітей у разі смерті (наприклад, внаслідок 

автокатастрофи) генетичних батьків під час вагітності сурогатної матері. Для 

близьких осіб залишається виключно один шлях – звернення до суду.  

У зв’язку з вищенаведеним доцільно передбачити урегулювання 

сурогатного материнства саме на законодавчому рівні, залишивши підзаконним 

нормативно-правовим актам тільки технічну сторону його проведення, як однієї 

з репродуктивних методик.  

Також слід зауважити, що потребує правового закріплення цілий комплекс 

правовідносин, пов’язаних з постмортальною репродукцією. У чинних нормативно-

правових актах відсутнє належне регулювання правовідносин у цій сфері.  

На законодавчому рівні не врегульовано безліч складних ситуацій: штучне 

запліднення та імплантація ембріона після смерті генетичних батьків; 

використання кріоконсервованих (заморожених) ембріонів після смерті 

подружжя - генетичних батьків; порядок знищення ембріонів тощо. 

Переважно норми стосуються порядку замороження (кріоконсервації) та 

використання (розморожування) за згодою пацієнтів репродуктивного 

матеріалу. Підзаконні акти, які врегульовують методи штучної репродукції 

прийняті за часів, коли посмертна репродукція ще залишалася винятковим та 

нерозповсюдженим явищем, а тому на сьогоднішній день вони є застарілими. 

Окремі положення, які вимагають безумовної згоди пацієнтів (наприклад на 

використання замороженого біологічного матеріалу) наразі не узгоджуються з 
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реаліями часу та порушують фундаментальне природне право людини на 

репродукцію (відтворення). 

Погодимося з Г.В. Анікіною, що подальше вивчення цього питання і 

розробка правових норм, які врегульовуватимуть постмортальну репродукцію, 

сьогодні є необхідним процесом [188]. 

Питання шляхів удосконалення окремих питань допоміжних 

репродуктивних технологій, пов’язаних із використанням і розпорядженням 

ембріонами, розглянуто у розділі 4. 

Не менше правової невизначеності, що спричинено появою можливості 

відкладеного батьківства та, відповідно, посмертної репродукції, закладено у 

нормах спадкового права. 

Як вже зазначалося, у ст. 1222 ЦК України передбачено, що спадкоємцями 

за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час 

відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і 

народжені живими після відкриття спадщини.  

Це положення розвинуто у ст. 1261 ЦК України згідно з якою у першу 

чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі 

зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, 

який його пережив, та батьки спадкоємцями за заповітом і за законом [168]. 

Д. Гудима називає такий підхід українського законодавства до визначення 

кола спадкоємців дискримінаційним, наголошує на необхідності уточнення 

кола спадкоємців, зокрема, включення до кола спадкоємців осіб, які можуть 

бути зачаті і народжені після смерті спадкодавця [378, c. 260]. 

Р.Б. Шишка, навпаки, вважає, що визнання спадкових прав за неіснуючими 

суб'єктами може призвести до колапсу права і руйнування конструкції 

спадкового права; спадкове право має існувати тільки для існуючих суб'єктів 

379, c. 505]. Цієї ж думки притримується Г.В. Анікіна додатково наводячи як 

аргумент, що на сьогодні, неможливо точно визначити, протягом, якого часу 

генетичний матеріал померлого буде придатним до використання. Таким 
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чином, для того, щоб захистити спадкові права зачатих після смерті особи 

дітей, доведеться чекати невизначений термін [188]. 

Дійсно завдяки методикам заморожування (кріоконсервації) 

репродуктивного матеріалу на теперішній час технічно можливо зачаття та 

народження дитини після смерті батьків чи одного з них. У зв’язку з цим 

виникають правові парадокси, оскільки за умов кріоконсервації гамет чи 

ембріонів достеменно до народження та вичерпання генетичного матеріалу 

складно визначити кількість нащадків. І якщо за наявності навіть декількох десятків 

заморожених ооцитів та/або ембріонів ще можна опиратися на висновок, що дітей 

не буде більше за їх визначену кількість, то при заморожуванні сперми формально 

навіть таку відповідь гіпотетично складно надати. 

Більше того, удосконалення методики кріоконсервації щодалі збільшує 

термін зберігання репродуктивного матеріалу, який обраховується вже не 

роками, а десятиліттями. 

Зважаючи на викладене, висловимо власну думку з порушеної 

проблематики. Ми не можемо погодитися з жодною із наведених позицій. 

Перш за все слід виділити два головні ризики: це тривала правова 

невизначеність, яка пов’язана з відсутністю чітких строків і загальної 

впевненості у появі нащадків в умовах відкладеного батьківства,  та можливість 

зловживань, де основною метою є отримання фінансової чи іншої вигоди, а не 

продовження роду. З іншої сторони, вважаємо порушенням фундаментального 

права людини на репродукцію (відтворення) та права власності і, відповідно, 

розпорядження нею абсолютно законодавчу заборону в можливості передачі 

спадку своїм незачатим біологічним нащадкам. 

У зв’язку з цим пропонуємо законодавчо передбачити, що нащадки, зачаті 

після смерті генетичних батьків (одного з них), не мають права на спадкування 

чи інших прав, що пов’язані із батьківством (материнством), за винятком якщо 

померлий не заповів іншого або їх зачато іншим з подружжя. Тобто за 

відсутності волі померлого, а також волі (бажання) іншого з подружжя померла 

особа, у разі реалізації права на репродукцію (відтворення) (продовження роду) 
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іншими особами (батьками, братом чи сестрою та іншими уповноваженими 

суб’єктами) має прирівнюватися до статусу неанонімного донора 

репродуктивних клітин. Вказане дозволить уникнути перш за все 

необґрунтованих зазіхань на активи померлого, коли метою репродуктивного 

відтворення є не бажання продовження роду, а виключно фінансова вигода без 

врахування інтересів майбутньої дитини. 

Як вже зазначалося вище винятком із загального правила має бути 

випадок, якщо єдиним спадкоємцем померлого буде така дитина. У такому разі 

спадщина повинна переходити цій дитині, однак скористатися нею вона вправі 

виключно по досягненню 21 року. До того розпоряджатися цим майном до 

досягнення зазначеного віку має уповноважений орган з опіки та піклування. 

Крім того, для забезпечення принципу визначеності, як нами вже 

зазначалося [380, с. 36], необхідно встановити максимальний строк зберігання 

заморожених репродуктивних клітин та ембріонів, у тому числі починаючи зі 

стадії зиготи, який, за загальним правилом, не повинен перевищувати трьох-

п’яти років після смерті особи та у будь-якому разі не більше п’яти-десяти 

років з часу їх кріоконсервації. Таким чином, з одного боку буде забезпечено 

принцип правової визначеності, у тому числі з позиції спадкового права, а з 

іншого боку – не допущено надмірне зберігання репродуктивних клітин, які 

навіть з урахуванням досягнень технології із збігом тривалого терміну 

зберігання можуть втрачати свої характеристики.   

Зазначені строки не повинні вважатися кінцевими та імперативними. Вони 

мають піддаватися перегляду з урахуванням розвитку технологій та наукової, 

зокрема правової, думки. У разі суттєвого удосконалення методики 

кріоконсервації, яка гарантуватиме якість замороженого генетичного матеріалу 

навіть після тривалого часу зберігання, законодавцю доцільно встановити 

інший максимально можливий строк його зберігання та використання. 

Нагадаємо, що на відміну від кріоконсервації сперміїв та ембріонів, тільки 

відносно нещодавно внаслідок розвитку технологій стало можливим ефективне 

заморожування ооцитів.  
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Таким чином ст. 1222 ЦК України доцільно викласти у такій редакції: 

«Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є 

живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя 

спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини, якщо законом не 

передбачено інше».  

Статтю 1235 ЦК України доповнити словами: «заповідач може призначити 

своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у 

нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників 

цивільних відносин та незачатих на момент смерті дітей у разі заморожування 

(кріоконсервації) репродуктивного матеріалу».  

ЦК України доповнити статтею 1235-1: 

«Стаття 1235-1. Особливості спадкування за заповітом при заморожуванні 

(кріоконсервації) репродуктивного матеріалу. 

Заповідач при наявності заморожених (кріоконсервованих) 

репродуктивних клітин, а також ембріонів утворених із використанням його 

репродуктивних клітин, може призначити своїми спадкоємцями незачатих на 

момент смерті біологічних дітей за умови, що вони у подальшому зачаті не 

пізніше трьох років після смерті особи та народжені живими».  

У ст. 1261 ЦК України встановити, що «у першу чергу право на 

спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі народжені після 

його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки спадкоємцями за 

заповітом і за законом». 

Доповнити статтею 1261-1 ЦК України: 

«Стаття 1261-1. Особливості спадкування за законом при заморожуванні 

(кріоконсервації) репродуктивного матеріалу. 

1. У разі зачаття та народження дитини з використанням замороженого 

(кріоконсервованого) репродуктивного матеріалу спадкодавця, або 

використанням ембріона, утвореного із використанням його репродуктивних 

клітин, тим з подружжя, який його пережив, така дитина користуються 

однаковими правами на спадкування з дітьми, що зачаті чи народжені до його 
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смерті за умови, що вони зачаті не пізніше трьох років з моменту смерті 

спадкодавця або ним не визначено іншого. 

2. За наявності поважних причин, зокрема смерті інших дітей, строк 

встановлений у частині першій цієї статті може бути продовжено судом. 

3.  У разі зачаття та народження дитини з використанням замороженого 

(кріоконсервованого) репродуктивного матеріалу спадкодавця, або 

використанням ембріона, утвореного із використанням його репродуктивних 

клітин, іншими родичами спадкодавця (крім подружжя, який його пережив), 

такі діти не мають права на спадкування, у тому числі за правилами статті 1241 

цього Кодексу, якщо тільки спадкодавець у встановленому порядку не залишив 

іншого письмового розпорядження своєї волі за винятком випадків 

встановлених законом». 

Звичайно, що такі зміни потребуватимуть цілого комплексу законодавчих 

новел та приписів у сфері відкриття спадщини, визначення розміру часток у 

спадщині, можливості виділення з успадкованого частини спадщини для 

новонародженої дитини шляхом обернення частини спадку на користь 

новонародженого тощо. 

Важливе значення має визначення порядку, підстав та умов проведення 

стерилізації особи. 

Як вже вказувалося, право на стерилізацію передбачено ст. 49 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я та ч. 5 ст. 281 ЦК України, де 

зазначається, що стерилізація може відбуватись лише за бажанням 

повнолітнього пацієнта в закладах охорони здоров'я за медичними 

показаннями, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.  

Разом з тим, ми не можемо підтримати законодавця у тому, що право на 

стерилізацію доцільно пов’язувати лише з настанням певного віку людини, у 

тому числі досягнення повноліття. 

Слушним досвідом регулювання хірургічної стерилізації є законодавство 

Республіки Казахстан. Згідно із ст. 103 Кодексу про здоров’я народу і систему 
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охорони здоров’я такий метод попередження небажаної вагітності може бути 

проведений щодо громадян не молодше тридцяти п'яти років або які мають не 

менше двох дітей, а при наявності медичних показань та згоди повнолітнього 

громадянина - незалежно від віку та наявності дітей [144].  

Звичайно, що психічно здорова повнолітня особа здатна усвідомлювати 

свої вчинки та керувати ними. Проте важливу роль тут відіграють такі 

компоненти, як особистий досвід, персональні цінності та їх ієрархія, 

усвідомлення не тільки наслідків своїх вчинків, але і подальшої перспективи. 

Якісні зміни в розумінні та інтерпретації людиною власного досвіду ведуть до 

зростання її особистості. Це зростання може відбуватися доти, доки особистість 

є здатною до породження смислів, насамперед щодо власних життєвих 

цінностей. Адже у віці 16 – 20 років людина, і це природно, сповнена ідеалів, 

піддається більшому впливу третіх осіб, засобів масової інформації, пропаганді. 

Все це не сприяє досягненню такої необхідної умови, як вільність у прийнятті 

рішення про стерилізацію, яке цілком може бути добровільним.  

Недарма в психології вирізняють термін «психологічний вік», де вік у 15 - 

17 років вважається ранньою (першою) юністю, від 17 до 21 року - юністю, або 

другою юністю, від 21 до 35 років - періодом молодості, або першої дорослості. 

За таких обставин вважаємо за необхідне встановити мінімальний вік, з 

якого дозволяється прийняття рішення про добровільну стерилізацію з 

урахуванням повного (наскільки це можливо) сформування у людини власної 

особистості. Даний вік повинен бути визначений з врахуванням позиції 

психології та психіатрії та становити не менше 21 року. 

Крім того, ми не можемо погодитися з пропозиціями [69, с. 261 та ін.], 

згідно з якими право людини на прийняття рішення про стерилізацію повинно 

узгоджуватися з іншими особами, у тому числі з іншим з подружжя. Право 

розпоряджатися власною фертильністю – це виключне, невід’ємне, добровільне 

та вільне право людини, яке не залежить від волі інших осіб. Якщо іншого  з 

подружжя не влаштовує прийняте рішення дружиною (чоловіком), зокрема з 

підстав порушення їхнього права на материнство (батьківство), то така особа 
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вправі розлучитися з метою реалізації власного права на народження дитини чи 

народження їх певної бажаної кількості.   

З вищенаведеним пов’язана ще одна дискусія щодо необхідності медичних 

показань на проведення стерилізації. Чинна редакція ст. 49 Основ «…за 

бажанням повнолітнього пацієнта в закладах охорони здоров'я за медичними 

показаннями…» може трактуватися двояко. З однієї сторони наявність 

медичних показань можна тлумачити як обов’язкову умову для проведення 

стерилізації. У такому разі дана норма не узгоджується з вимогами 

міжнародного права у частині свободи репродуктивного вибору та можна 

погодитися з Б.С. Щербиною [214, с. 185], що таким чином порушуються права 

особи. З іншої сторони, дану норму можна трактувати як необхідність при 

проведенні такої операції відсутності у пацієнта медичних протипоказань. У 

такому випадку дана норма узгоджується з нормами міжнародного права у 

частині права самостійно вирішувати питання власної фертильності.  

У будь-якому разі ч. 1 ст. 49  Основ законодавства України про охорону 

здоров’я доцільно викласти в редакції, що недопускатиме подвійного 

тлумачення. Наприклад, передбачити, що така операція може проводитися 

виключно за відсутності медичних протипоказань. 

Не враховують сучасні реалії прав людини у репродуктивній сфері і норми 

сімейного законодавства. 

На сьогодні назріла необхідність у визначенні таких раніше непорушних 

дефініцій як «батько», «мати», «дитина», «брат», «сестра», «генетичні брати і 

сестри» та ін. Вони є основою всього сімейного права, базисом без якого 

подальший розвиток даної галузі є неможливим.  

Однак мало хто з вчених звертається до цієї проблематики, а між тим у 

світі вже давно вирізняють такі поняття, як «батько», «біологічний (генетичний) 

батько», «мати», «біологічна (генетична) мати», «сурогатна мати», «біологічні 

(генетичні) матері», «дитина», «клон», «клонована дитина» тощо. 

У Главі 12 СК України визначено порядок, підстави та умови встановлення 

походження дитини, де основна увага зосереджена на подружжі [360]. Разом з 



353	  
	  
тим, слід виокремлювати такі поняття як «подружжя», «мати і батько, як 

учасники подружжя», та вищезгадані поняття «біологічний батько», 

«біологічна мати» тощо. Зазначені поняття далеко не тотожні, хоча переважно і 

збігаються в сучасних історичних умовах. 

Елементарним прикладом цьому може слугувати народження в Україні 

іноземним одностатевим подружжям дитини. З однієї сторони зазначене 

подружжя є легальним, оскільки визнається офіційним у державі, громадянами 

якої вони є, вони, саме як подружжя перетнули державний кордон України 

(тобто Україна не заперечує їх подружнього статусу), а з іншої сторони – чинне 

українське законодавство не містить норм, які б врегулювали порядок 

реєстрації дитини в Україні від такого подружжя, тобто батьків де може бути 

дві матері чи два батька, встановлення її походження. 

На відміну від СК України галузевий закон Великобританії у ст. ст. 28, 29, 

35А детально розкрив, що означає поняття «мати» та «батько», у тому числі 

при використанні біологічного матеріалу під час допоміжних репродуктивних 

технологій, зокрема донації репродуктивних клітин або ембріонів [288]. При 

цьому необхідно відзначити, що навіть у цій країні, яка за правом вважається 

одним із піонерів у регулюванні репродуктивних правовідносин, 

застосовуються різні законодавчі підходи до визначення вказаних понять 

залежно від культурних, правових та інших традицій у конкретному 

історичному регіоні.  

З урахуванням викладеного СК України слід доповнити нормами, які б 

розкривали основні поняття, у тому числі «мати», «батько», «подружжя», 

визнання статусу подружжя за одностатевими парами, які є подружжям за 

законодавством іноземних держав тощо. Визначення поняття «батька» і 

«матері» у разі використання допоміжних репродуктивних технологій, донації 

репродуктивних клітин необхідно закріпити у спеціальному законодавчому 

акті, який буде регулювати правовідносини з відповідним відсильним 

посиланням у СК України.  
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Зазначена робота є кропіткою, вимагає залучення фахівців різних галузей 

(медицини, юриспруденції, психології, біології та ін.) та потребує комплексного 

вирішення у зв’язку з чим йому не можна дати одномоментне єдино правильне 

рішення за результатами даного дослідження.  

Одна з головних проблематик також полягає у тому, кому належить право 

приймати рішення про штучне переривання вагітності, що є однією з 

правомочностей права людини на репродукцію (відтворення).  

В Україні це право передбачено у ч. 6 ст. 281 ЦК України [168] та ст. 50 

Основ законодавства про охорону здоров’я [217] і регулюється відповідним 

наказом МОЗ України. Законодавець не враховує волю чоловіка щодо 

завершення реалізації своєї репродуктивної функції, вочевидь пов’язуючи це з 

тим, що здійснення аборту тісно пов’язане з правом на здоров’я жінки. Хоча у 

ч. 2 ст. 54 СК України передбачено, що усі найважливіші питання сім’ї мають 

вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності [360]. 

Неприпустимість обмежень зазначених правомочностей з боку 

сексуального партнера (чоловіка) підтверджується практикою європейських 

органів щодо захисту прав людини. Так, у рішенні Європейського суду з прав 

людини від 1979 року у справі Х. проти Сполученого Королівства 

Великобританії вказується: «... потенційний чоловік-батько не має права 

вимагати обов'язкової консультації з ним або звертатися до суду у зв'язку з 

наміром його дружини зробити аборт ... , так як саме жінка є головною 

зацікавленою особою в продовженні або перериванні вагітності».  

Прикладом може служити також справа Херц проти Норвегії. Заявник 

вважав, що норвезьке законодавство, відповідно до якого його статевому 

партнеру-жінці надано дозвіл на аборт, суперечить нормам Європейської 

конвенції про захист прав людини і основних свобод. Спочатку існувала 

домовленість з жінкою про те, що вагітність не буде перериватися, а заявник 

бере на себе зобов'язання з утримання та догляду за дитиною. Згодом мати 

прийняла рішення про аборт. З 12 до 18 тижнів вагітності її переривання 

відповідно до закону Норвегії про аборти допустимо за згодою комісії з двох 
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лікарів при виконанні певних умов. Такий дозвіл було дано на підставі того, що 

вагітність, народження і догляд за дитиною можуть поставити жінку в скрутне 

становище. Скарга визнана за ст. 2 явно необґрунтованою:      «... держава-

відповідач не перевищила свободу дії, якої, на думку Суду, вона має в такому 

вразливому питанні, як аборти» [258, с. 3]. 

 Окремі автори, наприклад О.В. Рябенко [381, с. 214] та ін. підтримують 

точку зору про необхідність зберегти право на прийняття рішення про штучне 

переривання вагітності за жінками. 

Водночас З.В. Ромовська зазначає складається парадоксальна ситуація: 

«Для продажу одним із подружжя автомобіля потрібна згода другого, а питання 

про проведення штучного переривання вагітності дружина має право 

вирішувати самостійно» [382, с. 161].  

Висловлюючи своє бачення слід окреслити, що у даному випадку одразу 

перетинається низка фундаментальних прав, зокрема у сфері особистої свободи 

обох осіб, які є генетичними батька ненародженого. З однієї сторони – права жінки, 

яка дійсно матиме непорівняний з чоловіком тягар вагітності та народження 

дитини, з іншого – чоловіка, зокрема його права на репродукцію (відтворення). 

Вважаємо обґрунтованим законодавчо надати чоловіку, як одному з 

подружжя, повноваження погоджувати проведення аборту виключно в тому 

разі, якщо при цьому незворотньо буде порушено його право на репродукцію 

(відтворення) та до настання вагітності подружньою парою надавалася згода на 

застосування допоміжних репродуктивних технологій з використанням його 

сперми чи ембріона, який запліднено з використанням його сперми.  

Тобто мають бути у сукупності такі умови: 

-   чоловік з жінкою є подружжям; 

-   на момент настання вагітності чоловік є нефертильним або має хворобу, 

яка істотно впливає на репродуктивну функцію; 

-   у разі штучного переривання вагітності дружиною ним незворотньо буде 

втрачено можливість мати генетичну дитину; 
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-   запліднення відбулося завдяки застосуванню допоміжних 

репродуктивних технологій з використанням сперми чоловіка чи ембріона, 

який запліднено з використанням його сперми.  

Аналогічні правила мають діяти стосовно чоловіка та жінки, які є парою, 

проте не перебувають у зареєстрованому шлюбі (партнерів) [14, с. 295]. 

З метою забезпечення правової визначеності відповідні положення та 

застереження додатково слід передбачати у договорах з медичними установами 

про лікування з використанням допоміжних репродуктивних технологій. 

Необхідно підкреслити, що, зважаючи на біологічні особливості статі, 

мова вище йде тільки про переривання вагітності з ініціативи жінки, як одного з 

подружжя. Водночас є неприпустимим примушення, схиляння до аборту, у 

тому числі із застосуванням будь-якого насильства, за вимогою чоловіка. У 

такому разі слід розглядати такі дії через призму вчинення ним 

правопорушення, у тому числі передбаченого кримінальним законодавством. 

Аналогічно вищезазначене правило не повинно застосовуватися якщо 

штучне переривання вагітності зумовлене об’єктивними медичними 

чинниками, які свідчать про істотну загрозу для життя і/або здоров’я вагітної, а 

також наявність генетичних чи інших відхилень в ембріона чи плоду. 

Ураховуючи викладене, приходимо до висновку, що доцільно відповідні 

застереження про випадки за яких право на проведення аборту додатково 

потребуватиме згоди генетичного батька ненародженого передбачити не тільки 

в приписах законодавства, але й як істотну умову в типових договорах 

лікувальних закладів, що укладаються з пацієнтами про лікування за 

допомогою репродуктивних технологій. 

Потребують удосконалення деякі норми сімейного права, у частині 

закріплення права на репродукцію (відтворення), статусу дітей, зачатих 

допоміжними репродуктивними технологіями тощо. 

Вважаємо, що слід законодавчо закріпити, що діти народжені за 

допомогою допоміжних репродуктивних технологій мають однаковий правовий 

статус з дітьми, зачатими природним способом. 
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Наприклад, у ч. 12 ст. 9 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» закріплено, що діти, народжені внаслідок штучної інсемінації або 

екстракорпорального запліднення, мають ті ж права, що й народжені шляхом 

природного зачаття [142].  

Однак, зважаючи на розвиток репродуктивних технологій є недоречним 

виокремлення методів допоміжних репродуктивних технологій, як це має місце 

в Молдові. Тим більше, як зазначалося вище, міжнародне законодавством 

притримується ідей рівності людей не залежно від того яким чином і завдяки 

якому методу допомоги вони народилися. Головна особливість тут пов’язана з 

тим, що постійно розробляються нові методи репродуктивних технологій, а 

тому існує суттєва загроза, що зачата дитина за допомогою методу, який не 

вказаний у законі, призведе до необґрунтованої нерівності її статусу у 

порівнянні зі статусом інших дітей та безпідставної дискримінації. 

Найбільш яскравим на сьогодні прикладом цьому може слугувати 

клонування людини. Хоча зазначена методика штучної репродукції заборонена, 

однак у разі народження дитини завдяки такому методу вважаємо буде 

негуманним, неприродним і безпідставним відмовляти їй у повноцінному 

правовому статусі лише з тих підстав, що вона народжена завдяки незаконній 

технології. 

Слід підкреслити, що мова тут йде саме про дитину, а не про тих осіб, які 

причетні до її народження завдяки забороненому методу. Вони повинні нести 

відповідальність, передбачену національним законодавством. 

У зв’язку з наведеним пропонуємо ст. 7 СК України доповнити частиною 8 

«Діти, народжені внаслідок допоміжних репродуктивних технологій, мають ті 

ж права, що й народжені шляхом природного зачаття», відповідно частини «8», 

«9» і «10» вважати частинами «9», «10» та «11». Зазначена норма також 

повинна знайти своє відображення у спеціальному законі, що повинен 

врегульовувати права людини у репродуктивній сфері. 
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Вимагає удосконалення ст. 123 СК України, в якій закріплена норма про 

визначення походження дитини, народженої в результаті застосування 

допоміжних репродуктивних технологій [360].  

На прикладі ст. 52 Кодексу Республіки Білорусь «Про шлюб та сім’ю» 

[383] ст. 123 СК України у частині походження дітей за допомогою 

репродуктивних технологій доцільно доповнити застереженням згідно з яким у 

разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її 

чоловіка, він може не визнаватися батьком цієї дитини, якщо є докази, що 

дружина завагітніла не в результаті застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, а також нормами про відсутність у донора прав на оспорення 

батьківства (материнства) щодо дитини народженої з його генетичного 

матеріалу і, відповідно, відсутність прав у осіб, які скористалися донорськими 

гаметами чи ембріонами, на визнання батьківства (материнства) за особою, яка 

була донором репродуктивного матеріалу. 

Крім того, СК України врегульовано виключно питання встановлення 

походження дитини у подружжя. При цьому залишено поза увагою, що 

аналогічні правовідносини мають місце при народженні дитини у осіб, які 

фактично перебувають у сімейних стосунках, проте не проживають у офіційно 

зареєстрованому шлюбі, тобто партнерів, а також одинаків.  

І якщо для жінок походження дитини (окрім методу сурогатного 

материнства) є більш очевидним, оскільки народжує жінка та вона визнається 

матір’ю дитини, то для чоловіків-одинаків існує ціла низка перешкод, що 

обмежує їх у реалізації права на репродукцію (відтворення). 

Тому ч. 3 ст. 123 СК України слід доповнити нормами, які б 

врегульовували встановлення походження дитини, зокрема при сурогатному 

материнстві, не тільки у разі, якщо її зачато подружжям, але й одинаками, а 

також, як вже зазначалося вище парами (партнерами), які не перебувають у 

зареєстрованому шлюбі. 
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Окремо необхідно виділити порядок встановлення походження дитини у 

разі здійснення постмортальної репродукції, а також у разі смерті генетичних 

батьків у період вагітності сурогатної матері. 

Не можна погодитися з Ю.Д. Сергєєвим і Ю.В. Павловою, які пропонують 

неоднозначний підхід до встановлення походження дитини, яка народжена 

завдяки штучним репродуктивним технологіям у разі, якщо на їх використання 

надано згоду тільки одним з подружжя. 

Ними пропонується наступне: «Якщо одружена жінка прийняла рішення 

народити дитину за допомогою штучного запліднення, а чоловік не дає 

письмової згоди, то в разі народження дитини він не матиме жодних 

зобов'язань щодо її виховання та утримання. У такій ситуації можливе 

підписання відповідного документа, в якому жінка зобов'язується не вказувати 

свого чоловіка як батька дитини, що народилася і не вимагати виконання від нього 

батьківських обов'язків. У разі виникнення спору в суді цей документ буде доказом 

того, що даний чоловік не є батьком народженої дитини, а отже, зобов'язання 

щодо її виховання та утримання на нього не можуть бути покладені» [122]. 

У ст. ст. 123, 136 СК України конструкція встановлення батьківства при 

відсутності згоди батька на застосування допоміжних репродуктивних 

технологій є більш вдалою. 

У цілому не заперечуючи пропозицію А.О. Дутко, М.Р. Заболотної щодо 

необхідності доповнення законодавства нормою «Право подружжя на свободу 

репродуктивного вибору» такого змісту: «Подружжя виключно за власним 

волевиявленням, без будь-якої дискримінації, примусу і насильства мають 

право приймати відповідальне рішення щодо кількості своїх дітей, інтервалів 

між їхніми народженнями і часу народження та володіти для цього необхідною 

інформацією» [69, с. 259] вважаємо за доцільне її закріпити не у СК України, а 

у спеціальному законодавчому акті. При цьому мова повинна йти не тільки про 

подружжя, але й осіб, які проживають у цивільному шлюбі (партнерів) та 

одинаків. Однак раціональним є доповнення СК України відсильними нормами 

відповідно до яких особливості застосування допоміжних репродуктивних 
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технологій з метою материнства (батьківства) врегульовуються спеціальним 

законодавством. 

Тут доцільно зупинитися ще на одній проблематиці. Деякі автори 

пропонують змінити ст. ст. 49 і 50 СК України, таким чином, щоб відійти від 

понять «дружина» і «чоловік» (тобто як один з подружжя), та замінити їх на 

«жінка» і «чоловік» (тобто мужчина). Ми не можемо підтримати зазначену 

пропозицію у зв’язку з тим, що ці статті розміщено у Главі 6 СК України 

«Особисті немайнові права та обов’язки подружжя». Таким чином норми, які 

містяться у цій статті, стосуються саме подружжя та відносин між ними, їх 

взаємних прав та обов’язків. Як підкреслює автор цього Кодексу З.Р. 

Ромовська, право на материнство поміщено у Главу 6 не для того, щоб 

заперечувати право на материнство жінки, яка не перебуває у шлюбі, а лише 

для того, щоб наголосити на цьому праві жінки, яка перебуває у шлюбі, і цим 

ще раз наголосити на важливість шлюбу, зокрема і для дітей [384, с. 113]. 

З цих же підстав не можна підтримати пропозицію Т.В. Курила про 

доповнення ст. 5 СК України положеннями, що: «Право на продовження роду 

гарантується і заохочується державою. Подружжя має право на захист своїх 

репродуктивних прав» [120, с. 68]. І якщо стосовно подружжя ще можна говорити 

про певну доцільність закріплення їх репродуктивних прав і захист таких прав 

Сімейним кодексом, то загальне закріплення права людини на репродукцію 

(відтворення) вочевидь не є предметом регулювання цього законодавчого акту. 

Слід нагадати, що кожна особа вправі як прийняти рішення про власне 

відтворення, тобто народження дитини, так і відмову від його реалізації, а це 

вже, за таких обставин, не є предметом регулювання сімейно-правових 

відносин. 

Право людини на репродукцію (відтворення), як соціобіологічної істоти, 

окрім Конституції, повинно бути закріплено у спеціальному законі, а норми 

інших галузей законодавства мають їх розвивати з врахуванням специфіки  

предмету регулювання. У зв’язку з наведеним, за умови закріплення 

відповідних прав у спеціальному законі, який буде регулювати права людини у 
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репродуктивній сфері, немає потреби їх дублювати в інших законодавчих 

актах, у тому числі СК України. Наприклад, немає за таких обставин 

необхідності передбачати у даному Кодексі право подружжя на застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, взаємну обізнаність про 

репродуктивне здоров’я, розпорядження спільними замороженими ембріонами, 

використання контрацепції і т.п.  

Наприклад, А.О. Дутко та М.Р. Заболотна вважають за доцільне доповнити 

СК України ст. 48-1 «Репродуктивні права подружжя»:  

1. Подружжя має право спільно приймати рішення з питань, що 

стосуються репродуктивної поведінки в умовах відсутності дискримінації, 

примусу та насильства.  

2. Подружжя має право використовувати своє репродуктивне здоров’я, в 

тому числі шляхом укладення відповідних правочинів (сурогатного 

материнства, донорства статевих клітин) тощо.  

3. Подружжя має право розпоряджатись своїм репродуктивним здоров’ям 

шляхом відповідних медичних маніпуляцій, таких як: профілактики та 

лікування безпліддя; штучного запліднення; імплантації ембріона; 

кріоконсервації статевих клітин; використання контрацепції; хірургічної 

стерилізації; штучного переривання вагітності.  

4.Подружжя має право на захист своїх репродуктивних прав шляхом 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади або місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, пов’язаних з реалізацією 

репродуктивних прав, відповідно до законодавства» [69, с. 262].   

Звичайно, що за відсутності спеціального закону ситуація залишається 

кардинально іншою і наведені пропозиції будуть слушними та актуальними. 

Натомість саме у сімейному праві слід детально виписати порядок 

встановлення походження дитини, можливості (права) на використання 

допоміжних репродуктивних технологій у разі відмови одного з подружжя в 

них, у наслідок чого порушується фундаментальне право на відтворення 

(продовження роду) іншого з подружжя тощо. 
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Не відповідає сучасним вимогам кримінально-правова регламентація захисту 

права людини на репродукцію (відтворення). Спеціальною статтею у цій сфері є ст. 

134 КК України. Слід зазначити, що назва цієї статті звучить як «незаконне 

проведення аборту або стерилізації», проте в статті йдеться як про незаконне 

проведення аборту або стерилізації, так і про примушування до таких дій. 

Більше того, саме про незаконну стерилізацію у ст. 134 КК України взагалі 

не йдеться, оскільки в її четвертій частині кримінальним правопорушенням 

визнається примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої 

особи, а в п’ятій частині статті передбачено такі кваліфікуючі ознаки, як смерть 

такої особи чи інші тяжкі наслідки. Якщо буквально тлумачити норми цієї 

статті, то кваліфікуючі ознаки стосуються примушування до стерилізації, а не 

проведення незаконної стерилізації. 

Погодимося з думкою Н.М. Ярмиш й у тому, що у ст. 134 КК України 

наявні також інші недоліки. Зі статті диспозиції не зрозуміло, хто є потерпілою 

особою від цього кримінального правопорушення. Якщо б її назвали «жінкою», 

жодних питань не виникало б, оскільки аборту може бути піддана саме жінка. 

Утім слово «особа» орієнтує на те, що як потерпілий може розглядатися і лікар, 

якого примушують зробити аборт. З іншого боку, якщо законодавець мав на 

увазі саме лікаря, то зазначив би «примушування до проведення аборту». 

Оскільки «проведення» у статті не згадується, залишається розглядати як 

потерпілу все ж таки вагітну жінку. Якщо у звичайних умовах (не в стані 

крайньої необхідності) жінці переривають вагітність проти її волі 

(насильницьким шляхом) або поза її волею (наприклад потерпілу приспали), то 

це вже не аборт, а тяжке тілесне ушкодження з ознакою «переривання 

вагітності», тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне 

ушкодження» КК України. Відповідно, і незаконним абортом переривання 

вагітності може бути визнано лише за наявності згоди жінки, тобто у разі, якщо 

це саме аборт, проте проведений в порушення певних медичних вимог. Не 

викликає сумнівів те, що переривання вагітності буде визнано не абортом, а 

тяжким тілесним ушкодженням, якщо жінці роблять таку «операцію» під 
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загрозою негайного позбавлення життя у разі вчинення нею опору, тобто в 

ситуації, коли «третього не дано». У такому разі складно навіть говорити про 

згоду жінки, оскільки її поведінка є цілком вимушеною, нагадує таку, що 

відповідає ознакам крайньої необхідності. Проте крайня необхідність 

стосується поведінки, яка за інших умов могла би розглядатися як злочинна, 

тому щодо іншого варіанта поведінки в умовах, коли «третього не дано», в 

науці існує термін «ситуація фатального вибору». Згідно з наведеними 

міркуваннями слова «примушування до аборту» можуть означати лише одне: 

жінку спонукають до аборту, тобто підштовхують її до погодження на 

переривання вагітності, не ставлячи при цьому в ситуацію «фатального 

вибору». Інакше це не було б абортом [385, с. 710].  

Необхідно відзначити, що ч. 1 ст. 134 КК України обмежено незаконність 

проведення аборту лише за суб’єктом вчинення злочину, тобто особою, яка не 

має спеціальної медичної освіти. Водночас, якщо аборт проведено незаконно 

(не у медичному закладі, з порушенням підстав або умов проведення аборту, з 

порушенням порядку його проведення та ін.), проте особою, яка має спеціальну 

медичну освіту, та не настали наслідки, передбачені третьою частиною цієї 

статті, то слід зробити висновок про відсутність у її діях складу кримінального 

правопорушення [386, с. 123].  

Натомість у кримінальних кодексах інших країн більш обґрунтовано 

регламентовані ознаки даного злочину. Так, переважно диференційована 

відповідальність з урахуванням ознак суб'єкта: незаконний аборт, зроблений 

лікарем, і незаконний аборт, вчинений особою, яка не має відповідної освіти / 

права (Азербайджан, Таджикистан, Киргизія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, 

Вірменія). Законодавець Молдови підійшов ще більш виважено до 

регламентації ознак аналізованого злочину: закріпив у межах кримінального 

кодексу критерії незаконності аборту (поза медичною установою; особою, яка 

не має спеціальної вищої медичної освіти; при наявності медичних 

протипоказань; в антисанітарних умовах; у разі терміну вагітності понад          

12 тижнів і при відсутності медичних показань) [387, с. 127]. 
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Дані критерії ґрунтуються на вимогах медичного законодавства та є 

виправданими. Вважаємо, що у разі незаконного проведення аборту 

кримінальна відповідальність повинна наставати незалежно від того, ким його 

проведено та наслідків, які настали. 

Крім того, у медицині розмежовано поняття «штучне переривання 

вагітності», тобто аборт, і «редукція ембріона». Вони регулюються різними 

нормативно-правовими актами, мають притаманний виключно їм понятійний 

апарат, процедуру і наслідки проведення. Відтак, ми не можемо стверджувати, 

що ембріон і плід є поняттями тотожними чи однаковими. 

Проте, якщо мова йде про правовий статус ембріона, зародка, плоду через 

призму кримінального права, то, на наш погляд, він є однаковим, оскільки 

йдеться про ненароджену дитину.  

У зв’язку з цим видається цілком правильним, що кримінально-правовій 

охороні підлягає жінка не тільки від незаконного проведення аборту, а й від 

редукції ембріона чи примушування до таких дій [386, с. 123].  

Особливості мають місце і в регламентації кваліфікуючих ознак 

аналізованого складу. У більшості обтяжуючими обставинами передбачено 

заподіяння з необережності смерті потерпілої або тяжкої шкоди її здоров'ю. 

Однак, в деяких державах зазначені наслідки і, відповідно, відповідальність за 

їх заподіяння диференційовані (Азербайджан); в інших передбачена 

відповідальність і за заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю / інші тяжкі 

наслідки (Киргизія, Молдова, Узбекистан тощо). У деяких випадках 

кваліфікуючою обставиною є неодноразовість / судимість за раніше вчинений 

аналогічний злочин (Таджикистан, Казахстан, Вірменія) [387, с. 127]. 

Потребує уточнення і проблематика закінчення даного злочину про що 

нами вже зазначалося [14, с. 302].  

У зв’язку з наведеним вважаємо, що ст. 134 КК України слід викласти в 

новій редакції у якій, серед іншого, необхідно: по-перше, додатково 

передбачити кримінальну відповідальність за незаконне проведення редукції 

ембріона та схиляння жінки до неї; по-друге, закріпити додаткові критерії 
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незаконності проведення аборту, редукції ембріона чи стерилізації особи, а їх 

проведення неуповноваженою особою буде тільки одним з таких критеріїв; по-

третє, безпосередньо передбачити кримінальну відповідальність як за 

примушування до стерилізації, так і незаконне її проведення [386, с. 123-124]. 

Ураховуючи значне збільшення обсягів допоміжних репродуктивних 

технологій, а отже, і можливостей вчинити недобросовісні дії медичними 

працівниками чи іншими особами при їх наданні, доцільним є встановлення 

кримінальної відповідальності за умисні дії, внаслідок яких особа позбавлена 

права на репродукцію (відтворення) чи зазнала суттєвих обмежень у його 

реалізації, у тому числі шляхом обману, шахрайства тощо. 

Одним з прикладів є справа Яна Карбаата, який очолював клініку з лікування 

безпліддя Bidjorp Medical Centre в м. Барендрехті (Королівство Нідерланди) і 

проводячи екстракорпоральне запліднення регулярно підміняв донорську сперму 

своєю. У результаті цього він став батьком понад 60 дітей [275, с. 49]. 

За таких обставин пропонуємо доповнити КК України ст. 134-1 

«Порушення репродуктивних прав особи при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій», якою передбачити кримінальну відповідальність 

за умисне порушення репродуктивних прав особи при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій. 

Зокрема, підставами для кримінальної відповідальності повинні бути: 

умисна підміна репродуктивних клітин, ембріонів пацієнта; умисне знищення 

репродуктивних клітин, ембріонів всупереч встановленому порядку. До 

кваліфікуючих ознак слід віднести: умисну підміну репродуктивних клітин, 

ембріонів пацієнтів власними репродуктивними клітинами, ембріонами; умисну 

підміну репродуктивних клітин, ембріонів двох і більше осіб, за попередньою 

змовою групою осіб, з корисливих мотивів, або якщо такими діями спричинено 

тяжкі наслідки; вчинення злочину щодо особи, яка втратила фертильність 

(стала безплідною), внаслідок чого вона не спроможна надалі мати генетично 

рідних дітей тощо [386, с. 124]. 
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Через призму кримінального права потребує глибокого переосмислення 

діяльність у сфері генної інженерії. На сьогодні досягнуто значного прориву в 

цій галузі знань, що дозволяє вплинути на якісні характеристики всього 

людства у майбутньому. Однак, зважаючи на ще не досліджений наслідок 

штучного впливу на геном людини, абсолютна більшість країн заборонила 

окремі види такої діяльності або суттєвим чином її обмежила, передбачивши 

суворий державний контроль (нагляд) за нею та кримінальну відповідальність 

за порушення встановлених вимог [386, с. 124]. 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про заборону репродуктивного клонування 

людини» особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільно-правову, 

адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів 

України [361]. 

Однак діючим КК України, на відміну від кримінального законодавства 

багатьох інших країн, не передбачено відповідальності за такі порушення.  

Наприклад, Кримінальний кодекс Французької Республіки містить 

спеціальний розділ III Книги П'ятої - «Про захист людського ембріона». Так, 

караними є придбання людських ембріонів на умовах оплати у будь-якій формі, 

здійснення зачаття in vitro людських ембріонів в промислових або комерційних 

цілях (стаття 511-17), в дослідницьких або експериментаторських цілях (стаття 

511-18), вивчення ембріона або експерименти з ним у порушення законодавства 

(стаття 511-19), збір або вилучення гамет живої людини без її письмової згоди 

(стаття 511-6), незаконне розголошення інформації, що охороняється законом 

(про донорів і реципієнтів гамет - стаття 511-10) та ін. [387]. 

Кримінально караним визнано клонування людини в Іспанії, Сальвадорі, 

Колумбії, Естонії, Молдові, Румунії тощо. 

У зв’язку з цим доцільно доповнити КК України статтею 134-2 

«Протиправне використання генома людини», якою встановити кримінальну 

відповідальність за незаконне клонування людини, створення химер, гібридів, а 

також протиправне редагування генома, у тому числі без згоди осіб, яким 

належить відповідний біологічний матеріал. 
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Слушні зауваження щодо недосконалості Закону України «Про заборону 

репродуктивного клонування людини» наведено Я.О. Триньовою [389]. 

Зважаючи на подальший розвиток репродуктивних технологій не можна 

стверджувати, що наразі сформовано вичерпний перелік суспільно небезпечних 

діянь, які слід визнати кримінальними правопорушеннями.  

В юридичній літературі аналізуються різні випадки з практики, пов'язані зі 

зловживаннями і злочинами, за які повинна слідувати юридична 

відповідальність. Зокрема, відомі випадки, коли вагітні жінки продають своїх 

дітей, фальсифікуючи сурогатне материнство [275, с. 50]. 

Правоохоронними органами постійно виявляються випадки шахрайства, 

обману, зловживань у репродуктивній сфері, якими завдається суттєва шкода 

правоохоронюваним інтересам пацієнтів, інших осіб, держави. Зважаючи на 

викладене, дане питання вимагає додаткового більш глибокого аналізу із 

відповідними пропозиціями з метою удосконалення чинних норм 

кримінального права. 

Таким чином можна зробити висновок, що Україна є досить ліберальною 

державою у сфері регулювання репродуктивних прав людини, перш за все 

права на репродукцію (відтворення), доступності репродуктивних технологій. 

Водночас відсутність спеціального закону, який би регулював відносини у цій 

сфері, перешкоджає належній реалізації репродуктивних прав людини, створює 

підґрунтя для неоднакового застосування законодавства, яке інколи містить 

суперечливі норми, сповнене прогалин та колізій, а тому національне 

законодавство потребує нагального суттєвого удосконалення з врахуванням 

міжнародного досвіду. Зважаючи на подальший розвиток репродуктивних 

технологій чинне законодавство потребуватиме постійних змін з метою 

забезпечення належного правового регулювання правовідносин у цій сфері. 
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Висновки до Розділу 3. 

 

1.   Зроблено висновок, що міжнародні акти стали рушієм для визнання і 

гарантування права людини на репродукцію (відтворення). Водночас більшість 

з них належать до актів «м’якого права» та носять переважно декларативний 

характер. Зазначене вимагає закріплення даного фундаментального права людини в 

національному законодавстві, що сприятиме його гарантуванню та забезпеченню. 

2.   Обґрунтовано, що з метою комплексного підходу до дослідження 

міжнародного закріплення права людини на репродукцію (відтворення) та 

пов’язаних із ним репродуктивних прав необхідно опиратися на базові 

міжнародні документи, які регулюють права людини, у тому числі на Загальну 

декларацію прав людини, а не тільки ті, у яких безпосередньо предметом 

регулювання є права людини у репродуктивній сфері. 

3.   Наголошено, що на міжнародних конференціях по народонаселенню 

права людини у сфері відтворення розглядалися не безпосередньо через 

визначення права людини на репродукцію (відтворення) чи що слід розуміти 

під комплексом репродуктивних прав, а через призму репродуктивного 

здоров’я та його охорони, а також сімейних цінностей. У зв’язку з цим 

Всесвітня організація охорони здоров’я або ООН при прийнятті таких 

підсумкових документів не намагалися надати чітких правових визначень, а 

лише окреслили їх основні ознаки, елементи та принципи правового 

регулювання на основі міжнародного консенсусу.  

4.   Констатовано, що регіональні акти у сфері репродуктивних прав не 

вирішують усіх проблем з регламентацією і гарантуванням людині 

продовження роду. Однак їх розроблення сприяє пошуку найбільш 

прийнятного для того чи іншого регіону комплексу норм, які мають сприяти 

закріпленню права людини на репродукцію (відтворення) та пов’язаних з ним 

репродуктивних прав в умовах сучасного розвитку людської цивілізації. 

5.   За рівнем нормативно-правового регулювання права людини на 

репродукцію (відтворення) чи окремих елементів, що становлять його зміст, а 
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також пов’язаних з ним інших прав у репродуктивній сфері, запропоновано 

держави розділити на ті, які: 

-  врегулювали їх у Конституції, а також передбачили в інших нормативних 

актах;  

-  врегулювали їх у спеціальному законі, або окремим розділом кодифікованого 

акту, а також передбачили в інших нормативно-правових актах;  

-  не прийняли на теперішній час спеціального закону, однак врегулювали їх 

у низці законодавчих актів та (або) спеціалізованому підзаконному 

нормативно-правовому акті; 

-  врегулювали їх, у тому числі порядок застосування допоміжних 

репродуктивних технологій, на рівні рекомендацій уповноважених органів. 

6.   Шляхом порівняльного аналізу встановлено, що на теперішній час не 

сформовано на міжнаціональному рівні єдиного підходу як до розуміння права 

людини на репродукцію (відтворення), так і репродуктивних прав у цілому. 

Відмінність полягає як у різному сприйнятті репродуктивного права і 

репродуктивних прав, так і у підходах до регулювання окремих 

правомочностей людини у цій сфері.  

7.   Зроблено висновок, що заборона застосування деяких допоміжних 

репродуктивних методик, на відміну від повної заборони їх застосування, не є 

порушенням права людини на репродукцію (відтворення) і належить до 

виключної компетенції конкретної держави. 

8.   За критерієм кола осіб, які можуть скористатися допоміжними 

репродуктивними технологіями, запропоновано розділити країни на ті, в яких 

цим правом можуть скористатися: 

-   лише різностатеве подружжя; 

-   окрім вищенаведеної категорії, також різностатеві особи (пари), які 

перебувають у цивільному шлюбі (партнери); 

-   окрім вищенаведених категорій також одинаки; 

-   окрім вищенаведених категорій також одностатеві пари. 
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9.   Обґрунтовано, що встановлення імперативних обмежень у застосуванні 

допоміжних репродуктивних технологій для жінок за віком не тільки грубо 

порушує міжнародні угоди про рівноправність чоловіків і жінок, але і 

безпідставно обмежує їх фундаментальне право на репродукцію (відтворення). 

У зв’язку наведеним запропоновано передбачити наступні правила: 

-   законодавством може бути встановлений загальний максимальний вік, 

який повинні досягнути кожен з подружжя чи осіб, які проживають у 

цивільному шлюбі, з настанням якого вони не зможуть скористатися 

допоміжними репродуктивними технологіями; 

-   зазначене положення не застосовується у разі, якщо особи доведуть, що за 

їх смерті народжена дитина отримає достатню опіку до настання повноліття, у 

тому числі завдяки належному матеріальному забезпеченню. 

10.  Обґрунтовано, що подальша доля заморожених гамет повинна 

залежати від волі померлого. У разі, якщо особа вчинила дії, пов’язані із 

збереженням власних заморожених гамет для майбутнього батьківства 

(материнства), однак не висловила своєї волі, то їх використання іншим з 

подружжя є безумовним правом.  

Використання особою, яка не перебувала з ним (нею) на момент смерті у 

законному шлюбі (співмешканця (-ки) чи партнера (-ки), а також третіми 

особами, які є близькими родичами померлого, за винятком випадку, коли 

особа заморозила свої гамети для проведення штучного запліднення з гаметами 

конкретної особи про що свідчать відповідні цивільно-правові договори та інші 

документи, – правом, яке має бути підтверджено судовим рішенням і тільки з 

метою народження нащадків, тобто продовження роду. 

11.  З метою недопущення фінансових зловживань та використання 

народженого для власного збагачення, запропоновано законодавчо визначити 

правило, за яким зачаті після смерті генетичного батька (матері) нащадки не 

мають права на спадкування чи інших прав, що пов’язані із батьківством 

(материнством), за винятком якщо померлий не заповів іншого або їх зачато 

іншим з подружжя.  
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12.  Зроблено висновок про те, що у зарубіжному законодавстві по різному 

врегульовано права людини у репродуктивній сфері, способи їх реалізації та 

захисту, які ґрунтуються на їх історичному досвіді, традиціях, звичаях, 

культурі, впливу релігії та багатьох інших чинниках. Проте загалом 

спостерігаються дві суттєві тенденції: по-перше, визнання та закріплення цих 

прав на законодавчому рівні, по-друге, лібералізація для громадян у 

застосуванні окремих правомочностей, які визнано на міжнародному рівні, у 

тому числі права на штучне переривання вагітності та використання 

допоміжних репродуктивних технологій. 

13.  Констатовано, що Україна одна з найліберальніших держав світу з 

позиції комплексу методів, які дозволені для застосування з метою реалізації 

людиною фундаментального права на репродукцію (відтворення), проте 

законодавство залишається недосконалим. З однієї сторони це зумовлено 

відсутню спеціального законодавчого акту, який би комплексно регулював 

правовідносини у репродуктивній сфері, а з іншої – широкими можливостями 

(науковими, медичними), у тому числі при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій, які наразі не охоплені належним чином 

необхідним нормативним регулюванням.  

У зв’язку з цим обґрунтовано необхідність прийняття спеціального закону, 

який має регламентувати правовідносини у сфері репродуктивного відтворення, 

зокрема визначити, що слід розуміти під правом особи на репродукцію 

(відтворення) та пов’язаними з ним репродуктивними правами, встановити 

гарантії та механізми їх захисту, передбачити підстави та порядок застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, особливості здійснення окремих 

правомочностей, порядок розпорядження репродуктивним матеріалом, 

ембріонами, збереження лікарської таємниці, проведення державної політики у 

репродуктивній сфері, зокрема здійснення нагляду і контролю за організаціями, 

які надають послуги  допоміжних репродуктивних технологій тощо. 

14.  Аргументовано, що поняття «особи, які вправі скористатися 

допоміжними репродуктивними технологіями» та «особи, до яких 
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застосовуються допоміжні репродуктивні технології» є різними за своєю суттю. 

Перші, це суб’єкти, що вправі реалізувати суб’єктивне право на репродукцію 

(відтворення), у тому числі завдяки допоміжним репродуктивним технологіями. 

Другі, це особи до яких застосовуються відповідні методики допоміжної 

репродукції зважаючи на біологічні особливості (чоловік, жінка, або і чоловік 

та/або жінка). 

15.  Окрім прийняття спеціального закону, з метою удосконалення 

українського законодавства щодо регулювання права людини на репродукцію 

(відтворення), пов’язаних з ним репродуктивних прав, запропоновано наступне: 

а) у сфері конституційного права: 

- доповнити ст. 51 Конституції України частиною другою наступного змісту «Пари 

і окремі особи мають право на прийняття вільного та відповідального рішення 

щодо народження дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми народженнями». 

б) у сфері цивільного права: 

- привести у відповідність до ч. 1 ст. 48 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я норми ч. 7 ст. 281 ЦК України щодо підстав здійснення 

допоміжних репродуктивних технологій, за якими медичні показання повинні бути 

не підставами для їх проведення, а підставами (дозволом) на їх проведення; 

-  розмежувати в окремих статтях ЦК України правомочності, які є змістом 

права людини на репродукцію (відтворення) та права на життя. З цією метою у 

ст. 281 ЦК України частини 5 – 6 виключити, як такі, що не є предметом 

регулювання права на життя; доповнити ЦК України статтею 281-1«Право на 

репродукцію (відтворення)», у якій передбачити право на репродукцію 

(відтворення), яке полягає у вільному і відповідальному прийнятті рішення 

щодо народження генетично рідних дітей, їх кількості і тривалості між їх 

народженням чи відмови від реалізації цього права; заборону примусового 

позбавлення фертильності; право на стерилізацію та штучне переривання 

вагітності; право на використання допоміжних репродуктивних технологій; 

порядок отримання та розпорядження репродуктивним матеріалом, а також 

втручання у генетичний матеріал; заборону клонування людини; 
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- з урахуванням досягнень науки впровадити можливість, у тому числі 

технічну, принаймні як виняток, реєстрації в актах цивільного стану у 

новонародженої дитини двох генетично рідних матерів; 

- узгодити відомчі акти Міністерства юстиції України з вимогами СК України у 

частині визначення батьківства та реєстрації новонародженого при методиці 

сурогатного материнства, зокрема, виключити, як обов’язкову умову згоду 

сурогатної матері на запис генетичного подружжя батьками дитини; 

- з метою захисту прав дітей удосконалити порядок сурогатного материнства 

громадянами держав, де зазначена методика заборонена; визначити особливості 

встановлення походження дітей при використанні методики сурогатного 

материнства у разі смерті генетичних батьків до їх народження; передбачити 

порядок та підстави посмертної репродукції, можливості використання методу 

сурогатного материнства одинаками; 

- законодавчо передбачити, що нащадки, зачаті після смерті генетичних батьків 

(одного з них), не мають права на спадкування чи інших прав, що пов’язані із 

батьківством (материнством), за винятком якщо померлий не заповів іншого 

або їх зачато іншим з подружжя. За відсутності волі померлого, а також волі 

(бажання) іншого з подружжя померла особа, у разі реалізації права на 

репродукцію (відтворення) (продовження роду) іншими особами (батьками, 

братом чи сестрою та іншими уповноваженими суб’єктами), має 

прирівнюватися до статусу неанонімного донора репродуктивних клітин; 

- передбачити можливість отримання спадщини дітьми, зачатими після смерті 

спадкодавця, зокрема при наявності заморожених (кріоконсервованих) 

репродуктивних клітин, а також ембріонів утворених із використанням 

репродуктивних клітин померлого, відповідної його волі та за умови, що вони у 

подальшому зачаті не пізніше трьох років після смерті особи та народжені живими. 

Водночас встановити, що у разі зачаття та народження дитини з 

використанням замороженого (кріоконсервованого) репродуктивного матеріалу 

спадкодавця, або використанням ембріонів, утворених із використанням його 

репродуктивних клітин, іншими родичами спадкодавця (крім подружжя, який 
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його пережив), такі діти не мають права на спадкування, у тому числі за 

правилами ст. 1241 цього Кодексу, якщо тільки спадкодавець у встановленому 

порядку не залишив іншого письмового розпорядження своєї волі; 

-  встановити мінімальний вік, з якого дозволяється прийняття рішення про 

добровільну стерилізацію з урахуванням повного (наскільки це можливо) 

сформування у людини власної особистості, який повинен бути визначений з 

врахуванням позиції психології та психіатрії та становити не менше 21 року;  

в) у сфері сімейного права: 

- оновити понятійний апарат сімейного права з урахуванням сучасних змін та 

розвитком технологій, у тому числі таких дефініцій, як: «батько», «біологічний 

(генетичний) батько», «мати», «біологічна (генетична) мати», «сурогатна мати», 

«біологічні (генетичні) матері», «дитина», «клон», «клонована дитина», «сім’я»; 

- надати чоловіку, як одному з подружжя, повноваження погоджувати 

проведення аборту виключно у разі, якщо при цьому незворотньо буде 

порушено його право на репродукцію (відтворення) та до настання вагітності 

подружньою парою надавалася згода на застосування допоміжних 

репродуктивних технологій з використанням його сперми чи ембріона, який 

запліднено з використанням його сперми; 

- закріпити, що діти народжені за допомогою допоміжних репродуктивних 

технологій мають однаковий правовий статус з дітьми, зачатими природним 

способом; 

г) у сфері кримінального права: 

- викласти ст. 134 КК України «Незаконне проведення аборту або стерилізації» 

у новій редакції у якій: по-перше, додатково передбачити кримінальну 

відповідальність за незаконне проведення редукції ембріона та схиляння жінки 

до неї; по-друге, закріпити додаткові критерії незаконності проведення аборту, 

редукції ембріона чи стерилізації особи, а їх проведення неуповноваженою 

особою буде тільки одним з таких критеріїв (зокрема місця, способу, часу 

проведення, терміну вагітності тощо); по-третє, безпосередньо передбачити 
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кримінальну відповідальність як за примушування до стерилізації, так і 

незаконне її проведення. 

- доповнити КК України ст. 134-1 «Порушення репродуктивних прав особи при 

застосуванні допоміжних технологій», якою передбачити кримінальну 

відповідальність за умисне порушення репродуктивних прав особи при 

застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. 

Зокрема, підставами для кримінальної відповідальності повинні бути: 

умисна підміна репродуктивних клітин, ембріонів пацієнта; умисне знищення 

репродуктивних клітин, ембріонів всупереч встановленому порядку. До 

кваліфікуючих ознак слід віднести: умисну підміну репродуктивних клітин чи 

ембріонів пацієнтів власними репродуктивними клітинами чи ембріонами; 

умисну підміну репродуктивних клітин чи ембріонів двох і більше осіб, за 

попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, або якщо такими 

діями спричинено тяжкі наслідки; вчинення злочину щодо особи, яка втратила 

фертильність (стала безплідною), внаслідок чого вона не спроможна надалі 

мати генетично рідних дітей. 

-   доповнити КК України ст. 134-2 «Протиправне використання генома 

людини», якою передбачити кримінальну відповідальність за незаконне 

клонування людини, створення химер, гібридів, а також протиправне 

редагування генома, у тому числі без згоди осіб, яким належить відповідний 

біологічний матеріал. 

16.  Констатовано, що зважаючи на подальший розвиток репродуктивних 

технологій чинне законодавство потребуватиме постійних змін з метою 

забезпечення належного правового регулювання правовідносин у цій сфері. 

 

 

 

 

 

 



376	  
	  

РОЗДІЛ 4. 

ОБСЯГ ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНОЮ ОКРЕМИХ ПРАВОМОЧНОСТЕЙ У 

РЕПРОДУКТИВНІЙ СФЕРІ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

НАРОДОНАСЕЛЕННЯ 

 

4.1.   Державна політика у сфері народонаселення як важливий чинник 

реалізації людиною права на репродукцію (відтворення) та пов’язаних з 

ним репродуктивних прав 

 

Політика планування сім'ї є здійсненням повноважень держави у сфері 

соціально-економічного розвитку та обґрунтовано може бути спрямована на 

підвищення якості життя і загального добробуту населення.  

Демографічна ситуація та її зміни акумулюють у собі вплив широкого кола 

соціальних, економічних, суспільно-політичних, екологічних чинників – як 

швидкоминучих, так і довготривалих; тих, що пов’язані зі специфікою 

суспільно-історичного розвитку країни, й тих, котрі викликані соціальними 

зрушеннями, які вона переживала й переживає тепер [250, с. 12].  

За даними Державної служби статистики чисельність населення в Україні 

упродовж останнього десятиліття щороку зменшується. З останнього перепису 

населення, проведеного у 2001 році, воно скоротилося близько на 5-7 млн. осіб 

і на теперішній час складає у межах 40 млн. громадян. Та найгірше те, що й 

надалі спостерігається майже у двічі перевищення кількості померлих над 

кількістю живонароджених. 

За таких обставин слід шукати вихід із негативної демографічної спіралі, 

що чим далі, тим стає складнішим. І проблема тут пов’язана не тільки із зміною 

психології молодого покоління, яке вже не бажає ставати батьками у ранньому 

віці, складним соціально-економічним становищем чи міграцією населення за 

кордон, а перш за все з необхідністю перегляду всієї державної політики у 

сфері народонаселення, забезпечення та гарантування права кожному на 

продовження роду, допомоги молодим сім’ям, соціальної допомоги у зв’язку з 



377	  
	  
народженням і вихованням дітей, створення належних умов для проведення 

безпечного переривання вагітності та недопущення негативних традиційних 

практик у репродуктивній сфері, таких як жіноче обрізання та ін. 

Розвиток суспільства від індустріального до постіндустріального 

супроводжується перенесенням соціального контролю над демографічною 

поведінкою з інституційно-колективного на індивідуальний рівень, «зовнішній» 

державний контроль поступається місцем «внутрішньому», який передбачає 

розширення свободи індивідуального вибору. У контексті репродуктивних прав 

це означає вибір ступеню, часу і способу відтворення. Індивід може повністю 

відмовитися від дітонародження, залишившись бездітним до кінця життя, а 

може привести на світ конкретне число дітей, штучно обмежуючи фертильність 

за допомогою абортів або контрацепції; може народити у віці, який суспільство 

вважає занадто юним, або відкласти появу потомства на старість; може пов’язати 

дітонародження з певною формою шлюбу, а може взагалі ніяк не співвідносити 

народження дітей з будь-яким сімейним союзом тощо [180, с. 71]. 

У 1966 році в Резолюції № 2211 (ХХІІ) 1966 Генеральна Асамблея 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. Цього ж року 

прийнято Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, які також 

закріпили права, що стали підґрунтям для виокремлення репродуктивних прав у 

подальших міжнародних документах та судовій практиці [233, с. 47]. 

Принцип 5 Програми дій, прийнятої на Міжнародній конференції ООН з 

народонаселення і розвитку (МКНР) в 1994 році, зазначає: «Цілі і політики у 

сфері народонаселення є складовою частиною культурного, економічного і 

соціального розвитку, основне завдання якого полягає в підвищенні якості 

життя всіх людей» [196]. 

У даному контексті вирішального значення набуває співвідношення права, 

природного права і їх впливу на державну політику народжуваності та 



378	  
	  
народонаселення. Слід констатувати, що юриспруденція тут займає можливо 

одні з останніх позицій серед всіх наук. Питанням репродуктивного 

відтворення населення, впливу такого відтворення на розвиток держави, та, у 

свою чергу, впливу державної політики на тенденції відтворення населення, 

повноважень і можливостей окремої людини у цій сфері вже давно є предметом 

економічних, соціальних, медичних та інших дисциплін. При цьому прикладні 

науки наразі суттєво випереджають темпи правового регулювання, а новітні 

якісні зміни щодо відтворення людини залишили далеко позаду консервативні 

устої юриспруденції [390, с. 158]. 

Як наслідок, сучасна правова регламентація не узгоджується з фактичним 

станом, який має місце у репродуктивній сфері, зокрема щодо виокремлення та 

регулювання методів допоміжних репродуктивних технологій, визначення 

змісту окремих репродуктивних прав, закріплення таких прав та кола суб’єктів, 

які вправі ними скористатися.  

Знань про людську репродукцію довго не вистачало для її ефективного 

регулювання, але історія дає приклади втручання у цей процес, спрямований або на 

скорочення народжуваності у певних групах населення, або на заміщення 

недостатнього числа нащадків конкретних батьків. Поки суспільство стурбоване 

тим, як прогодувати себе, переважають завдання обмеження чисельності населення, 

але після катаклізмів, що призводять до його різкого скорочення, порушення 

структури, потреба в продовженні роду посилюється [180, с. 70]. 

Загалом питання правової регламентації відтворення час від часу 

піднімалися правознавцями, однак, як правило, з позиції регулювання 

народонаселення у контексті сімейного, інколи цивільного права.  

Ще у 1977 році Р. Каллістратова відзначала: «Сімейні стосунки, як і всякі 

інші, відчувають вплив з боку цілого комплексу соціальних явищ: економіки, 

політики, ідеології. Крім того, стимулювати народжуваність можуть норми 

найрізноманітніших галузей права, тому настав, мабуть, час знайти прийнятну 

організаційну форму співробітництва юристів різних профілів, економістів, 
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демографів для комплексної розробки конкретних пропозицій про вирішення 

проблеми динаміки народонаселення» [130, с. 61]. 

Зрозуміло, що державна політика народонаселення та демографічна 

політика надзвичайно широкі за змістом поняття, які не можуть бути охоплені 

одним дослідженням, чи, тим паче, одним його розділом. У зв’язку з цим в 

даній роботі доречно виділити найголовніші питання державного впливу на 

народонаселення саме через правове регулювання. 

Варто підкреслити, що репродуктивну політику держави на кожному 

конкретному історичному проміжку часу визначають два серйозних фактори: 

демографічна ситуація в державі та ступінь впливу релігії на державне і 

суспільне життя. Проблеми демографічного характеру держава традиційно 

намагається вирішувати шляхом регулювання кількості дітей та своїм 

ставленням до абортів (їх повна заборона або, навпаки, дозвіл на проведення 

штучного переривання вагітності) [129, с. 150].  

Незважаючи на удавану відсутність права в цих моментах, воно досить 

активно спочатку втручалося (і втручається) в регулювання репродуктивної 

діяльності. Нездатність мати дітей для законодавства більшості держав (аж до 

початку XX ст.) була підставою для розірвання шлюбу. Тим самим держава 

визнавала право на пошук такого партнера, який дозволив би реалізувати 

репродуктивні потреби громадянина. Уже в даний час суспільство виробило 

інші канони. Створюється система клінік, чия діяльність спрямована на надання 

медичної допомоги в інтимній сфері: лікування безпліддя, штучне запліднення, 

сурогатне материнство і т.д. [43]. 

Дії законів та інших нормативних актів можуть як обмежувати, так і 

сприяти покращенню сексуального і репродуктивного здоров’я населення. 

Система обмежень може слугувати перешкодою для сексуальної освіти молоді, 

вільного та інформованого вибору в питаннях регулювання народжуваності і 

обумовлювати зменшення фінансування програм планування сім'ї та до- і 

післяродової допомоги. Заохочувальна політика сприяє забезпеченню 

адекватності відпустки по догляду за новонародженою дитиною як матері, так і 
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батька, поширенню інформації про наявні послуги у сфері сексуального і 

репродуктивного здоров'я і визнання повноважень жінок самостійно приймати 

рішення щодо власної фертильності [70]. 

З погляду природного права важливим є забезпечення впливу держави на 

право людини на репродукцію (відтворення) виключно опосередковано. 

Людина повинна мати добровільний вибір як розпорядитися власною 

фертильністю, а тому заходи стимулювання до певної репродуктивної 

поведінки не мають бути такими, що роблять її безальтернативною [391, с. 60].  

Як резонно зауважує С.Є. Мокрецов принципова відмінність 

демографічної політики полягає в дії на динаміку демографічних процесів не 

прямо, а опосередковано, через людську поведінку, через ухвалення рішень у 

сфері шлюбу, сім’ї, народження дітей… Заходи політики впливають як на 

формування демографічних потреб, що обумовлюють специфіку 

репродуктивної поведінки, так і на створення умов для їх реалізації [392]. 

Впровадження стимулів, які безпосередньо впливають на репродуктивний 

вибір і фактично роблять його безваріантним є ознакою порушення природного 

права людини, відсутності реально діючого принципу верховенства права, 

надмірного втручання у особистий простір людини.  

З метою об’єктивності оцінка впливу державної політики на 

репродуктивний вибір має здійснюватися кожного разу з вивченням всієї 

сукупності обставин, які впливають чи вплинули на поведінку людини. І якщо в 

одних випадках може йти мова про опосередковане стимулювання до певної 

репродуктивної поведінки, то в інших – до фактичного примушування на її 

дотримання. Типовим прикладом є введення «податку на бездітність» розмір 

якого може бути занадто обтяжливим для бездітної особи у конкретному 

суспільстві чи державі (порушення права на репродукцію (відтворення) у 

частині прийняття рішення щодо народження чи ненародження дітей), або 

навпаки, введення суттєвих фінансових чи інших обмежень у разі народження у 

сім’ї двох і більше дітей (порушення права на репродукцію (відтворення) у 

частині визначення кількості дітей) [391, с. 61].  
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Каїрська конференція радикальним чином змінила підхід міжнародного 

співтовариства до взаємозв’язку проблеми народонаселення і розвитку та 

поставила в центр уваги такі питання, як людина і права людини, а не 

чисельність населення і темпи його приросту. В основі такої зміни парадигми 

був відхід від розуміння населення в основному як макроекономічної змінної 

величини для планування політики до заснованого на правах людини підходу, в 

якому ключовим елементом є благополуччя окремих осіб [393, с. 2]. 

Переважна більшість держав нормативно закріпила основні положення 

своєї політики у сфері репродуктивного відтворення. В одних випадках мова 

йде про національні програми, плани дій, концепції, що затверджені 

уповноваженими суб’єктами державної влади і місцевого самоврядування, в 

інших – безпосередньо у законах [391, с. 61]. 

За інформацією Фонду ООН у сфері народонаселення a) 118 країн 

розробили керівні принципи і регламенти стандартного надання послуг з 

охорони сексуального і репродуктивного здоров'я підлітків і молоді; b) 81 

країна привела політичні установки у сфері акушерської допомоги у 

відповідність до міжнародних стандартів; c) 41 країна має в своєму 

розпорядженні систему відстеження випадків материнської смертності та 

реагування на них; d) 102 країни мають у своєму розпорядженні інформаційну 

систему управління матеріально-технічним забезпеченням для прогнозування і 

поточного контролю за наявністю товарів; e) 67 країн мають в своєму 

розпорядженні можливості надання мінімального набору первинних послуг з 

охорони сексуального і репродуктивного здоров'я з самого початку 

надзвичайних ситуацій гуманітарного характеру [152]. 

На законодавчому рівні деякі держави закріпили основи державної 

політики у сфері охорони репродуктивного здоров’я, другі – охорони і захисту 

репродуктивних прав, треті – гарантування окремих правомочностей, або 

гарантуванням державної підтримки, яка пов’язана з народженням дітей. 

Відповідно до ст. 14 Закону Республіки Молдова «Про репродуктивне 

здоров’я» політика держави у галузі охорони репродуктивного здоров'я 
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спрямована на: a) формування свідомого і відповідального ставлення населення 

до сексуально-репродуктивного здоров'я; b) запобігання небажаної вагітності та 

скорочення числа абортів; c) профілактику інфекцій, що передаються статевим 

шляхом, та ВІЛ-інфекції / СНІДу; d) правильне і широке використання методів 

контрацепції і захисту репродуктивної функції; e) забезпечення народження 

здорових і бажаних дітей; f) підтримку сімей з дітьми і пар, які планують 

вагітність; g) розвиток якісних послуг в галузі охорони репродуктивного 

здоров'я; h) ефективне залучення урядових, неурядових і приватних структур, 

засобів масової інформації до захисту і неухильного дотримання 

репродуктивних прав; i) пропаганду знань у сфері статевого і репродуктивного 

виховання населення; j) підтримку наукових досліджень у сфері 

репродуктивного здоров'я; k) вузівську і післявузівську підготовку фахівців у 

сфері охорони репродуктивного здоров'я та захисту репродуктивних прав 

відповідно до міжнародних стандартів [142]. 

У ст. 84 Кодексу охорони здоров’я Республіки Таджикистан передбачено, 

що держава гарантує допологові і післяпологові пільги матерям; захист від всіх 

форм сексуальної експлуатації та сексуального домагання; доступ до 

інформації, спрямованої на заохочення соціального, духовного і морального 

благополуччя, фізичного і психічного здоров'я у сфері дітонародження [143]. 

У Киргизькій Республіці державна політика у сфері охорони репродуктивного 

здоров’я громадян спрямована: 1) на всебічне зміцнення інституту сім'ї; 2) на 

розвиток і вдосконалення системи охорони репродуктивного здоров'я громадян з 

урахуванням статевовікових особливостей; 3) на формування свідомого ставлення 

чоловіків і жінок до народження здорових, бажаних дітей шляхом виховання у 

батьків відповідальності за їх народження; 4) на створення умов, що забезпечують 

рівність можливостей жінок і чоловіків при реалізації їх сексуальних і 

репродуктивних прав. 

Основними напрямами державної політики цієї республіки в галузі 

охорони репродуктивних прав громадян є: 1) розроблення, прийняття і 

фінансування цільових державних програм, спрямованих на покращення 
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демографічного розвитку країни; 2) розроблення і виконання стандартів 

охорони репродуктивного здоров'я громадян з урахуванням статевовікових 

особливостей; 3) проведення наукових досліджень в галузі охорони 

сексуального і репродуктивного здоров'я громадян, впровадження сучасних 

методів і технологій для покращення їх сексуального та репродуктивного 

здоров'я; 4) забезпечення юридичної, соціальної, інформаційно-методичної 

підтримки в рамках державних програм; 5) створення рівних умов для 

добросовісної конкуренції організаціям охорони здоров'я всіх форм власності, 

що надають послуги у сфері сексуального і репродуктивного здоров'я; 6) 

здійснення контролю і координації реалізації державних програм з охорони 

сексуальних і репродуктивних прав громадян; 7) затвердження переліку 

гарантованих державою послуг з охорони репродуктивного здоров'я; та ін. [72].  

У деяких державах питання репродуктивної політики вивели з предмету 

законів, які регулюють репродуктивні правовідносини, та закріпили в окремих 

законодавчих актах.  

Наприклад, у Республіці Білорусь правові та організаційні основи 

забезпечення демографічної безпеки передбачено Законом «Про демографічну 

безпеку Республіки Білорусь» [341]. В Україні збереження генофонду Українського 

народу як обов'язок держави закріплено у ст. 16 Конституції України [251]. 

Зважаючи на викладене не можна підтримати тих авторів проектів законів 

України, які пропонували чи пропонують законодавчі акти виключно щодо 

порядку, підстав та умов застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

Вважаємо, що повинен бути єдиний законодавчий акт, який регулюватиме 

правовідносини у репродуктивній сфері, що повинен включати основи 

державної політики; поняття та зміст права людини на репродукцію 

(відтворення) та репродуктивних прав; порядок, підстави і умови здійснення 

допоміжних репродуктивних технологій; особливості встановлення батьківства 

у разі використання таких технологій та ін. 

Необхідно зауважити, що законодавство держав у сфері відтворення 

населення істотно відрізняється залежно від демографічної ситуації на 
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конкретний історичний період. І якщо для європейських країн характерне 

скорочення населення і його старіння, то загальносвітовий тренд є зворотнім. 

Лише приблизно у півсотні країн уже протягом багатьох років 

народжуваність перебуває на рівні простого відтворення населення або нижче 

цього рівня. Проте у кожній четвертій державі з населенням понад мільйон осіб 

народжуваність становить не менше 4 дітонароджень з розрахунку на одну жінку. 

Загальна чисельність населення у світі понад 7,7 млрд. осіб і невпинно зростає. 

У зв’язку з цим переважна більшість держав Африки та Азії навпаки, 

намагається зупинити зростання чисельності населення. Одним з таких заходів 

є впровадження широкого доступу до контрацептивів, що не суперечить праву 

людини на репродукцію (відтворення) [390, с. 159]. 

Наприклад, в Папуа-Новій Гвінеї скасована вимога про «згоду подружжя» 

на використання протизаплідних засобів, а підлітки старше 16 років отримали 

доступ до послуг з охорони репродуктивного здоров'я без згоди батьків. 

Лаоська Народна Демократична Республіка прийняла національну політику 

регулювання періоду між пологами, що докорінно змінило прийняту в 90-ті 

роки політику, яка заохочувала народження дітей. Відповідно до нової політики 

протизаплідні засоби надаються безкоштовно і без примусу [393]. 

Стимулювання населення до використання методів контрацепції 

узгоджується з правом людини на репродукцію (відтворення), оскільки 

відповідальне, вільне та добровільне рішення про їх застосування (і жінками, і 

чоловіками) покладається на особу. Натомість політика заборони їх 

використання, або обмеження у використанні (за віком, статтю, іншими 

ознаками) призводить до його порушення, оскільки особа примусово 

позбавлена можливості належного регулювання кількості дітей завдяки 

існуючим методам контрацепції чи обмежена в ній [391, c. 62]. 

З подібної точки зору слід розглядати питання стимулювання (обмеження) 

народження дітей та їх кількості завдяки державній фінансовій підтримці. 

Багато країн через соціальну політику намагаються стимулювати 

народжуваність. Одним із найпоширеніших інструментів такого стимулювання 
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є матеріальна підтримка. Грошове стимулювання присутнє в більшості країн 

світу де має місце скорочення населення та у всіх країнах Європи про що нами 

вже зазначалося [14, с. 321].  

На противагу мають місце факти прийняття державами санкційних 

механізмів з метою стимулювання до репродуктивного відтворення. Так, у 

Радянському Союзі був впроваджений так званий «податок на бездітність». 

Зокрема, Президією Верховної Ради СРСР з 01.10.1941 року введено податок на 

холостяків, одиноких та бездітних громадян СРСР [394]. 

Таким чином види фінансового та іншого стимулювання населення до 

реалізації права людини на відтворення шляхом народження дітей є відмінними 

у кожній державі та включають як пряму фінансову підтримку, так і 

опосередковану підтримку через встановлення пільг та переваг, у тому числі 

при сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів.  

Вважаємо, що встановлення обтяжень, у тому числі додаткового 

оподаткування, за відсутність дітей, чи мінімальної їх кількості, може 

вважатися таким, що не порушує право людини на репродукцію (відтворення) 

лише у тому разі, коли ці обтяження не впливають та не можуть істотно 

вплинути на репродуктивну поведінку особи з мотивів виникнення у неї 

суттєвих труднощів чи обмежень, не примушують її до безальтернативного 

прийняття репродуктивного рішення. 

Проте, державна підтримка стимулювання до народження дітей, навіть 

надмірна, не може вважатися такою, що порушує це право, оскільки у будь-

якому разі вона спрямована на покращення фінансового та соціального 

становища людини, не є безваріантним примусом та остаточне рішення щодо її 

прийняття залишається за особою. 

З цих же підстав не може вважатися порушенням права людини на 

репродукцію (відтворення) застосування преференцій при використанні 

допоміжних репродуктивних технологій [395, с. 242]. 

Наприклад, згідно з п. 166.3.6 ст. 166 Податкового кодексу України 

податкова знижка надається на суму витрат платника податку на оплату 
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допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими 

законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді 

заробітної плати за звітний податковий рік [256]. 

У будь-якому разі люба державна підтримка не суперечить праву людини 

на репродукцію (відтворення) і не може вважатися порушенням чи обмеженням 

його реалізації. 

Однак, як вже вказувалося, значна частина держав проводить протилежну 

політику, яка полягає у зменшенні (гальмуванні) приросту населення. 

Для цього такими державами використовується широкий спектр повноважень 

від інформаційного впливу до застосування конкретних санкційних механізмів. 

Прикладом є раніше впроваджувана політика у Китайській Народній 

Республіці «Одна сім’я – одна дитина». 

Після Другої світової війни в цій державі діяла установка на високу 

народжуваність, народження трьох-чотирьох дітей заохочувалося. У подальшому 

офіційна політика змінилася - спроби обмеження народжуваності робилися у 

1956, 1962 і 1971 роках, але виявилися не дуже ефективними. У 1979 році 

запроваджено політику однодітності, яка, надалі, засвідчила свою неспроможність 

у далекій перспективі, внаслідок чого вже в 2013 році сім'ям, де хто-небуть з батьків 

не мав братів і сестер, дозволили мати двох дітей. Наприкінці 2015 року оголошено 

про майбутнє скасування принципу «Одна сім'я - одна дитина», а з початку 2016 

року всім китайським сім'ям дозволили мати двох дітей. 

Проведення суворої демографічної політики із застосуванням вкрай 

обтяжливих санкцій (у виді штрафів, примусової стерилізації і т.п.) за 

народження більше ніж однієї дитини є яскравим прикладом порушення права 

людини на репродукцію (відтворення), зокрема в частині права на визначення 

кількості нащадків та періоду між їхніми народженнями [391, с. 62].  

Ще у 1994 році у Програмі дій, серед іншого, наголошувалося: «В рамках 

програм в галузі охорони репродуктивного здоров'я має забезпечуватися 

найширший спектр послуг без примусу в будь-якій формі. Всі подружні пари і 

окремі особи мають основне право вільно і відповідально вирішувати питання 
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про кількість своїх дітей і тривалості періоду між їх народженням і на 

отримання необхідних для цього інформації, освіти та засобів» [196]. 

З огляду на вищевикладене, примусові норми або політика у сфері 

планування сім'ї, які наказують, скільки дітей можуть мати батьки, і (або) які 

передбачають заходи примусового характеру або санкції для забезпечення 

дотримання таких законів чи політики, або карають людей за їх порушення, не 

відповідають міжнародним нормам у сфері прав людини. 

Ще більш суттєвим порушенням прав людини, вимог міжнародного права 

є вчинення злочинів проти людяності та геноцид. 

Загалом планування сім'ї широко визнано як один з ефективних заходів 

реагування на демографічний тиск, за умови, що ця політика не спрямована на 

конкретну групу або співтовариство, а застосовується повсюдно і мета або 

застосування такої політики чи відповідних законів не має на увазі 

дискримінацію чи винищення. 

Злочинами геноциду є, зокрема, умисне створення для будь-якої групи людей 

життєвих умов, що можуть спричинити їхнє повне або часткове фізичне знищення. 

У числі злочинів проти людяності: масові убивства; зникнення людей; 

примусова стерилізація; тортури тощо, якщо вони були здійснені як умисні, 

широкомасштабні або систематичні заходи тощо. 

Явним проявом порушення права людини на репродукцію (відтворення) є 

примусова стерилізація групи осіб за певними ознаками чи критеріями. 

У даному випадку під примусовою стерилізацією слід розуміти державні 

програми, які спрямовані на обов’язкову хірургічну або хімічну стерилізацію 

окремих груп громадян за певними соціальними чи медичними критеріями. 

Таку примусову стерилізацію слід відрізняти від стерилізації, проведеної у 

тому числі протиправно, стосовно окремих людей і яка не є складовою 

державної політики, а пов’язана виключно з рішеннями (діями) конкретних осіб 

незалежно від їх мотивів.  

Аналіз різного роду джерел надає можливість визначити  й  функції  

негативної євгеніки як складової внутрішньої політики окремих держав: 
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-   превентивна: запобігання народженню дітей в осіб, які вважалися носіями 

дефектних генетичних ознак, та попередження народження дітей в осіб, які 

мають шкідливі звички (алкоголізм, асоціальна поведінка); 

-   карально-репресивна: використання як додаткового покарання за злочин 

(переважно сексуального характеру);  

-   регулятивна: контроль за демографічною ситуацією (рівнем народжуваності);  

-   економічна: заощадження державних коштів на утримання 

непрацездатних та їх лікування [396, с. 109].   

Загалом у першій половині XX століття такі програми були розпочаті в 

деяких країнах світу, як правило, в рамках досліджень євгеніки, і призначалися 

для запобігання розмноженню (відтворенню) людей, які вважалися носіями 

дефектних генетичних ознак. 

Найвідомішою програмою стерилізації є програма Третього рейху. 

Стерилізація, як один із засобів для мети євгеніки, мала місце в Азії, Америках 

(зокрема, США), Європі тощо. 

Так, у 1977 році після статті Мацея Заремби в газеті «Dagens Nyheter» 

увагу суспільства звернуто на той факт, що в Швеції з кінця 30-х до середини 

50-х років XX століття виконувалася велика державна програма зі стерилізації. 

Для перевірки цих фактів була створена Урядова комісія, яка завершила 

розслідування в 2000 році. Встановлено, що перший закон про стерилізацію 

прийнято шведським парламентом у 1934 році та він набрав чинності 

01.01.1935. Предметом Закону перш за все стали клінічні випадки захворювань. 

Через 6 років з ініціативи уряду Пера Альбіна Ханссона набрав чинності інший, 

доповнений і розширений закон про стерилізацію. У звіті комісії вказувалося, 

що за час дії програми 21 тис. осіб примусово стерилізовані, 6 тис. осіб були 

змушені до «добровільної» стерилізації. Згодом 1,6 тис. осіб, які зазнали 

примусової стерилізації, отримали компенсації від уряду [397]. 

Відповідно до прийнятого у Фінляндії в 1929 році закону про шлюб, 

глухим фінам заборонялося одружуватися один на одному без спеціального 

дозволу від Президента держави. Найчастіше багатьом жінкам ставився 
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ультиматум – або пройти процедуру стерилізації, або забути про заміжжя. У 

1935 році в цій країні прийнято закон про стерилізацію, згідно з яким частина 

громадян, перш за все психічно хворих, піддавалася насильницькому 

позбавленню репродуктивних функцій. Іншим носіям спадкових захворювань 

пропонувалося пройти стерилізацію добровільно. У 1950-му цей закон був 

доопрацьований і діяв до 1970 року. 

До числа країн, що схвалили закони про стерилізацію протягом 1907–1931 

років належать Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Сполучені Штати, Естонія, 

Вільне Місто Данциг, Швейцарія, Англія, Бермуди, Канада, Мексика, Японія, 

Німеччина [396, с. 108]. 

Примусова стерилізація мала місце в Індії, Китаї, Чехословаччині та інших 

державах. На теперішній час стерилізацію в основному застосовують тільки до 

засуджених за сексуальне насильство.  

Згідно із ст. 91 Кримінального кодексу Республіки Казахстан до осіб 

старше вісімнадцяти років, які вчинили кримінальне правопорушення проти 

статевої недоторканності неповнолітніх може бути примусово застосована 

хімічна кастрація [156]. Порядок та умови її проведення визначені Правилами 

застосування хімічної кастрації, затвердженими наказом Міністерства охорони 

здоров’я Республіки Казахстан від 15.06.2017 [157].  

Подібне має місце у Чехії і Польщі. Зокрема, у Польщі у 2010 набув 

чинності Закон, відповідно до якого, примусовій хімічній кастрації мають 

піддаватися чоловіки, засуджені за педофілію і сексуальне насильство над 

близькими родичами. У Чехії діє програма хірургічної стерилізації засуджених 

чоловіків за злочини сексуального характеру. Причому більшість ув'язнених 

погоджуються на кастрацію через загрозу безстрокового перебування в 

психіатричних закладах у разі відмови від неї. 

Політику примусового позбавлення державою фертильності окремих осіб, 

у тому числі за вчинення суспільно небезпечних діянь таких як злочини проти 

статевої свободи неповнолітніх, слід вважати порушенням права людини на 

репродукцію (відтворення).  
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У даному випадку головною ознакою порушення даного права є мета, яку 

переслідує держава при вчиненні таких дій. Якщо нею є помста особі за вчинення 

суспільно небезпечного діяння, то однозначно має місце порушення природного 

права. Така помста може приховуватися під різними благородними назвами із 

зазначенням цілком людяних, справедливих приводів і підстав. Та насправді вона 

не виходить за межі давнього виразу «око за око, зуб за зуб» [395, с. 243]. 

При цьому помсту не слід ототожнювати з карою, оскільки мета будь-

якого покарання є, окрім іншого, кара за вчинене протиправне діяння. Тобто 

притягнення особи до кримінальної відповідальності аксіоматично передбачає 

обмеження певних прав особи, а тому покарання особи за вчинений злочин 

(позбавлення свободи, вивірене втручання у приватне життя тощо) не 

суперечить вищезгаданим нормативним актам.   

В Україні 11.07.2019 парламент також ухвалив законопроект № 6449 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, 

неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості», 

який мав на меті посилити покарання для тих, хто вчинив злочини щодо 

малолітніх та неповнолітніх [398]. Власні міркування щодо цього проекту нами 

вже наводилися [14, с. 329]. 

Серед іншого авторами проекту закону пропонувалося посилити 

кримінальне покарання за статеві злочини проти неповнолітніх, а також ввести 

примусову хімічну кастрацію, яка полягає у примусовому введенні 

засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, 

які мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність. 

На відміну від багатьох держав, де має місце хімічна кастрація 

запропонований законопроект містив дві суттєві відмінності. По-перше, 

передбачено виключно примусову хімічну кастрацію за вчинення злочину (хоча 

у багатьох державах є альтернатива - добровільна хімічна кастрація, як в 

Німеччині). По-друге, вона може застосовуватися до злочинців відповідної 

категорії без врахування наявності саме психічних розладів. Водночас 
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педофілія – це хвороба, яка потребує лікування. Саме встановлений належним 

чином діагноз «педофілія» повинен бути тим критерієм, який дозволяє 

застосування методів пригнічення сексуальної активності. Це єдина сексуальна 

девіація, яка лікується хімічною кастрацією. 

Даний законопроект суттєво порушував природні права людини, не містив 

балансу між інтересами окремої особи, суспільства та держави, суперечив низці 

положень Конституції України та Загальної декларації прав людини та його 

застосування могло бути розцінене міжнародними правовими інституціями як 

злочин проти людяності. У зв’язку з наведеним цілком логічним є те, що цей 

проект Закону ветований Президентом України.  

Обов’язковий закон або примусова політика у сфері планування сім'ї, які 

наказують примусовий аборт або примусову стерилізацію як методи 

забезпечення дотримання такого закону або політики, завжди мають вважатися, 

по суті, переслідуванням, з огляду на серйозність порушення прав людини, які 

будуть допущені щодо кожної особи, яке зазнає на собі вплив цих заходів. 

З правової точки зору - проведення примусової стерилізації є злочином 

проти людства, що зафіксовано в положеннях Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду. Національне законодавство країн дозволяє проводити дану 

операцію добровільно, за бажанням самих громадян, і лише в деяких випадках  

примусово – за рішенням суду. Будь-який примус до операції з обмеження 

фертильності з причин наркоманії, алкоголізму, або соціальної неспроможності 

громадян, слід вважати незаконним, тому що головний обов'язок держави -

захист прав і свобод людини. 

Слід зазначити, що примусова стерилізація як частина кримінального 

покарання в історичному аспекті вже мала місце. Наприклад, Закон штату 

Оклахома про стерилізацію звичайних злочинців (1935) допускав стерилізацію 

за діяння, що доходило до фелонів, які включають моральну розбещеність, 

вчинені три і більше рази. Однак у справі Skinner v. Oklahoma Верховний Суд 

США вказав, що виключне застосування стерилізації як покарання щодо 

окремих злочинів, без поширення її на «злочини білих комірців» (шахрайство, 
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привласнення майна та ін.), суперечить поправці XIV до Конституції США в 

частині права на рівний захист [399, с. 81]. 

Аналогічно слід визнавати порушенням права людини на відтворення 

примусову стерилізацію конкретних осіб. У даному випадку мова йде про приватні 

випадки, однак які мають непоодинокий, а інколи і системний характер. 

Факти примусової стерилізації щодо конкретних осіб мали місце в різних 

державах світу. Наприклад, у Намібії, Південній Африці та деяких інших 

країнах звичайною практикою є примусова стерилізація ВІЛ-інфікованих 

жінок. У Китаї, Російській Федерації, Узбекистані, Словаччині та інших 

державах неодноразово вказувалося про виявлені факти примусової 

стерилізації. В окремих випадках незаконність таких дій підтверджена не 

тільки висновками уповноважених внутрішніх органів, покликаних захищати 

права громадян, але і рішеннями міжнародних інстанцій. 

 У справі V.C. v. Slovakia 2011 року Європейський суд з прав людини 

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, її стерилізували. 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 вважає, що її 

безплідність стала однією із причин розлучення з колишнім чоловіком.  

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, 
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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 Конвенції 

стосовно поваги до приватного і сімейного життя, оскільки не забезпечила 

особливого захисту репродуктивного здоров’я позивачки як представниці 

ромської етнічної групи [400].  

З метою недопущення протизаконної стерилізації Комітет ООН з ліквідації 

всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) для Чеської республіки 

рекомендував надавати пацієнтці, щонайменше сім днів від моменту 

інформування її про суть стерилізації, її перманентних наслідків, потенційних 

ризиків і доступні альтернативи, і до моменту надання нею незалежної, 

завчасної та інформованої згоди [401]. 

У Індії для подолання зростання чисельності населення жінкам 

пропонували пройти стерилізацію. При цьому бідні неписемні жінки поспішно 

пропускалися через процедуру отримання формальної згоди. Їх просили 

залишити відбиток пальця, не читаючи їм змісту форми або не пояснюючи 

повністю суті процедури. Жінок інформували тільки про стерилізацію, без 

згадки будь-якого іншого можливого довгострокового методу планування сім’ї. 

За наявними даними, нова індійська державна програма платить приватним 

лікарям за кожну проведену стерилізацію. Ця практика створює потужний 

стимул для примусу до стерилізації [402]. 

У зв’язку з наведеним під примусовою стерилізацією слід визнавати не 

тільки випадки, коли дана процедура проведена під примусом, або без згоди 

людини, але і коли особі не було доведено в зрозумілій формі суті та наслідків 

стерилізації. Наприклад, не може вважатися добровільною стерилізація, якщо 

особі її зміст доведено в спеціальних медичних термінах, латиницею, або у 

письмовій формі для неписемної (неграмотної) особи.  

Незважаючи на складну етичну складову, актуальне законодавство 

більшості держав зберегло інститут стерилізації недієздатних громадян. Проте 

деталізація процедури прийняття рішення про стерилізацію недієздатного 



394	  
	  
громадянина в державах досягає різної глибини. Зміст самого поняття 

«стерилізація» також може відрізнятися. Так, наприклад, Акт про стерилізацію 

1998 року №44 в Південній Африці встановлював, що стерилізація представляє 

собою хірургічну процедуру, що здійснюється стосовно особи з метою 

припинення можливості продовження нею роду, яка при цьому не передбачає 

видалення яких-небуть гонад. Згідно вказаного акту стерилізація недієздатного 

може бути здійснена лише на прохання батька, чоловіка, опікуна або куратора 

за умови, що пацієнтові не менше 18 років, а іншого доступного способу 

контрацепції застосувати неможливо. При цьому повинні бути отримані 

позитивні рішення лікарської комісії, що включає психіатра (або в разі його 

відсутності – лікаря загальної практики), психолога або соціального працівника 

і медичної сестри [399, с. 78]. 

Важливою складовою державної політики народонаселення є встановлення 

меж для штучного переривання вагітності, а також застосування контрацепції. 

Законодавство різних держав допустимість абортів врегульовує по різному 

залежно від соціально-економічних умов, ідеологічних (у тому числі 

релігійних) концепцій та ін. У багатьох державах штучне переривання 

вагітності забороняється за винятком випадків, коли вагітність загрожує стану 

здоров’я і життю жінки (проводиться за медичними показниками). Слід 

врахувати, що навіть у державах, де аборт як явище дозволений, він може бути 

заборонений у конкретній общині чи спільноті, внаслідок чого такий 

державний «дозвіл» абсолютно знівельовується [395, с. 244].  

На Міжнародній конференції з народонаселення 1984 року досягнуто 

компромісної домовленості про те, що не слід заохочувати аборти в якості 

засобу планування сім'ї і що необхідно допомагати жінкам уникати абортів на 

основі розширення доступу до планування сім'ї, а також стосовно жінок, які 

вимушені вдаватися до абортів, слід проявляти гуманне відношення і ці жінки 

повинні мати можливість користуватися консультативними послугами [393]. 

Як свідчить практика, повна заборона на проведення абортів ніколи не 

призводила до очікуваних сподівань. Навпаки, суттєво збільшувалася кількість 
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випадків жіночої смертності, каліцтва жінок, проведення незаконних абортів поза 

державним контролем тощо. У будь-якому разі майже не можливо належним 

чином врегулювати це питання та примусити жінку поза її волею народити дитину. 

Ще складніше у подальшому примусити її цю небажану дитину виховати. 

Таким чином держава повинна комплексно підходити до даного питання. 

Вважаємо, що чим більші обмеження мають місце у державі щодо 

проведення аборту чи редукції ембріона, тим ширше нею повинні 

впроваджуватися відповідні освітні програми з питань сексуального і 

репродуктивного здоров’я, доводитися до відому населення інформація про 

методи і засоби контрацепції, а самі засоби контрацепції повинні бути доступними. 

Порушення наведеного балансу, так само як повна заборона контрацепції 

та права на проведення штучного переривання вагітності може розцінюватися 

як порушення права людини на репродукцію (відтворення) у частині права на 

визначення кількості дітей та інтервалу між їхніми народженнями [395, с. 244]. 

Водночас слід усвідомлювати, що впровадження державою політики на 

зменшення кількості випадків штучного переривання вагітності не може 

розцінюватися як втручання в приватне життя осіб та порушення 

репродуктивного вибору. Тут, головне розмежовувати здійснення правомірної 

загальної політики держави, спрямованої на опосередкований вплив на 

репродуктивну поведінку та репродуктивні установки своїх громадян 

(наприклад через освітні програми, безкоштовне поширення контрацептивів, 

реалізацію державних програм по зменшенню випадків небажаної вагітності 

тощо), від неправової політики, що полягає у безпосередньому примусі особи 

до певного репродуктивного вибору.  

Більш детально питання правомірності аборту, співвідношення його з 

правом на життя розглянуто у наступному підрозділі. 

Абсолютно новим чинником у державній політиці у сфері 

народонаселення стало впровадження допоміжних репродуктивних технологій.  

Якщо ще два десятиліття тому ці технології не впливали суттєво на стан 

репродуктивного відтворення населення, то упродовж останніх років ситуація 
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кардинально змінюється. Кількість дітей, які народжуються завдяки новітнім 

технологіям невпинно зростає, а їх загальна кількість вже обраховується 

мільйонами. Більше того, спостерігається постійне удосконалення як самих 

методик, так і результатів їх застосування.  

У зв’язку з наведеним, постають нові глобальні виклики перед державою 

на різних рівнях. 

По-перше, держави повинні виробити власне бачення до застосування 

таких технологій, їх правової регламентації, можливості застосування чи заборони 

окремих з них. Таке відношення формується на основі багатьох чинників, у тому 

числі впливу релігії, фінансової спроможності держави, відношення суспільства до 

«штучного» запліднення, сформованих традицій і звичаїв тощо. 

Як наслідок, спостерігається абсолютна відмінність у поглядах країн та 

державної влади на дану проблематику. Від повного несприйняття допоміжних 

репродуктивних технологій, до ліберального відношення щодо їх застосування. 

Як вже неодноразово зазначалося мають місце кардинально різні підходи до підстав 

застосування допоміжних репродуктивних технологій, інститутів донації та 

постмортальної репродукції, деяких методик, зокрема сурогатного материнства, 

кількості ембріонів, які можуть бути зачаті у ході одного циклу репродуктивної 

програми та подальшої долі тих з них, що не використані, суб’єктів, які вправі 

скористатися допоміжними репродуктивними програмами та ін.  

Крім того, вже досить давно саме на державному рівні розглядаються такі 

питання, як фінансова допомога при застосуванні допоміжних репродуктивних 

технологій, розвиток репродуктивної медицини, обмеження дослідів при 

репродуктивному відтворенні людини та меж втручання у людський геном тощо. 

По-друге, державам слід окреслити своє відношення до так званого 

«репродуктивного туризму». Переважна більшість держав, які притримуються 

політики суворих законів у сфері допоміжної репродуктивної медицини, що 

передбачає значні обмеження (наприклад, кількості яйцеклітин, які можуть 

бути запліднені в ході одного циклу), водночас досить ліберально споглядають 

на ініціативи своїх громадян до здійснення такого лікування за кордоном, де 
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законодавство лояльніше. Адже це дозволяє, з одного боку, не порушувати 

власних устоїв, а також поглядів консервативно налаштованої частини 

суспільства, а з іншого – задовольнити репродуктивні потреби тим громадянам, 

які цього вимагають і тим самим усунути загрозу політичного протистояння. В 

інакшому разі, очевидно, рано чи пізно у суспільстві розпочалися б такі самі 

політичні акції невдоволення, як це перманентно відбувається з приводу 

законності заборони абортів. 

По-третє, виникає необхідність перегляду державної політики усиновлення.   

До появи та розвитку репродуктивної медицини єдиним виходом для 

бездітних сімейних пар та окремих осіб, що мали проблеми з репродуктивним 

здоров’ям, було усиновлення (удочеріння). Таким чином, через вказаний 

інститут держава одразу вирішувала низку складних соціальних проблем, які 

пов’язані з сирітством. Разом з тим, часто цей процес був і залишається занадто 

бюрократизованим, ускладненим і для майбутніх батьків, що бажали дитину, 

нічого не залишалося іншого як проходити його до кінця. 

Проте на теперішній час все кардинально змінюється. Зараз тільки у 

виняткових випадках діагностується повна неспроможність мати власних 

генетично рідних дітей. Тому виникає вибір чи скористатися бюрократичними, 

однак умовно безоплатними можливостями усиновлення (удочеріння), чи 

задовольнити свої природні потреби у генетично рідних дітях завдяки 

проходженню лікувальної програми репродуктивної медицини. Зважаючи на 

існуючу природню потребу у генетично рідних дітях, все більше особи та пари 

звертаються до вибору другого шляху.  

У зв’язку з цим змінюється державний підхід до усиновлення (удочеріння). 

В одних випадках спрощуються бюрократичні процедури, в інших проводиться 

відповідна інформаційна та роз’яснювальна робота з пацієнтами тощо. Так, 

відповідно до ст. 6 Закону Італійської Республіки парі, що бажає пройти 

процедуру, пов’язану із застосуванням допоміжних репродуктивних 

технологій, має бути роз’яснено та надано можливість вдатися до процедури 

усиновлення (удочеріння) [161]. 
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Уважаємо, що для вирішення проблеми сирітства у держав не залишиться 

іншого шляху, як послаблювати бюрократичні вимоги до самого процесу 

усиновлення (удочеріння), створення певних додаткових фінансових стимулів і 

одночасного удосконалення подальшого контролю за цими сім’ями і 

ставленням та умовами проживання цих дітей.   

На відміну від основних правомочностей, які становлять зміст права 

людини на репродукцію (відтворення), регулювання права на використання 

допоміжних репродуктивних технологій віднесено до компетенції державної влади.  

За таких умов не можна вважати обмеженням природного права людини на 

репродукцію (відтворення) державну заборону окремих з методів штучної 

репродукції чи закріплення підвищених вимог для їх використання.  

 

4.2. Співвідношення права на життя та права на репродуктивний 

вибір при штучному перериванні вагітності або відмови від імплантації 

ембріона 

 

4.2.1. Право на штучне переривання вагітності та редукції ембріона 

при здійсненні репродуктивного вибору та його співвідношення з правом 

на життя 

 

Відповідно до статистики Всесвітньої організації охорони здоров’я майже 

80 млн. жінок щорічно мають незаплановану чи небажану вагітність. Кожного 

року переривається приблизно 45 млн. небажаних вагітностей, при цьому 

приблизно 19 мільйонів з них припиняється в результатів небезпечних абортів, 

з яких 40 відсотків вчиняється молодими жінками у віці від 15 до 24 років. 

Внаслідок небезпечних абортів щорічно гине приблизно 68 тис. жінок, що 

складає 13 відсотків усіх випадків смерті, пов’язаної із вагітністю [128]. 

З часу офіційного закріплення у міжнародному законодавстві 

репродуктивних прав людини науковцями та практиками обговорюється 
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проблематика співвідношення права на життя і права на аборт, правового 

статусу ембріона, прав ненародженого.  

Уважаємо, що розвиток сучасних технологій дозволяє дещо розширити 

поняття штучного переривання вагітності. Під ним слід мати на увазі не тільки 

аборт в його класичному розумінні, але і редукцію ембріона, яка відбувається 

на самій ранній стадії після запліднення та полягає у медичній маніпуляції із 

зменшення кількості ембріонів, що розвиваються.  

Концептуально головним у співвідношенні права на штучне переривання 

вагітності (як репродуктивного вибору) і права на життя ненародженого є 

питання свободи. Чи мають батьки, передусім генетична матір, свободу, вибір 

щодо продовження власного роду у разі, коли відбулося запліднення? Якщо 

так, то хто наділений цією свободою: генетичні мати, батько чи має бути 

обопільна згода? Що превалює свобода індивіда у репродуктивному виборі чи 

інтереси ненародженого?  

З одного боку виникає запитання, чи має ненароджена дитина безумовне 

право на життя, з іншого – чи має право жінка розпоряджатися своїм тілом, 

вирішувати долю ембріона та плоду і чи має вона внаслідок цього право на 

фізичну недоторканість та право на приватне життя, а якщо так, то в якому 

обсязі. У цьому контексті складно урівноважити права та інтереси 

ненародженої дитини і матері.  

Правовий статус зачатої, але ще ненародженої дитини, залишається 

предметом дискусій, що залежать від багатьох чинників (зокрема, національних 

традицій і звичаїв, культури, правової свідомості тощо). 

З практичної точки зору важливим постає питання про те, з якого часу слід 

брати відлік виникнення невідчужуваних та непорушних особистих прав і 

свобод у людини, зокрема права на життя: з моменту запліднення, на певній 

стадії формування плоду, з народження. Ще більш складним дане питання 

постає у зв’язку з можливістю запліднення за допомогою методики in vitro. Як 

відомо, дана маніпуляція є один із способів лікування безпліддя – 
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екстракорпоральне запліднення відбувається у контрольованому середовищі 

поза живим організмом, тобто поза утробою матері [403, с. 18].  

Проблематика права на аборт та редукцію ембріона перетворилася на ядро 

більш масштабної ідеологічної боротьби, що зачіпає такі інститути як сім’я, 

материнство і батьківство та для багатьох стала лакмусовим папером для 

визначення демократичності й соціальної, гуманістичної спрямованості 

суспільства. При цьому кожна з сторін цього ідеологічного протистояння 

опирається на одні і ті ж принципи та аргументи проте надає їм власне 

тлумачення. У багатьох випадках досить складно відповісти що є гуманнішим 

заборонити аборт чи дозволити його [403, с. 18]. 

Наприклад, у 17-річної К.Л. з Перу під час вагітності діагностували 

аненцефалію плоду - внутрішньоутробну ваду його розвитку, який 

стовідсотково призводить до летального результату. Лікарі їй повідомили, що 

продовження вагітності загрожує її життю, фізичному та психічному здоров'ю і 

рекомендували перервати вагітність. Незважаючи на це, директор лікарні 

відмовився надати дозвіл на проведення легального аборту і змусив К.Л. 

виносити вагітність до кінця. Дитина прожила чотири дні після народження 

протягом яких співробітники лікарні змушували К.Л. годувати її грудьми. В 

результаті цього вкрай болючого досвіду К.Л. зазнала серйозне потрясіння; 

лікарі діагностували у неї глибоку депресію, яка вимагала психіатричного 

лікування. У психіатричному висновку зазначалося, що «так званий принцип 

благополуччя ненародженої дитини» завдав серйозної шкоди матері, оскільки її 

без усякої потреби змусили виносити вагітність, летальний результат якої був 

відомий заздалегідь [404]. 

Взаємозв'язок права на життя з репродуктивними правами при розгляді 

правового режиму штучного переривання вагітності, при визначенні моменту 

виникнення життя та правового статусу ембріона очевидний [207, с. 34].  

Щодо відліку початку життя людини існують різні точки зору. 

На думку одних вчених відлік життя людини слід починати з моменту 

запліднення/зачаття про що вже вказувалося [14, с. 337]. 
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Цієї ж позиції притримується низка релігій і релігійних течій. Інструкція 

«Donum vitae», де церква висвітлює загальні напрями католицької моралі 

передбачає, що: «Людину потрібно поважати і трактувати як особу з моменту 

зачаття, необхідно визнавати її права як особи, серед яких на першому місці є 

невід’ємне право кожної невинної людини на життя» [405, с. 73]. Хоча існують 

альтернативні релігійні переконання за якими початок людського життя має 

місце на 40-му дні після зачаття, на 120-й день після зачаття, на момент виходу 

голови дитини з утроби матері тощо [406]. 

Національний комітет Італії з питань біоетики 22.06.1996 прийняв 

документ, що має назву «Ідентичність та статус людського ембріона». У ньому 

зазначено, що: «Комітет одноголосно дійшов згоди про визнання моральним 

обов’язком трактувати людський ембріон від моменту запліднення (зачаття) 

відповідно до критеріїв шани й опіки, що застосовуються до людських 

індивідів, яким присвоюється характеристика особистості» [405, с. 74].  

Проте за твердженнями інших науковців, індивідуальне людське життя 

починається з часу імплантації. У цей момент бластоциста переходить зі стану 

поліпотенції в стан уніпотенції, розвиваючись із цього моменту тільки як 

людська істота й тільки в людській істоті [407, с. 33]. 

В Ірландії у 2000 році була сформована комісія завданням якої стало 

розроблення рекомендацій у сфері запліднення in vitro. У 2005 році нею 

опубліковано висновок, що: «Ембріони, які створені за допомогою 

екстракорпорального запліднення, не можуть перебувати під захистом закону 

до того моменту, поки їх не перенесли в тіло людини. На цій стадії вони 

отримують той же рівень захисту, що ембріони, які сформувалися in vivo [355, 

с. 241]. Таким чином Комісія диференціювала ембріони in vitro та in vivo. 

Більш детально про дискусії щодо початку життя нами розкрито у 

попередніх працях [14, с. 338; 408] та ін. 

Отже всі підходи до моменту виникнення права на життя та можливості 

переривання вагітності можна розділити на: 
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а) абсолютний, який ґрунтується на абсолютній цінності людського ембріона на 

всіх етапах розвитку і його праві на народження та праві на життя, яке виникає 

з моменту запліднення. Його прихильники заперечують право на аборт або 

допускають як виняток, коли існує загроза для життя матері;  

б) ліберальний, який наполягає, що ембріон має незначну цінність і не може 

бути визнаний суб’єктом права до фізіологічного народження. Його 

прихильники цілковито підтримують право на штучне переривання вагітності 

та репродуктивний вибір, у тому числі за бажанням жінки; 

в) поміркований, що пов’язує право на життя ембріона з певним рівнем його 

розвитку та досягнення життєздатності [403, с. 18]. 

Одним з головних зауважень до вищенаведених дискусій є те, що 

переважно зосереджується увага тільки на моменті виникнення життя і права на 

життя, а не його співвідношення з іншими правами, у тому числі правом на 

репродукцію (відтворення), складовою якого є право на репродуктивний вибір. 

Водночас саме це є основним. 

Вважаємо, що не слід плутати такі подібні та водночас абсолютно різні 

поняття як біологічне життя, життя людини як біосоціальної істоти, право на життя, 

захист життя та інтересів ненародженого, а також моменти їх виникнення.  

З іншої сторони також не слід об’єднувати штучне переривання вагітності, 

як репродуктивний вибір щодо кількості дітей та інтервалів між їхніми 

народженнями, з  штучним перериванням вагітності, вчиненим з іншою метою 

чи мотивів [403, с. 19]. Наприклад, свідомої вагітності з метою вчинення аборту 

на різних строках вагітності для подальшого продажу абортованих матеріалів 

задля власного збагачення, або селективний аборт. 

Дійсно, нове життя розпочинається з моменту запліднення, тобто процесу 

злиття чоловічої та жіночої статевих клітин (гамет) рослинних і тваринних 

організмів, що лежить в основі статевого розмноження. Іншими словами 

запліднення є обов’язковою передумовою появи нового життя у таких істот. 

Однак запліднення ще не означає безальтеративне народження. Якщо на 

початку розвитку істоти при статевому розмноженні триває пренатальний 
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період, як це має місце у людини, то можна говорити тільки про потенційного 

нащадка, що може народитися по завершенню вдалої вагітності. 

На будь-якому етапі вагітність може перерватися внаслідок безлічі причин, 

що призведе до викидня. Більше того, трапляється ускладнення вагітності, яка 

часто нежиттєздатна. Типовим прикладом є позаматкова вагітність. Таким 

чином будь-яка народжена людина пройшла через стадію запліднення, але не 

будь-яке запліднення закінчується народженням живої людини. Не можна не 

згадати, що запліднена яйцеклітина може не імплантуватися внаслідок чого 

вагітність взагалі не настане. 

Прихильники абсолютизації права на життя та визнання його найвищої 

цінності серед інших прав пропонують розширити рамки конституційної 

правоздатності з метою визнання суб'єктом права на життя з моменту 

запліднення, підтримують принцип неприпустимості заподіяння шкоди життю 

людських ембріонів, а також є супротивниками права на штучне переривання 

вагітності та права людини на репродуктивний вибір.  

Наприклад, А.М. Зайцева стверджує, що відповідно до досягнень сучасної 

ембріології об'єкт природного права на життя належить людині з моменту 

зачаття. Ембріон є істота: 1) самостійна; 2) жива; 3) людська. Крім того, 

визнання гідності кожної людини ґрунтується на презумпції його 

неповторності, індивідуальності. Зачаття і розвиток ембріона є фізіологічним 

підтвердженням унікальності кожної людини, його самоцінності, а значить 

гідності. З моменту зачаття бере початок індивідуальність особистості нової 

людини. З цього моменту з'являється основа для правового визнання цієї 

конкретної людини найвищою цінністю для держави [149, с. 17-18]. 

Окремі дослідники взагалі вважають народження дитини обов’язком 

жінки, а штучне переривання вагітності – зловживання нею правом і особистим 

безвідповідальним відношенням.  

А.А. Цимерман наголошує, що жінка буквально і формально сприймає 

право вирішувати питання свого материнства, не приділяє належної уваги 

репродуктивним функціям, не задумується про наслідки та дитину, тобто 
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зловживає своїм правом. «Материнством називається здатність жінки до 

народження дітей» і з цього виходить, що коли жінка вагітна, вона вже мати, і у 

відповідності до вимог Конституції повинна турбуватися про свою дитину 

незалежно від того, чи бажає вона появи її на світ [409, с. 279]. 

Водночас не меншою є кількість противників вищезазначеного підходу, у 

тому числі відносно обґрунтованості прирівнювання правового статусу 

ембріона, починаючи зі стадії зиготи, чи плоду до народженої дитини. 

Як раніше писав Г.Ф. Шершеневич: «Не зародок, а народжена дитина 

робить вплив на юридичні відносини, причому цей вплив відноситься до того 

моменту, коли він був ще зародком. Народження є настільки необхідною 

умовою для правоздатності, що поява мертвої дитини позбавлена юридичного 

значення і зародок вважається таким, що ніколи не існував» [410, с. 62].  

Дану позицію розділяє В.С. Рєпін: «Будь-яке рішення у новій сфері не 

може прийматися виключно з біоетичних або моральних міркувань ... 

Прихильники ідеології «про-лайф» прирівнюють якість життя прабатьківських 

клітин і людей. Це рівнозначно знаку рівності між біологічним потенціалом 

плодових кісточок і дерева» [411, с. 3]. 

Поборники свободи репродуктивного вибору відстоюють позицію права 

людини на штучне переривання вагітності, тобто самостійного та вільного 

прийняття рішення щодо кількості дітей та часу між їхніми народженнями. 

Отже, право жінки на аборт пов’язане з правом на планування сім’ї, що 

включає в себе право на запобігання небажаній вагітності, яке є комплексним 

поняттям і включає в себе контрацепцію та аборт. 

Так, Т.І. Длугопольська пише: «Повага до жінки не дозволяє ставитись до 

неї як до засобу відтворення нового покоління. Тому у цьому сенсі ми не 

можемо відмовитись від операцій штучного переривання вагітності. При 

законодавчому регулюванні абортів необхідно враховувати право жінки 

самостійно розпоряджатися ситуацією щодо наявної вагітності, а також 

базуватись на принципах попередження проведення кримінальних штучних 

переривань вагітності; декларування і впровадження державної політики, 
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спрямованої на зменшення кількості абортів як засобу регулювання 

народжуваності. При такому підході існує велика ймовірність створення якісної 

нормативно-правової бази, яка ґрунтуватиметься на компромісі між правами і 

законними інтересами матері та прагненням держави і суспільства забезпечити 

право на життя ще ненародженої дитини і тим самим сприяти поліпшенню 

демографічних показників країни» [183, с. 57]. 

Розмірковуючи про право на аборт Майкл Тулей згадує про класичну 

вимогу самосвідомості згідно з якою організм має право на життя тільки якщо 

він усвідомлює себе «як постійний суб'єкт досвіду та інших психічних станів». 

Особистісна ідентичність складається з причинно-наслідкових і психологічних 

зв'язків і, перш за все, з пам'яті. Оскільки людський плід ще не розвинув 

адекватних розумових здібностей, це не індивід з суб'єктом свідомості, який 

буде існувати пізніше. Це означає, що плід, доки він не є суб'єктом свідомості, є 

іншою сутністю, поки він не здобуде пам'ять та інші когнітивні здібності. 

Виходячи з цього твердження, він робить висновок, що аборти є морально 

виправданими [412, с. 3]. 

Міжнародне право до цього часу не дало точного визначення слову 

«дитина» і моменту, з якого починається її захист правом і законом. У 

преамбулі Декларації прав дитини від 20.11.1959 вказано: «Дитина внаслідок її 

фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, 

зокрема належного правового захисту, до і після народження» [413]. У свою 

чергу в ст. 1 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 передбачено, що дитиною є 

кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, 

застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше [169].  

Проте вищезазначені акти так і не дають чіткої відповіді з якого часу слід 

відраховувати момент появи у дитини чи потенційної дитини певних особистих 

прав, перед усім права на життя, а підкреслюють особливий режим їх правового 

захисту [414, с. 204].  

При підписанні та ратифікації Конвенції деякі держави зробили заяву з 

приводу тлумачення її положень щодо початку життя. Наприклад, Аргентина 
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висловила застереження про те, що ст. 1 «тлумачиться нею через призму того, 

що дефініція «дитина» означає людську істоту з моменту зачаття до досягнення 

вісімнадцятирічного віку». З іншого боку, багато держав, які приєдналися до 

Конвенції, зробили застереження на користь репродуктивних прав людини. 

Франція вказала, що ст. 6 Конвенції «не може тлумачитися як така, що створює 

будь-яку перешкоду з реалізації положень французького законодавства щодо 

добровільності переривання вагітності». 

Великобританія ратифікувала Конвенцію із застереженням про те, що вона 

тлумачить Конвенцію як таку, що застосовується тільки до людської істоти з 

моменту народження. Українське ж законодавство визнає права фізичної особи 

з моменту її народження із застереженням про те, що в межах закону в окремих 

випадках держава охороняє права зачатої, але ще ненародженої дитини. 

Професійні медичні асоціації теж не наважилися дати однозначну 

відповідь на це питання. У Декларації щодо медичного аборту, прийнятій на 

Всесвітній медичній асамблеї у 1970 році, зазначено, що обставини, за яких 

життєві інтереси матері стикаються з життєвими інтересами ненародженої 

дитини, породжують дилему і ставлять питання, чи повинна навмисне 

перериватися вагітність. Різноманітність відношення до цієї ситуації пов’язане 

з різноманітністю відношення до життя ненародженої дитини, що є сферою 

особистих переконань і совісті, які потрібно поважати [415]. 

Європейська практика свідчить про індиферентність до захисту життя 

дітей в утробі матері: в ході вирішення низки справ Європейський суд з прав 

людини не надав чіткого роз’яснення про те, чи має ненароджена дитина (плід) 

право на життя в сенсі ст. 2 Конвенції 1950 року, однозначно не гарантував 

право на аборт, хоча і засвідчив підтримку національним законам, які 

дозволяють добровільний аборт на ранніх стадіях [166, с. 76]. Головним 

чинником є не стільки право на життя, як право на повагу до приватного життя 

(ст. 8 Конвенції), що залишає певну свободу вибору матері. 

У рішенні «Во проти Франції» Суд зробив висновок, що питання про те, з 

якого моменту виникає право людини на життя, повинно вирішуватися на 
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національному рівні, оскільки, по-перше, у більшості з тих держав, котрі 

ратифікували Конвенцію це питання однозначно не вирішене і залишається 

предметом публічних дебатів; по-друге, між європейськими державами загалом 

немає правового чи наукового консенсусу щодо визначення початкового 

моменту життя. Так, у згаданому рішенні зазначено, що природа і правовий 

статус ембріона чи плода не визначений на європейському рівні загалом. 

Принаймні, більшість європейських держав визначають, що людський ембріон 

належить до людського роду. На думку Суду, потенціал і здатність ембріона 

людини стати людиною вимагають його захисту в ім’я людської гідності, однак 

це не вимагає розглядати його як людину, котрій належить право на життя у 

сенсі ст. 2 Європейської конвенції [221]. 

Таким чином, аналіз міжнародних актів, судових рішень, зокрема 

Міжамериканського та Європейського судів з прав людини дозволяє 

констатувати, що у міжнародному праві немає однакового підходу до 

визначення моменту початку життя та права на життя в ембріона. Дане питання 

залишається на розсуд держав-членів.  

Так само, переважна більшість Конституцій у своєму змісті тим чи іншим 

чином врегульовує право на життя, проте лише деякі з них зачіпають делікатне 

питання з якого часу особа має дане право. 

У ч. 2 ст. 17 Конституції Російської Федерації встановлено, що: «Основні 

права і свободи людини невідчужувані і належать їй від народження» [285]. Це 

означає, що Конституція цієї держави пов’язує виникнення прав і свобод у 

фізичної особи з достатньо визначеним юридичним фактом – з фактом 

народження. Подібні за змістом норми містяться у Конституціях 

Азербайджанської Республіки (ч. 2 ст. 24) та Республіки Казахстан (ч. 2 ст. 12).  

У ч. 1 ст. 15 Конституції Словацької Республіки зазначено, що кожен має 

право на життя. Людське життя варте охорони ще до народження. Однак у ч. 4 

цієї ж статті передбачено, що не є порушенням прав людини позбавлення життя 

шляхом діяння, яке у відповідності до закону не є кримінально караним [333]. У 

ч. 3 ст. 40 Конституції Республіки Ірландія встановлено, що держава визнає 
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право на життя матері, гарантує у своїх законах повагу і, наскільки це можливо, 

захищає і підтримує своїми законами це право [332]. 

У зарубіжних країнах по-різному визначається початок життя людини. У 

Франції життя людини захищається державним законом через 10 днів після 

зачаття, в Данії – після 12 тижнів, а в Швеції – 20. В Японії, як і в багатьох 

країнах, життя юридично захищено лише після народження [192, с. 193].  

Відповідно до Цивільного кодексу Угорщини 1977 року, людина, якщо 

вона народиться живою, вважатиметься правоздатною з моменту зачаття. У 

Цивільному кодексі Словенії 1964 року зазначено, що правоздатність фізичної 

особи виникає з моменту народження, при цьому живонародженою вважається 

дитина, яка народилася і прожила 24 години з моменту відділення її від 

материнського організму [416, с. 38]. 

В Конституції України (статті 3, 27 та ін.) визначено, що кожна людина 

має невід’ємне право на життя, її життя, поряд зі здоров’ям, честю і гідністю, 

недоторканістю і безпекою визнається найбільшою соціальною цінністю. Проте 

з якого моменту виникає це право та що слід визнати життям і кого людиною (у 

контексті чи є вона людиною до народження) – не вказано.  

Вітчизняне законодавство не розглядає ненародженого як власне людину, 

носія права на життя, хоча і може визнавати у встановлених законом випадках 

інтереси зачатої, але ще ненародженої дитини. Ступінь правової захищеності її 

життя залежить від терміну вагітності і зростає пропорційно цим термінам. 

Наведене чітко прослідковується з Постанови Кабінету Міністрів України від 

15.02.2006 № 144 [364] та інших підзаконних актів у цій сфері. 

Згідно з ч. 2 ст. 25 ЦК України цивільна правоздатність фізичної особи 

виникає у момент її народження. З нею кореспондується ч. 1 ст. 6 Закону 

України «Про охорону дитинства» відповідно до якої кожна дитина має право 

на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за 

критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я [417]. 

Отже, за національним законодавством право на життя, як і інші права, 

виникає у особи з моменту народження, при цьому народження живою. 
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На сьогодні спостерігається тенденція до лібералізації національних 

законодавств щодо підстав проведення абортів. Так, у 2018 році відповідні 

зміни внесені у законодавство однієї з найконсервативніших європейських держав 

– Ірландії. Тепер в Ірландії будуть дозволені аборти в термін до 12 тижнів і пізніше, 

у разі загрози життю матері або важкої патології плода [414, с. 204]. 

Упродовж останніх десятиліть все більша частина науковців, практиків, 

правових інституцій схиляється до позиції, що при конкуренції права на життя 

ненародженої дитини та права біологічних батьків, перш за все матері, на 

репродуктивний вибір, перевага повинна надаватися останньому.  

Неабияку роль тут відіграли рішення вищих судів та органів 

конституційної юрисдикції, які вимушені були розглядати це складне питання 

через призму норм Конституції, верховенства права та природніх прав. 

У прецедентних судових рішеннях зазначається, що, незважаючи на 

наявність у держави легітимної зацікавленості в цінності пренатального життя, 

право на життя до народження не існує. В цілому ці рішення закріплюють 

встановлені міжнародними і регіональними органами з прав людини стандарти, 

згідно з якими не існує безумовного права на життя до народження, а заходи, 

що вживаються державою для захисту пренатального життя, не повинні 

суперечити фундаментальним правам жінок. 

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 серйозних обставин. Наприклад, у 2006 році 

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. 

Як пояснив Верховний Суд Непалу:  «... плід може існувати тільки завдяки 

матері; якщо ми надамо йому права, які суперечать здоров'ю або благополуччю 
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матері, то це може стати причиною конфлікту між інтересами матері та плоду, і 

навіть змусить нас визнати перевагу плоду, що буде суперечити інтересам матері. 

Не можна ставити під загрозу життя матері з метою захисту плоду» [404]. 

У 2012 році Верховний 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 [233, с. 153]. 

Конституційний Суд Словаччини ухвалив: «Поза всяких сумнівів, поняття 

«кожен» [в даній статті] слід розуміти як кожна народжена людина, [таким 

чином], правоздатність виникає з народженням і закінчується зі смертю» [418]. 

Важливою в контексті легалізації абортів та використання ембріональних 

клітин стала справа Roe v. Wade, розглянута Верховним Судом США у 1973 

році, де підкреслено: «Зародок не є юридичною особою, що захищається 

Конституцією Сполучених Штатів», тобто не має гарантованого Вищим 

Законом країни права на життя. Дж. Роу, яка хотіла перервати вагітність, 

оскаржувала конституційність закону про заборону абортів штату Техас. Суд 

визнав, що жінка має конституційно-охоронюване право на недоторканність 

приватного життя, що включає у себе право перервати вагітність. Однак, на 

думку Суду, це право жінки не безмежне, йому протистоять інтереси держави з 

охорони здоров'я жінки та захисту потенційного життя людини. При цьому, 

виходячи з аналізу Конституції США, він зробив висновок, що конституційний 

термін «особа» («person») [Ibidem] застосовується тільки до народженої 

людини, але не до плоду, що знаходиться в утробі матері, право на життя якого, 

отже, не охороняється Конституцією США. Разом з тим, з метою досягнення 

компромісу між правом жінки та інтересами держави щодо захисту 

потенційного життя людини було висунуто критерій «життєздатності» плода, 

яким він володіє на відповідному тижні вагітності. Виходячи з цього, Суд 

обмежив право жінки на аборт в залежності від терміну вагітності [248]. 

У 1992 році об'єктом перевірки у вищій судовій інстанції цієї держави став 

закон штату Пенсильванія, який, визнаючи право жінки на аборт, вводив низку 
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істотних обмежень: вимагав, наприклад, щоб «жінка, яка домагається дозволу 

на аборт, до операції надала згоду, що має містити досить багато відомостей; 

щоб певні відомості були повідомлені їй не пізніше, ніж за 24 години до її 

проведення; щоб неповнолітні отримали згоду на проведення операції від 

одного з батьків або судді, і, нарешті, щоб заміжня жінка повідомила чоловіка 

про свій намір зробити аборт». Судом зафіксовано, що «обтяження більше, ніж 

це необхідно» - це таке обмеження, мета або наслідки якого полягають у 

створенні серйозної перешкоди на шляху жінки, яка порушує клопотання про 

дозвіл на аборт до досягнення плодом здатності до самостійного виживання. У 

судовому рішенні підтверджено конституційний захист права на аборт [258, с. 4]. 

Висловлюючи своє бачення щодо співвідношення права людини на життя 

та права людини на свободу репродуктивного вибору, як складову 

фундаментального права на репродукцію (відтворення), більш детально 

зупинимося на деяких істотних моментах на користь останнього. 

По-перше, слід відзначити, що у нормах Конституції України не 

передбачено переваги права на життя над іншими фундаментальними 

природними правами людини, у тому числі честі і гідності. У зв’язку з цим 

складно погодитися з тими науковцями, які вважають, що життя кожної 

людини завжди є вищою цінністю порівняно з іншими суспільно-правовими 

цінностями, а право на життя в силу своєї природи в системі інших прав займає 

основне системоутворююче місце (А.М. Зайцева [149, с. 14], Я.П. Кузьменко 

[419, с. 25], М.А. Мокосєєва [209, с. 98], О.М. Гончаренко [420], В. Кожан [407, 

с. 34], О.І. Вінгловська та К. Демиденко [421, с. 46] тощо). Такими науковцями 

право на штучне переривання вагітності розглядається тільки в контексті права 

на життя і основну увагу, здебільшого, приділено лише питанню, коли саме 

виникає останнє (з моменту зачаття, імплантації, певного утробного розвитку 

чи народження). 

Наприклад, О.В. Огірко зазначає, що право на життя це перше і основне 

право кожного людського існування; усілякі інші права знаходять свою 

обґрунтованість і здійснення в цьому фундаментальному праві. Тому не можна 
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обмежувати його обов’язковості до кількості днів від зачаття, це право 

зобов’язує із самого початку [164, с. 65]. У свою чергу О.М. Гончаренко 

підкреслює, що право на життя є первинним (природним), без нього всі інші 

права людини втрачають зміст [420]. 

На думку А.М. Зайцевої: «Щодо аборту виникає конфлікт інтересів між 

правом дитини на народження і життя та правом матері на самовизначення, 

таким чином, стикаються два права різних видів. З причини особливого статусу 

права на життя, його нерозривності з сутністю людини, незамінністю дисертант 

робить висновок, що праву на життя неможливо протиставити право, об'єктом 

якого є інше рівноцінне благо, крім права іншої особи на життя. У зв'язку з цим 

в умовах конфлікту інтересів, в якому одним з інтересів є право на життя, 

неможливо встановити рівновагу інтересів. При конфлікті між правами різних 

видів пріоритет повинен віддаватися праву на життя. При конфлікті між 

правами одного виду - єдиним варіантом є позбавлення одного суб'єкта права 

на життя на користь іншого суб'єкта. Така ситуація, наприклад, складається, 

коли народження дитини загрожує життю матері» [149, с. 23]. 

Підкреслимо, що людство знає багато прикладів упродовж своєї історії, 

коли життя цінилося менше ніж свобода, честь і гідність. Для безлічі осіб саме 

останні цінності були найголовнішими, найважливішими. У будь-якій війні 

життя людини покладається на терези поряд з іншими цінностями, які стають 

пріоритетом, а захист Вітчизни, у тому числі ціною власного життя, – 

найголовнішим обов’язком. Недарма в деяких конституціях саме гідність, 

недоторканість особи, право на особистий розвиток є першими статтями, якими 

починається розділ Основного Закону, що присвячений правам людини. 

Наприклад, Глава друга Конституції Грузії «Основні права людини» 

розпочинається зі статті 9, яка захищає недоторканість людської гідності, а 

право на життя врегульовано статтею 10 [422, с. 60].  

Більше того, в окремих випадках жінка готова пожертвувати власним 

життям заради народження дитини, тобто приймає рішення віддати своє життя 

заради продовження власного роду. І ці випадки аж ніяк не вкладаються у тезу 
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за якою право на життя є найголовнішим правом людини, яким вона до того ж 

не може вільно розпоряджатися (наприклад, при забороні евтаназії, наявності 

покарання у виді смертної кари тощо). 

Спроби закріпити право на життя до народження (тим самим визнавши 

пренатальну правосуб'єктність) спрямовані на надання заплідненій яйцеклітині, 

ембріону або плоду прав, обсяг яких не поступається правам жінки і навіть 

перевищує їх. У цілій низці випадків метою цих заходів є заборона будь-якої 

процедури, пов'язаної з перериванням вагітності. В інших випадках їх метою є 

обґрунтування обмежень на доступ до екстракорпорального запліднення і 

контрацепції. Абсолютно у всіх випадках дані стратегії спрямовані на те, щоб 

позбавити можливості приймати самостійні рішення щодо своєї фертильності, 

ігноруючи основні права людини, притаманні передусім жінці. 

У цьому контексті слід зауважити, що мова йде не лише про 

співвідношення права на життя та права розпоряджатися власним тілом, як це 

розглядається у багатьох випадках прихильниками наявності так званих 

«соматичних» прав. Також підкреслимо, що право на переривання вагітності не 

тільки: «… представляє собою автономне рішення про користування і 

розпорядження своїм тілом, яке містить в собі правомочності на вільний 

репродуктивний вибір в рамках реалізації права на недоторканність особи…» 

[423, с. 13] як про це вказують деякі науковці. Погодитися з таким 

трактуванням означатиме досить вузький підхід до означеної проблематики.  

 Право розпоряджатися власним тілом є сукупністю низки різнопланових 

прав особи, які об’єднані за певною, на наш погляд досить умовною 

класифікацією, а тому це «збірне» право аж ніяк не слід ототожнювати з 

природними правами людини (хоча окремі з цих прав до них можуть 

належати). До речі такими є і репродуктивні права, які аналогічно є сукупністю 

неоднорідних прав об’єднаних за відповідним критерієм.  

Так само мова йде не тільки про межі втручання до приватного і сімейного 

життя жінки, а також інших прав. Вважаємо, що Європейський суд з прав 

людини переважно надає тлумачення ст. 2 Конвенції через співвідношення її зі 
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ст. 8, оскільки на час прийняття даного міжнародного акту не існувало 

сучасних технологій у сфері репродукції, а репродуктивні права наповнювалися 

іншим змістом. Зокрема на той час не існувало технологій запліднення in vitro, 

кріоконсервації ембріонів, можливостей постмортальної репродукції, методик 

втручання у геном людини тощо. У зв’язку з цим права людини у сфері 

репродуктивного відтворення окремо не виділялися.  

Натомість йдеться про конкуренцію двох природніх прав, які пов’язані з 

базовими природними потребами (самозбереження та продовження роду), а 

отже і право на життя, і право на репродукцію (відтворення) є 

фундаментальними та рівнозначними між собою. Жодне з них немає 

абсолютної переваги одне перед одним. Однак баланс між ними теж не є 

сталим упродовж строку вагітності, оскільки пріоритетність поступово 

переходить від права на репродуктивний вибір матері до права на життя 

ненародженого [422, с. 61].  

При визнанні ж абсолютності права на життя ненародженого автоматично 

применшуються права жінки на здоров’я, на особисту свободу, на 

репродуктивний вибір, внаслідок чого їй може буде завдано непоправимої 

фізичної чи психічної шкоди. 

Саме тому при оцінці права на штучне переривання вагітності важливо 

дослідити його взаємозв’язок з правом на репродукцію (відтворення) та правом 

на життя у контексті принципу пропорційності (пошуку балансу між 

інтересами матері та ненародженого), який є частиною принципів верховенства 

права і свободи.  

Таким чином не можна погодитися з позицією О.М. Гончаренко та ін. про 

те, що природним правом людини є тільки право на життя, а право жінки на 

штучне переривання вагітності, є протиприродним та псевдо правом [420]. 

Адже право на аборт є частиною права на репродуктивний вибір, що є однією із 

складових права людини на репродукцію (відтворення) та, так само як і право 

на життя, базується на первинних природних потребах і є фундаментальним 

природним правом. У свою чергу репродуктивний вибір – прояв моральної 
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автономії особистості в питаннях сексуальності і дітонародження, де в першу чергу 

мова йде про свідоме і відповідальне ставлення особистості до цих питань. 

По-друге, не відкидаючи можливість захисту життя людини до 

народження, чинні міжнародні та регіональні договори не встановлюють повної 

заборони на штучне переривання вагітності та право людини на власний 

репродуктивний вибір, як це інколи намагаються подати прихильники заборони 

штучного переривання вагітності.  

Захищаючи право на життя вони не уточнюють, коли воно починається. 

Авторитетні джерела, включаючи історію обговорення термінів і практику 

органів, що відповідають за їх тлумачення, а також контролюють виконання 

міжнародних договорів у сфері прав людини, уточнюють, що захист прав не 

застосовується до народження, і визнають, що захист абсолютного права на 

життя до народження може суперечити гарантіям захисту прав людини, 

притаманних жінці. Більше того, ці уповноважені органи постійно 

підкреслюють значення захисту прав жінок і стверджують, що для 

забезпечення їх фундаментальних прав на життя та здоров'я держави повинні 

усувати перешкоди до повноцінного здійснення цих прав, таких як відмова у 

проведенні безпечного і легального аборту [408, с. 33]. 

Зокрема, згідно зі ст. 1 Загальної декларації прав людини «всі люди 

народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах». Важливо 

відзначити, що історія переговорів вказує на те, що слово «народжуються» було 

використано спеціально, щоб виключити застосування гарантованих 

Декларацією прав на етапі до народження. Укладачі відкинули пропозицію 

викреслити слово «народжуються», і в остаточному тексті Декларації прямо 

сказано про те, що передбачені нею права «належать (людині) з моменту 

народження» [404]. 

У ст. 6 Міжнародного пакту про громадські і політичні права передбачено, 

що право на життя є невід'ємним правом кожної людини, яке охороняється 

законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя [138]. У ст. 4 

Американської конвенції про права людини 1969 року містяться норми за 
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якими право на життя «охороняється в цілому із моменту зачаття» [318]. У 

своєму рішенні White and Potter «Baby boy» проти США Міжамериканська 

комісія з прав людини заявила, що цей захист не можна розглядати в абсолюті. 

Вона посилалася на історію підготовки проекту і дійшла висновку, що укладачі 

не хотіли відмовитися від можливості ліберального законодавства про аборт, 

оскільки багато американських штатів його дозволяють за різних умов. У 

зв’язку з цим Комісія постановила, що термін «в цілому» дозволяє градацію у 

захисті ненародженого життя. Також зазначила, що захист на життя ембріона 

може бути обмежений для виконання інших цілей. Ними можуть бути не тільки 

право на недоторканість приватного життя жінок, які мають намір зробити 

аборт. Обмеження також може бути виправдано з метою заохочення інших 

цілей, спрямованих на загальне благо, зокрема для захисту прав іншої особи, 

таким чином дозволяючи дослідження з ембріонами [424, с. 31]. 

Навіть Конвенція про права дитини, на яку часто посилаються 

прихильники заборони абортів, у статті 6 встановлює тільки, що кожна дитина 

має невід'ємне право на життя [169]. Однак не вказує моменту з якого слід 

робити відлік появи цього невідчужуваного права. Наявність у преамбулі норм 

про те, що дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує 

спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, 

так і після народження, аж ніяк не гарантує право на життя ненародженого, а 

вказує на особливості його правового захисту. Історія переговорів свідчить, що 

дане формулювання не дозволяє поширити передбачений Конвенцією захист, 

включаючи захист права на життя, на пренатальне життя. Навпаки, в ході 

переговорів було чітко вказано про те, що дане формулювання не «передбачає 

обмежувального тлумачення положень ст. 1 чи іншого положення Конвенції», 

оскільки в даній статті слово «дитина» визначається як «кожна людська істота 

до досягнення 18-річного віку». Крім того, прихильники внесення поправки, які 

закликали до захисту права на життя до народження, пояснили, що «дана 

поправка не була спрямована на те, щоб виключити можливість аборту» [404]. 
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Подібним чином врегульовані вказані вище питання і в Африканській 

хартії прав людини і народів [321]. 

Водночас низка міжнародних актів чітко окреслює право на вільне 

прийняття репродуктивного вибору. Наприклад, Конвенція ООН про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок передбачила право жінок вільно та 

відповідально вирішувати питання щодо кількості дітей та проміжків часу між 

їхнім народженням [249]. 

Поміж тим не можна залишити поза увагою те, що норми міжнародного та 

національних законодавств побічно надають захист ненародженій дитині. 

Наприклад, ч. 5 ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 

передбачено заборону приводити у виконання смертний вирок щодо вагітних 

жінок. Аналогічні положення закріплено у Додатковому протоколі №1 до 

Женевської Конвенції про захист жертв збройних конфліктів, національних 

законодавствах, які передбачають кримінальне покарання у виді смертної кари 

тощо. 

У зв’язку з цим щодо аргументів деяких науковців про правовий захист 

ненародженого та вагітної жінки (у нормах кримінального, цивільного, 

трудового права та ін.) і таким чином, нібито, опосередковане визнання 

державою безумовного права на життя ембріона та плоду зазначимо наступне. 

Вказані норми спрямовані на захист як жінки, так і ненародженої дитини від 

протиправних посягань третіх осіб, або покликані сприяти жінці в успішній 

вагітності та народженні дитини. Іншими словами захист ненародженого 

людського життя забезпечується через захист вагітної жінки. У таких випадках 

право на життя ненародженого і право репродуктивного вибору жінки, яке 

полягає в бажанні народити дитину, збігаються, а не перебувають в 

антагоністичній протилежності. Вважаємо недоречним прирівнювати 

відносини, що мають місце при прийнятті рішення про штучне переривання 

вагітності (тобто відносини генетичних батьків з приводу народження дитини) 

до відносин, які мають місце при заподіянні шкоди (або навпаки створенні 



418	  
	  
сприятливих умов) ембріону, плоду чи вагітній жінці (тобто відносини між 

третіми особами та вагітною жінкою).   

Законодавчі норми про те, що «особа має право на життя до народження» 

не мають настільки однозначного тлумачення, як це намагаються подати 

прихильники заборони абортів та абсолютизації права на життя (А.А. 

Циммерман [409, с. 281], М.П. Тиріна [425, с. 259], О.В. Перевозчікова та О.А. 

Панкратова [426], О.І. Вінгловська О.І. та К. Демиденко [421, с. 46] тощо). 

Так, М.А. Лаврик зазначає: «Що стосується репродуктивних прав 

негативного характеру, то в ряді держав їх реалізація (наприклад, у формі 

аборту) наштовхується на конституційні обмеження. Згідно з ч. 1 ст. 15 

Конституції Словаччини і ч. 1 ст. 6 Конституції Чехії людське життя гідне 

охорони ще до народження. Право на життя ненародженої закріплено і в 

Конституції Ірландії [205, с. 52]. 

У цьому контексті заслуговують на увагу роздуми М. Лютерана при 

дослідженні причин та підстав прийняття рішення Конституційним Судом 

Словацької Республіки щодо співвідношення права на штучне переривання 

вагітності з нормами ч. 1  ст. 15 Конституції згідно з якими: «Кожен має право 

на життя. Людське життя варте охорони ще до народження». 

Він вказує, що ці норми можуть мати різні інтерпретації: 

а) друге речення пояснює тільки слово «кожен» з першого речення. Кожен 

до народження має право на життя. «До народження» означає те ж саме, як «від 

зачаття», оскільки між зачаттям і народженням людини, немає ніякого 

істотного стрибка, а тільки стійкий прогрес; 

б) друге речення розкриває термін «право на життя» першого речення. 

Кожна людина має право на життя до народження, але якість права на життя до 

народження відрізняється від якості права на життя після народження. Іншими 

словами, право на життя ненародженого дещо відмінне від права на життя 

народженого, у першу чергу він є слабкішим, менш інтенсивним і т.д.; 

в) друге речення говорить про щось відмінне від першого речення. Перше 

речення визнає право на життя кожної народженої людини. Друга пропозиція 
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створює правовий режим для захисту ненародженого життя, який суттєво 

відрізняється від режиму правового захисту народжених. Народжені мають 

право на життя, ненароджені не мають права на життя, але вони мають 

особливий захист за Конституцією. 

Як результат, кожна інтерпретація має власне вирішення: 

а) кожен, від зачаття до природної смерті, має право на життя; 

б) кожен має право на життя з моменту зачаття. Право жити ненародженої 

дитини може бути обмежене, якщо це необхідно для захисту недоторканності 

приватного життя, здоров'я або життя матері; 

в) кожна народжена людина має право на життя. Людське життя до 

народження гідне захисту [427]. 

Як вже зазначалося вище, органи конституційної юрисдикції у своїй 

переважній більшості обрали саме третю інтерпретацію. 

Міжнародними судовими інстанціями також неодноразово розглядалося 

питання співвідношення права на репродуктивний вибір жінки шляхом 

проведення штучного переривання вагітності з правом на життя ненародженого 

та робилися висновки про відсутність абсолютності в останнього. 

У справі K.L. проти Перу Комітет встановив, що відмова виконати аборт за 

медичними показаннями у разі, коли продовження вагітності ставило під 

загрозу життя і психічне здоров'я вагітної жінки, порушила її право на свободу 

від жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гідність звернення [404]. 

Комітет з прав людини підтвердив дану позицію у справі L.M.R. проти 

Аргентини визнавши, що відмова виконати легальний аборт жертві 

зґвалтування стала причиною фізичних і душевних страждань, порушила право 

жінки на свободу від жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гідність 

поводження, а також на недоторканність приватного життя [404]. 

У справі Artavia Murillo та інші (справа про «екстракорпоральне 

запліднення») проти Коста-Ріки Міжамериканський суд, який здійснює 

авторитетне тлумачення конвенцій з прав людини в міжамериканській системі, 

скасував введення в Коста-Ріці заборони на використання екстракорпорального 
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запліднення, який влада країни розглядала як засіб, спрямований на захист 

права на життя до народження, у зв'язку з тим, що деякі з утворених ембріонів 

приречені на загибель. Суд постановив, що за Американською конвенцією 

«право на життя не слід розуміти як абсолютне право, захист якого може 

виправдати нехтування інших прав», і що несумірні обмеження щодо 

здійснення інших прав людини в силу абсолютності захисту права на життя 

«суперечили б захисту прав людини». Суд постановив, що використання 

терміну «в цілому» у статті 4 щодо захисту права на життя було покликане 

«забезпечити, в залежності від конкретного випадку, належний баланс між 

різними правами та інтересами» [404]. 

Нагадаємо, що перед тим у 2000 році Конституційна палата Верховного 

Суду Коста-Ріки постановила, що людське життя починається з моменту 

запліднення і тому заплідненим яйцеклітині, ембріону та плоду надаються всі 

права людини, включаючи право на життя. Як наслідок, в Коста-Ріці було 

заборонено екстракорпоральне запліднення, незважаючи на те, що закон 

передбачав можливість проведення аборту при наявності загрози для життя або 

здоров'я жінки. 

У справі Paton проти Великобританії Європейський суд з прав людини 

ухвалив, що формулювання положень Конвенції «підтверджує позицію, згідно з 

якою дія [статті 2] не поширюється на ненароджену дитину», і вказав, що 

визнання абсолютного права на життя до народження «суперечило б меті та 

завданням Конвенції» [428]. Подібним чином у справі Vo проти Франції 

Європейський суд підтвердив, що «ненароджена дитина не вважається 

«людиною», права якої безпосередньо захищаються ст. 2 Конвенції, і що якщо 

ненароджена дитина має «право» на «життя», то воно непрямим чином 

обмежується правами та інтересами матері», включаючи її право на життя, 

здоров'я і недоторканність приватного життя [221]. 

По-третє, спроби сприяти реалізації права на життя до народження часто 

допускають паралельне обмеження доступу до контрацепції та послуг з 

проведення аборту. Дані рішення спираються на риторику, яка пропагує 
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цінність життя, проте нерідко призводять до протилежного результату, 

підвищуючи рівень материнської смертності та збільшуючи число ускладнень у 

жінок. Статистичні дані свідчать про те, що правовий статус аборту не впливає 

на кількість штучних абортів. Навпаки, законодавство, яке забороняє аборт, 

призводить до зростання числа небезпечних абортів із супутніми ризиками для 

життя і здоров'я вагітних жінок.  

Відсутність доступу до контрацепції, включаючи екстрену контрацепцію, 

підвищує число незапланованих вагітностей і штучних абортів. Доводи, які 

наводяться на користь захисту права на життя до народження, ніяк не 

враховують даний парадокс, який має вирішальне значення. Більше того, 

небезпечний аборт також є однією з основних причин материнської смертності 

та захворювань, не кажучи вже про те, що одним з його наслідків може стати 

нездатність мати бажаних дітей у майбутньому.  

Погодимося з В.В. Вустенко, що заборона абортів, на жаль, не зменшить 

суттєво їх загальну кількість, а кількість ускладнень збільшиться у декілька 

десятків разів, оскільки значно більша кількість жінок шукатиме будь-яку 

можливість здійснити кримінальний аборт або їхатиме з метою його здійснення 

до тих держав, де він залишиться легалізованим [429]. Підтримує цю думку і        

С.Б. Булеца [430, с. 94], С.Ш. Мурзабаєва та Ю.В. Павлова [423, с. 13] тощо. 

У 2008 році Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла Резолюцію 

1607 (2008) «Доступ до безпечного і легального аборту в Європі». У п. 4 

Резолюції зазначено, що аборти не слід забороняти в межах розумних 

гестаційних термінів. Заборона на аборти призведе не до зменшення їх числа, а, 

головним чином, до практики таємних абортів, які є більш травматичними, 

підвищують материнську смертність або ж до «туризму» з метою проведення 

абортів, що робить дорожчими і затягує аборти, приводячи до соціальної 

нерівності. Законність аборту впливає не на потребу жінок в абортах, а лише на 

їх доступ до безпечних абортів [313]. 

У рекомендаціях для систем охорони здоров’я з питань політики і 

практики безпечного аборту 2013 року Всесвітня організація охорони здоров’я 



422	  
	  
наголосила, що у країнах, де виконання штучного аборту значно або повністю 

обмежено законом, безпечний аборт часто є привілеєм багатих, в той час як 

бідні повинні вдаватися до допомоги осіб, які виконують небезпечні аборти, що 

супроводжується ускладненнями і летальними наслідками, які лягають 

соціальним і фінансовим тягарем на систему охорони здоров'я. 

Не можна оминути і проблематику певної непослідовності, що має місце в 

прихильників точки зору про безумовне право на життя ненародженої дитини. 

Підтримуючи заборону на проведення абортів ними одночасно підтримується 

право на застосування контрацепції та необхідність забезпечення відповідних 

просвітницьких заходів (О.М. Гончаренко та ін.). Адже суть контрацепції, так 

само, як і стерилізації, якщо ми відкинемо всі суб’єктивні фактори (мотиви, 

ідеологію тощо) зводиться до недопущення зачаття, тобто перешкоджання 

появі нового життя. Тому, наприклад, у Енциклікі римського папи Павла VI 

«Humanae vitae» 1970 року піднімалося питання недопустимості абортів як і 

більшості видів контрацепції, у тому числі стерилізації. 

По-четверте, при розгляді допустимості штучного переривання вагітності 

занадто суб’єктивні поняття етики, моралі чи релігійних переконань хоча і 

повинні враховуватися, однак не можуть відігравати визначальну роль, 

оскільки передусім мова йде про природні права людини. Більше того, згадані 

суб’єктивні поняття є такими, що люди можуть їх дотримуватися і 

дотримуються абсолютно щиро, однак з абсолютно різних точок зору, що 

призводить до протилежних висновків. Всі вони заслуговують поваги, однак 

правник не може вибирати між ними опираючись на такий суб’єктивізм.  

Суперечливий характер абортів, що виникає через їх моральну оцінку, не буде 

усунуто, і він збереже ті ж моральні характеристики, навіть якщо юридичні рішення 

узгоджуються з аспектом, який є частиною системи права [412, с. 4]. 

Тут доречно згадати мотивацію Верховного Суду США: «Нам не потрібно 

відповідати на складне питання про те, коли починається життя. Якщо 

кваліфіковані фахівці у сфері медицини, філософії і теології не можуть прийти 

до єдиної думки, то судді ... не повинні будувати припущення» [248].  
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У свою чергу Конституційний Суд Словацької Республіки підкреслив, що 

завдання цього органу в даному розгляді не у тому, щоб відповісти на 

філософське, моральне і етичне питання про початок людського життя, про 

благопристойність або моральність ... його єдине завдання - визначити, які 

рамки Конституція встановлює для законодавця стосовно правового 

регулювання абортів [418]. 

Ідеологія, мораль, етика чи релігійні догми можуть зазнавати змін, однак 

зміст фундаментальних прав людини, які базуються на природних вроджених 

потребах, отримуючи з розвитком суспільства додаткове наповнення, не 

повинен істотно редагуватися за своєю суттю і від них залежати. 

По-п’яте, наполягаючи на необхідності визнання права на життя з моменту 

запліднення, фактичного виникнення правосуб’єктності і у відповідному об’ємі 

правоздатності, прихильники цієї позиції переважно залишають осторонь цілу 

низку пов’язаних з цим суто правових питань у різних галузях права. 

Наприклад, яким чином кваліфікувати дії жінки, у якої трапився викидень або 

народилася мертва дитина. Чи будуть у її діях злочинна недбалість і чи має 

разом з нею нести відповідальність інший з подружжя, який не вжив всіх 

необхідних заходів для недопущення цього. Чи слід розцінювати вбивство 

вагітної жінки у будь-якому разі, як вбивство двох і більше осіб, у тому числі, 

якщо для винної особи не було очевидно, що жінка вагітна.  

Крім того, якщо ембріон чи плід у правовому статусі слід прирівняти до 

народженої людини, то яким чином і коли саме він має бути зареєстрований 

уповноваженими державними органами в актах цивільного стану. Подібних 

питань безліч.  

Тут же виникає ще одна проблематика, яка вже неодноразово розглядалася 

практичними фахівцями права. Чи має право народжена особа заявити позов до 

генетичних батьків у зв’язку з тим, що вона народилася з фізичними чи 

розумовими вадами, або іншої статі, або взагалі у зв’язку з тим, що вона 

народжена. Так, про можливість відшкодування шкоди у зв’язку з каліцтвом 

внаслідок неналежної поведінки матері під час вагітності, халатного 
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відношення та дій лікарів при веденні вагітності або при пологах дискутує    

Е.П. Бурдо та І.Г. Гараніна [431]. 

В Індії 27-річний чоловік подав до суду на своїх батьків. Він звинувачував 

їх в самому факті свого народження - адже він не просив їх про свою появу на 

світ. Бізнесмен з Мумбаї Рафаель Самуель сказав, що неправильно приводити 

дітей в світ, тому що їм доводиться миритися з стражданнями все життя. 

У філадельфійському суді було прийнято до розгляду цивільну справу, що 

стало безпрецедентним в історії американського права: син подав до суду на матір 

за те, що вона його народила. Адвокат позивача Мартін Піртас заявив, що має намір 

вимагати 100 тисяч доларів як відшкодування хоча б незначної частки тих 

безмірних мук, на які приречений його клієнт Клетус Реджині самим фактом свого 

народження: «Жінка народила дитину на світ, повну воєн, засмічення 

середовища, ненависті і хвороб, і за це її слід притягнути до відповідальності». 

У 2017 році 17-річний Ентоні Дуайт з штату Міссурі подав в суд на батьків 

за те, що він народився білошкірим.  

І таких випадків щодалі стає більше. 

Не менш складні питання виникають у сімейному, цивільному праві тощо. 

Доречно згадати про дискусії, які точаться з приводу прав на спадкування 

особами, які були зачаті після смерті одного з біологічних батьків (постмортальна 

репродукція). Гострі дебати у наукових колах викликає допустима кількість 

яйцеклітин, які можуть бути запліднені при проведенні лікарських програм зі 

штучного запліднення чи кількість ембріонів, що повинні бути перенесені жінці 

при одному циклі та що робити з тими яйцеклітинами, які не використовувалися 

для запліднення. А якщо глянути ще глибше, то наскільки є велика різниця між 

незаплідненими та заплідненими яйцеклітинами, оскільки останні так само 

мають значну вірогідність не розвинутися у зиготу, ембріон, плід та, нарешті, 

новонароджену дитину.  

У переважній більшості ці питання залишаються без вирішення, внаслідок 

чого замість створення певних гарантій для ненародженого, можна отримати 

зворотній результат. 
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По-шосте, поборники заборони абортів розглядають ненароджену дитину, 

починаючи зі стадії запліднення, переважно як окрему, автономну одиницю, 

хоча ні зигота, ні ембріон, ні плід не можуть існувати окремо без матері. Сучасні 

медичні технології дозволяють дещо зсунути строки необхідної вагітності та 

розвитку в утробі матері, однак не можуть абсолютно виключити цей процес.  

Більше того, народження такої дитини ними сприймається як неминучий 

факт. А.А. Циммерман пише: «Природній інтерес дитини полягає в «бажанні» 

народитися і стати повноправним учасником суспільних відносин» [409, с. 281]. 

Проте не зрозуміло чим обґрунтовано наявність такого природнього інтересу і 

чим підтверджується наявність у ненародженого бажання народитися.   

Тому у всіх цих випадках слід говорити не стільки про ненароджену 

дитину, як про потенційну дитину, яка може тільки народитися у майбутньому 

за умови успішної вагітності. І хоча на сьогодні ймовірність природного 

переривання вагітності у розвинутих країнах завдяки медицині суттєво 

зменшилася, проте не виключається. 

Нагадаємо, що навіть поява ембріона в тілі матері ще не гарантує його 

життєздатність. Лише більш ніж за тиждень після запліднення зародок 

прикріплюється до організму матері, і з цього моменту починається процес обміну 

речовин між матір’ю і дитиною, що є основою повноцінного визрівання ембріона.  

Крім того, як достеменно відомо, ембріон здатний ділитися в більш пізні 

терміни, ніж 5 днів. У результаті після імплантації одного ембріона може бути 

вагітність двійнею чи трійнею. Всім відомі випадки народження абсолютно 

подібних близнюків, яких називають однояйцевими, тобто після запліднення 

однієї яйцеклітини ембріон на якійсь стадії розділився. Етьєн Больє виклав 

наступну позицію: «Розмежування між ембріоном, плодом і людиною є 

умовним. Це належить до таємниці життя, але науці абсолютно відомо, що 

впродовж перших двох тижнів з моменту запліднення ембріон не може 

вважатися індивідуумом (individuals – той, кого не можна поділити), оскільки 

на цій стадії він може поділитися і утворити близнюків. У момент же 
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запліднення, з невідомих поки що науці причин, замість ембріона може 

розвинутися пухлина – хоріоепітеліома» [416, с. 37]. 

Таким чином, на наш погляд, немає беззаперечних підстав стверджувати, 

що право на життя є тим суб’єктивним правом, яке виникає з моменту 

запліднення і яке має найвищий пріоритет серед всіх суб’єктивних прав, у тому 

числі права на репродукцію (відтворення) і його складової – права на 

репродуктивний вибір. 

Разом з тим, право на репродуктивний вибір, як і інші природні та 

невідчужувані права, теж не є безмежним. Загалом жодне природне право 

людини не може вважатися абсолютним і таким, що не може бути обмежене, в 

тому числі іншими природними правами. У даному випадку мова йде про 

необхідність пошуку балансу між правом на життя потенційної дитини та 

правом людини на репродукцію (відтворення) через свободу репродуктивного 

вибору. І наразі цей баланс чітко прослідковується через поступове обмеження 

права на штучне переривання вагітності, що пов'язано з терміном вагітності та 

розвитком плоду, через встановлення державою сукупності умов (соціальних та 

медичних чинників), які можуть бути для цього підставою. Чим більший термін 

вагітності, тим все менше залишається соціальних чинників для проведення аборту, 

а на пізніх строках він взагалі може бути тільки на підставі медичних показань.  

На нашу думку, окрім іншого, це пояснюється розвитком ембріона, плоду 

внаслідок чого він чим далі, тим більше набуває рис і ознак, які характерні 

новонародженій дитині. Крім того, чим ближче до пологів, тим вищою є 

вірогідність успішної вагітності, а отже потенційна ймовірність народження. Такий 

підхід сприяє збалансуванню між інтересами матері та ненародженої дитини.  

Установлення певних запобіжників, які стають дедалі суттєвішими з 

поступовим утробним розвитком плоду узгоджується з концепцією природних 

прав людини та не порушує їх загального балансу.  

Водночас визначення строку, до якого допускається штучне переривання 

вагітності за бажанням жінки, а також за соціальними та медичними чинниками 

має вирішуватися аж ніяк не правознавцями, а виключно спеціалістами 
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прикладних наук з урахуванням новітніх досліджень, а юристи повинні 

закріпити ці здобутки в юридичних нормах. 

Розглядаючи тематику штучного переривання вагітності також слід 

зупинитися на дискусіях про право приймати рішення з питання 

репродуктивного вибору не тільки жінці, але й чоловіку.  

Загалом право на штучне переривання вагітності належить жінці. В 

Україні це право передбачено у ч. 6 ст. 281 ЦК України та ст. 50 Основ 

законодавства про охорону здоров’я і регулюється відповідним наказом 

Міністерства охорони здоров’я України. Законодавець не враховує волю 

чоловіка щодо завершення реалізації своєї репродуктивної функції. На думку 

Т.І. Длугопольської це є значним порушенням його права на батьківство. 

Світова практика знає випадки, коли за бажанням жінки проводився аборт, а 

чоловіки, що отримали травму репродуктивних органів, позбавлялися останньої 

можливості мати генетично рідну дитину [183, с. 57]. 

Як вже зазначалося у підрозділі 3.4 дослідження вважаємо за обґрунтоване 

надати чоловіку, як одному з подружжя (партнерів), повноваження 

погоджувати проведення аборту виключно в тому разі, якщо при цьому 

незворотньо буде порушено його право на репродукцію (відтворення) та до 

настання вагітності парою надавалася згода на застосування допоміжних 

репродуктивних технологій з використанням його сперми, чи ембріона, який 

запліднено з використанням його сперми. 

Доцільно таке застереження передбачити не тільки в приписах 

законодавства, але й як істотну умову в типових договорах лікувальних 

закладів, що укладаються з пацієнтами про лікування за допомогою 

репродуктивних технологій [432, с. 17]. 

 

4.2.2. Право на відмову від імплантації ембріона при здійсненні 

репродуктивного вибору та його співвідношення з правом на життя 

 



428	  
	  

Ще одним дискусійним питанням залишається право на знищення чи інше, 

окрім мети перенесення їх у матку пацієнтки, використання ембріонів, які 

запліднені в умовах іn vitro. 

Фактично таке «інше» використання ембріона in vitro за своїми наслідками 

подібне до аборту чи редукції ембріона (тобто ненародження потенційної дитини). 

Знову ж таки у світі відсутні єдині стандарти та правила відношення до 

означеної проблематики. В одних державах дозволено запліднювати тільки ту 

кількість яйцеклітин (ооцитів), яка після вдалого запліднення буде 

імплантована жінці (Швейцарія, Італія та ін.), в інших – гранична кількість 

ембріонів не обмежена і зумовлюється виключно природніми чинниками. Так, 

внаслідок контрольованої стимуляції яєчників у пацієнтки одразу може бути 

отримано до двох і більше десятків ооцитів, з яких, за результатами інсемінації, 

може розвинутися гіпотетично така ж чи менша кількість зигот. Ці зиготи 

переносять до свіжого культурального середовища, де відбувається початковий 

розвиток ембріонів, або їх кріоконсервують. 

Відсутній єдиний підхід до статусу ембріона і в наукових колах, який 

перед усім залежить від рівня підтримання та абсолютизації права на життя, 

особистого розуміння співвідношення права на життя та права на 

репродуктивний вибір. 

Розвиток допоміжних репродуктивних технологій, можливість 

кріоконсервації не тільки сперміїв, але й від нещодавно ембріонів та ооцитів 

підняло досліджувану проблематику на вищий рівень, де зіштовхуються не 

тільки погляди окремих правознавців, а цілі ідеології, зокрема противників та 

прихильників абсолютизації права на життя.  

Центральним питанням є чи визнавати ембріон людиною, з всією 

сукупністю притаманних їй невідчужуваних прав, у тому числі правом на життя 

або ж потенційною людиною, тобто специфічним квазісуб’єктом, якимось явище 

sui generis а на думку окремих юристів – об’єктом, який володіє особливою 

специфікою, у тому числі правовим захистом у випадках, передбачених 

законодавством про що нами зазначено в окремих публікаціях [433, с. 112]. 



429	  
	  

Вважаємо, що ембріон in vitro повинен розглядатися як об'єкт, а не суб'єкт 

права проте з особливим правовим режимом захисту, оскільки він несе в собі 

зерно потенційного людського життя. Зазначена особливість проявляється у 

порядку та меті його створення (за допомогою методу штучного запліднення та 

виключно для продовження власного роду), у досить обмеженому праві 

розпорядження ним (передусім імплантації жінці, а залишків – тільки у спосіб 

та з метою передбаченою законом), особливостях передачі стороннім особам 

(заборонено використання для отримання комерційної вигоди, створення з 

метою промислового використання тощо).  

Людський ембріон володіє певним особливим онтологічним статусом, 

оскільки це лише потенційна людина. Людина є біосоціальна істота, однак 

ембріон, маючи біологічну природу, ще не вступає у соціальні 

взаємовідносини, не володіє такою важливою для кожного індивіда соціальною 

властивістю [433, с. 112]. 

Погодимося з Ю.Ф. Дружиніною, яка вважає, що правовий режим 

ембріона, який перебуває в тілі матері та ембріона, заплідненого in vitro, є 

неоднаковим. Будь-які рішення стосовно ембріона, який розвивається у тілі 

матері, мають безпосередній вплив на неї. У разі ж ембріона in vitro визначення 

його правової долі можливе без конкретного впливу на життя і здоров'я 

потенційних батьків, що значно розширює спектр прийнятних правових рішень. 

В умовах сформування ембріона in vitro про успішне зачаття можна говорити 

тільки після діагностування вагітності [191, с. 131].  

Об’єктивна диференціація статусу ембріонів in vivo та in vitro є очевидною 

і тут виникає дискусійне питання про те, хто вправі розпоряджатися останніми: 

обидва біологічні батьки, один з них чи медична установа. Адже використання 

ембріона на інші цілі ніж перенесення в матку жінки по своїй суті та наслідках 

не дуже відрізняється від редукції ембріона чи того ж аборту з погляду 

переривання потенційного життя. Більше того, враховуючи, що такий ембріон 

перебуває поза тілом матері, такий чинник, як заборона батькам приймати 

рішення щодо редукції ембріона з тіла матері (оскільки на думку прихильників 
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заборони абортів жінка не вправі вільно розпоряджатися ембріоном так як він 

не є частиною матері, а є самостійним суб’єктом з правом на життя) на погляд 

окремих дослідників, які абсолютизують право на життя, трансформується в 

обов’язок для жінки на імплантацію цих ембріонів. 

Не менше значення відіграє і державна політика з точки зору можливості 

встановлювати відповідні імперативні приписи з цих питань. Як вже 

неодноразово вказувалося, низка держав встановила законодавчі вимоги, згідно 

з якими дозволяється одночасне запліднення тільки тієї кількості ооцитів, тобто 

потенційне утворення тієї кількості ембріонів, які будуть перенесені жінці у 

відповідному циклі лікування за допомогою допоміжних репродуктивних 

технологій [433, с. 112]. 

Більше того, дана проблематика ускладнюється через призму дискусії про 

те, чи можна зобов’язати генетичних батьків утворених ембріонів стати 

батьками цих потенційних дітей. Адже, як правило, за один цикл у межі 

лікувальної програми утворюється декілька ембріонів, які придатні до 

імплантації жінці і тільки частина з них використовується. При цьому мається 

на увазі не тільки їх імплантація генетичній матері, а примусова донація 

залишку кріоконсервованих ембріонів іншим пацієнткам, що потребують 

лікування та з певних причин не здатні мати власних дітей. Нагадаємо, що в 

низці держав вже відмовилися від неанонімного донорства репродуктивних 

клітин та ембріонів, а тому особи, не бажаючи цього, можуть стати 

генетичними батьками дитини, яка до того ж вправі знати про них. Як доречно 

підкреслено у доповіді Робочої групи по захисту ембріона і  плоду людини: «… 

використання ембріона для цілей, проти яких заперечує батьківська пара, 

особливо якщо ембріон використаний для дітонародження іншою особою, 

може слугувати для цієї пари джерелом серйозної травми» [434]. 

Не вдаючись в детальні характеристики ембріона з погляду інших галузей 

права, перш за все цивільного, можна стверджувати, що уповноважені особи 

вправі прийняти рішення як про перенесення ембріона жінці, так і про його 

використання у інший, не заборонений законом спосіб [435, с. 22]. При цьому 
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під уповноваженими особами слід мати на увазі тих осіб, які вправі 

розпорядитися ембріоном заплідненим in vitro. Ними є генетичні батьки (за 

винятком донора), а в окремих випадках їх правонаступники, зокрема при 

постмортальній репродукції. Таким чином, не виключено, що правом 

розпорядження долею ембріона буде наділено третіх осіб, у тому числі юридичних 

(медичну клініку, гуманітарний фонд, репродуктивний центр тощо). 

Зазначена правомочність ґрунтується на праві людини приймати 

добровільне та вільне рішення здійснюючи репродуктивний вибір щодо 

кількості дітей та часу між їхніми народженнями. Однак, як відомо, ембріон 

формується з двох пар статевих клітин: чоловічої і жіночої, а отже є їх спільним 

продуктом. Якщо при донорстві гамет проблеми не виникає, оскільки ембріон 

належатиме особі, яка скористалася програмою донації і вона є єдиною 

уповноваженою особою, що може ними розпорядитися, то при здійсненні 

лікувальних програм сімейним парам (чи партнерам) з’являється декілька 

варіантів поведінки. 

Перший варіант – це обопільна згода на певний спосіб використання 

ембріона. У цьому випадку воля генетичних батьків, які надали власні 

репродуктивні клітини, на розпорядження ембріоном співпадає, а тому спосіб 

його використання повинен відповідати цій волі (імплантація жінці, знищення, 

передача медичній організації для лікувальних програм інших пацієнтів тощо) 

та не суперечити законодавству.  

Другий варіант – це відсутність взаємної згоди на відповідний спосіб 

використання ембріона, у тому числі імплантації жінці [433, с. 113].  

У Греції, Данії, Нідерландах, Франції та Швейцарії право кожної зі сторін 

на вільний відклик своєї згоди на будь-якій стадії аж до моменту імплантації 

ембріона в організм жінки прямо передбачено законодавством. Судячи з 

усього, відповідно до законодавства або практики, що склалася в Бельгії, 

Ісландії, Фінляндії існує аналогічна свобода відкликання згоди донорами гамет 

до моменту імплантації. У низці країн, однак, проблема згоди врегульована 

іншим чином. В Угорщині, наприклад, під час відсутності конкретної угоди між 
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сторонами про зворотне, жінка має право продовжити курс 

екстракорпорального запліднення незалежно від смерті чоловіка або 

розлучення з ним. В Австрії, Естонії згоду чоловіка може бути відкликано 

тільки до моменту запліднення, після чого рішення про те, чи продовжувати 

курс екстракорпорального запліднення і коли його продовжувати, приймає 

жінка самостійно. В Іспанії право чоловіка на відклик згоди визнається тільки в 

тому випадку, якщо він одружений на жінці і спільно з нею проживає. У 

Німеччині та Італії за загальним принципом жодна зі сторін не може відкликати 

свою згоду після запліднення яйцеклітин. В Ісландії ембріони підлягають 

знищенню, якщо донори гамет приймають рішення жити окремо або розірвати 

шлюб до закінчення максимального терміну зберігання [220]. 

За неможливості відклику згоди на зберігання та імплантацію ембріона 

допускаються два варіанти: перехід прав на визначення долі ембріона до 

медичного закладу (у такому разі мати автоматично втрачає право на ембріон), 

або визначення долі ембріона попереднім розпорядженням донорів. Шлях від 

першого варіанту до другого пройшло законодавство Великобританії, де в 

період з 1987 року до прийняття в 1990 році Акту «Про запліднення людини і 

ембріології» уряд висунув пропозицію, відповідно до якого «закон повинен 

ґрунтуватися на чіткому принципі першорядності бажань донора протягом 

терміну зберігання ембріонів; після закінчення цього терміну право на їх 

використання в інших цілях переходить до власника ліцензії за умови 

попередньої згоди донора» [245, с. 180]. 

У разі розбіжностей в поглядах генетичних батьків щодо подальшого 

використання ембріона in vitro має місце конфлікт між правами двох приватних 

осіб, а не між державою і приватною особою. Проте держава може впливати на 

вирішення цього конфлікту через здійснення відповідної державної політики, 

зокрема закріплення порядку дій у такому випадку.  

Головним постає питання якому інтересу надати пріоритет: інтересам, 

зумовленим потребою у продовженні роду, чи інтересам, зумовленим правом 

негативного репродуктивного вибору, тобто відмовою від народження дитини, 
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а отже й імплантації ембріона. У деяких національних законодавствах 

пріоритет надається можливості переносу ембріона для запліднення, особливо 

якщо це єдиний шанс мати генетично рідну дитину навіть без згоди іншого з 

генетичних батьків, в інших – навпаки [435, с. 23]. Більше того, у разі 

відсутності згоди іншого з подружжя (партнерів) на імплантацію ембріона має 

місце факт, що все одно його долею розпоряджається один з генетичних 

батьків, що тільки поглиблює існуючі розбіжності в поглядах на вирішення цієї 

проблематики [433, с. 113]. 

Немає єдності і в судовій практиці, у тому числі суддів Європейського 

суду з прав людини, прикладом цьому є рішення у справі Еванс проти 

Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії [220] в якому 

наводяться як протилежні судові рішення різних держав, так і окрема думка 

суддів у цій справі, які прийшли до висновку, що мало місце порушення 

фундаментальних прав заявниці мати генетично рідну дитину, а отже й 

порушення відповідних норм Конвенції. 

Аналогічно відсутні єдині законодавчі приписи в Російській Федерації, в 

якій, у разі вирішення такого конфлікту між подружжям, спори вирішуються 

судами, які опираються на зміст відповідних договорів, що розробляються 

самостійно медичними закладами [245, с. 181].  

Українське законодавство врегульовує зазначене питання виключно 

відомчими нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України і 

вимагає згоди обох генетичних батьків ембріону, що беруть участь в програмі 

лікування за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, на 

імплантацію їх жінці. Таким чином, виходячи із зворотного, відсутність згоди 

хоча б одного з них унеможливлює імплантацію, навіть якщо це єдина 

можливість продовження власного роду для іншого з батьків. 

Імплантація ембріона без згоди іншого з батьків є незаконною і має 

наслідком невизнання його (її) батьківства. Тобто особа має статус 

неанонімного донора. Такими випадками є, наприклад, фальсифікація 

письмової згоди чоловіка на перенесення ембріона жінці. Такі факти мали 
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неодноразово місце на практиці та ставали предметом судового розгляду 

(справи №2-381/11, 22-ц/775/4911/2014 та ін.). У всіх цих випадках суд обирав 

сторону особи, яка вимагала скасувати запис про визнання за нею батьківства, 

оскільки вона не давала добровільної згоди на імплантацію ембріона.    

Разом з тим, не можна підтримати позиції тих науковців, які вважають, що 

відсутність спільної згоди біологічних батьків на імплантацію ембріона у будь-

якому разі виключає можливість його перенесення жінці. 

Наведемо окрему думку суддів у справі Еванс проти Сполученого 

Королівства. Особи, які дають згоду на запліднення їх гамет у таких складних 

випадках (коли інший з подружжя (партнерів) втратив фертильність) повинні 

усвідомлювати, що це останній шанс для іншого з подружжя (партнера) мати 

генетично рідну дитину.  

Зважаючи на вказане, пропонуємо наступне вирішення цієї проблематики.  

Якщо обоє з генетичних батьків ембріона можуть мати нащадків у 

майбутньому, то розпорядження ембріоном повинно відбуватися виключно за 

їх взаємною згодою. За відсутності такої згоди ембріон повинен зберігатися 

максимальний термін, який передбачено законодавством чи договором на його 

зберігання, а в подальшому знищуватися відповідною медичною організацією, 

яка його зберігає. При цьому, враховуючи, що зазначене зберігання є платним, 

будь-який з генетичних батьків вправі оплачувати ці послуги упродовж 

максимально визначеного законодавством строку зберігання. 

У разі, якщо один з генетичних батьків не може мати нащадків у 

майбутньому внаслідок хвороби чи з інших причин та втратив фертильність, 

що підтверджується відповідним медичним висновком, він має бути наділений 

правом скористатися цими ембріонами виключно з метою продовження роду та 

народження генетично рідної дитини. Інший з генетичних батьків, який 

заперечував проти такого використання ембріона, втрачає право на батьківство 

та набуває статус неанонімного донора з відповідними правовими наслідками. 

Водночас цей статус не має бути остаточним та у подальшому ця особа може 
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визнатися батьком (матір’ю), якщо вона забажає цього у порядку та за умов, 

передбачених сімейним законодавством [433, с. 113]. 

З метою забезпечення принципу правової визначеності відповідні норми 

необхідно закріпити не тільки у законі, що має врегульовувати порядок 

застосування допоміжних репродуктивних технологій, але і доцільно 

дублювати у договорах, які укладаються при їх проведенні. 

Тоді особи, як сторони у договорі на використання допоміжних 

репродуктивних технологій, знатимуть не тільки про їх права та обов’язки, але і 

про ті правові наслідки, які матимуть місце після їхньої згоди на запліднення 

чужих гамет.  

Вказане дозволить уникнути, при наявності ембріона in vitro, випадків 

позбавлення особи права на репродукцію (відтворення) внаслідок конкуренції її 

інтересів з інтересам іншої особи, яка також є одним з генетичних батьків. 

Адже аналізуючи рішення Європейського суду у справі Еванс проти 

Сполученого Королівства можна дійти висновку, що одним з головних мотивів 

відмови заявнику було посилання на діючі національні нормативні акти, що 

вимагали згоди обох біологічних батьків на імплантацію ембріона та 

забезпечення принципу правової визначеності [435, с. 24]. 

 

4.3. Право на клонування та особливості втручання у геном людини 

при її репродукції (відтворенні) 

 

У ст. 16 Конституції України збереження генофонду Українського народу 

визнано обов’язком держави [251]. Розвиток цей припис отримав у ст. 29 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я [217]. 

Загалом щороку все більше держав на національному рівні впроваджує 

норми, які покликані врегулювати правовідносини щодо репродуктивного 

відтворення людини з врахуванням досягнень сучасних технологій медицини, 

біології, генетики та інших прикладних наук.  
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Така потреба зумовлена розвитком біотехнологій, які дозволяють 

втручання у саму природу живої істоти, у тому числі людини, яка сформувалася 

упродовж тривалої еволюції. Одним з останніх технологічних проривів є 

методика редагування генома CRISPR/Cas.  

Водночас можливість необачного біовпливу на потенційну дитину несе у 

собі суттєві ризики, перш за все пов’язані з об’єктивною відсутністю 

завершених ґрунтовних досліджень, які б продемонстрували його наслідки 

через декілька поколінь. Це додатково створює полеміку з моральної, етичної і 

правової точок зору перед вченими різних наук, зокрема правознавцями. 

Недарма, наприклад, у Міжнародній декларації про генетичні дані людини 

визнано особливий статус генетичних даних людини, оскільки вони дозволяють 

прогнозувати генетичну схильність тієї чи іншої особи, і те, що наслідки такого 

прогнозування можуть виявитися набагато серйознішими, ніж передбачається в 

момент отримання даних; оскільки такі дані можуть протягом декількох 

поколінь істотно впливати на сім'ю, включаючи нащадків [299]. 

Законом України «Про заборону репродуктивного клонування людини» 

також заборонено клонування людини виходячи, серед іншого, з недостатньої 

дослідженості біологічних та соціальних наслідків [361]. 

Аналіз міжнародного, національних законодавств дає обґрунтовані 

підстави зробити висновок про необхідність розмежування використання та 

втручання до ембріонів з метою репродуктивного відтворення чи у терапевтичних 

цілях та з метою наукових, комерційних або індустріальних цілей. 

Вони мають різне призначення, мету, завдання і тому повинні 

розглядатися окремо, оскільки тільки у першому випадку мова йде про 

позитивну реалізацію права на репродукцію (відтворення), тобто подальше 

продовження власного роду або його забезпечення. 

Новітні біотехнології можна класифікувати за різними ознаками. З 

урахуванням об’єкту на який вони спрямовані, їх можна поділити на клітинну, 

генну та хромосомну біоінженерії.  
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У свою чергу клітинна біоінженерія включає у себе декілька видів, одним з 

яких є технологія клонування, що викликала чимало дискусій. 

Як слушно зауважує Г.Б. Романовський клонування вбирає в себе величезну 

кількість проблем (як етичних, так і юридичних), які з'являються в рамках окремих 

репродуктивних технологій: доля лишніх ембріонів, правове становище статевих 

клітин, біологічна експлуатація жінки за участю в експерименті з клонування, 

момент виникнення права на життя, свобода у здійсненні штучного запліднення та 

ін. Чимало виникає питань при гіпотетичній появі клона-людини: чи є клон 

суб'єктом права або це власність «прабатька»? Чи володіє клон правом на життя? 

Чи можливе використання клону як набору органів - запасних частин? Чи 

можливо виготовлення клонів в промислових масштабах для використання в 

різних шкідливих і небезпечних виробництвах [436]? 

Звичайно окремо постає дилема чи вправі генетичні батьки, треті особи 

скористатися методикою клонування заради продовження власного роду чи з 

іншою метою і якщо так, то чи має межі зазначене право. 

Звернемо увагу на те, що на сьогодні вже досягнуто такого рівня розвитку, 

який дозволяє впроваджувати промислове клонування ссавців. Так, у 1997 році 

Алан Троун (Австралія) розробив технологію, що дозволяє зробити 64 

ідентичних ембріона з 64-клітинних зародків корів. Надалі створено 470 

ідентичних ембріонів корів з єдиної бластоцисти.  

Загалом у юриспруденції технологія клонування здебільшого оцінюється 

не стільки з практичної і навіть не з юридичної сторони, скільки з морально-

етичного аспекту. Виключно через морально-етичну призму окремі дослідники 

намагаються зробити правовий висновок щодо правомірності застосування цієї 

технології, що не може свідчити про всебічне вивчення ними даної 

проблематики. Політична та ідеологічна заангажованість деяких досліджень 

також не сприяє об’єктивності отриманих результатів тим більше, що загальна 

дефініція «клонування» містить у собі різні її типи за метою і функціональним 

призначенням. Адже етичні питання, що пов’язані з клонуванням стосуються 

не так самої методики, як її застосування [14, с. 369]. 
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Нагадаємо, що подібна оцінка, як правило негативна, раніше надавалася 

окремим видам (а то і повністю) контрацепції та екстракорпоральному 

заплідненню. У деяких державах заборона на їх застосування закріплювалася у 

законодавстві. Однак вже на сьогодні вони є поширеними, цілком легальними і 

здебільшого отримують підтримку як у суспільстві, так і у держави. 

За функціональним призначенням клонування людського організму можна 

поділити на два типи: 

1) репродуктивне клонування, що може відбуватися двома способами: за 

допомогою розділення бластомерів ембріона на перших етапах його розвитку 

(першого тижня), внаслідок чого народжуються близнюки, або шляхом 

перенесення ядра соматичної (не статевої) клітини в яйцеклітину, з якої попередньо 

було вилучене її власне ядро, та подальшої її імплантації в організм жінки;  

2) терапевтичне клонування, яке аналогічне репродуктивному клонуванню 

за процедурою, проте передбачає обмеження росту ембріона терміном до 14 

днів. Таке клонування використовується для отримання стовбурових клітин з 

ембріону, які надалі можуть використовуватися у медичних цілях [437, с. 40].  

Ураховуючи викладене, доцільно розглянути кожен з цих видів клонувань. 

Клонування людини – створення людини, яка генетично ідентична іншій 

живій або померлій людині, шляхом перенесення у залишену без ядра жіночу 

статеву клітину ядра соматичної клітини людини [361]. 

Метою клонування людини є її репродукція (відтворення), тобто 

народження. 

На теперішній час на національному та міжнародному рівнях встановлено 

заборону на репродуктивне клонування людини. Більше того, в окремих 

державах (Сербії, Чорногорії, Швейцарській Конфедерації тощо) така заборона 

передбачена на конституційному рівні. За її порушення настає кримінальна 

відповідальність у Великобританії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Китайській 

Народній Республіці, Молдові, Франції та ін. 

Заборона на клонування людини встановлена також у міжнародних актах. 
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Так, згідно із ст. 11 Загальної декларації про геном людини і права людини 

від 11.11.1997: «Не допускається практика, що суперечить людській гідності, 

така, як практика клонування в цілях відтворення людської особини. Державам 

і компетентним міжнародним організаціям пропонується співпрацювати з 

метою виявлення такої практики і прийняття на національному та 

міжнародному рівнях необхідних заходів відповідно до принципів, викладених 

у цій Декларації» [203]. 

Стаття 6 Міжнародної декларації про генетичні дані людини від 16.10.2003 

передбачила, що будь-який збір, обробка, використання й зберігання 

генетичних даних людини, протеомних даних людини та біологічних зразків 

мають відповідати міжнародному праву в галузі прав людини [299].  

Радою Європи теж ухвалено низку документів, які покликані протидіяти 

клонуванню людини. 

Зокрема, 12.01.1998 прийнято додатковий протокол до Конвенції про 

захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та 

медицини. Згідно із ст. 1 цього протоколу забороняється будь-яке втручання з 

метою створення людської істоти, генетично ідентичної іншій людській істоті 

(тобто людській істоті, що має з іншою людською істотою тотожний набір генів 

ядра), живій або померлій.  

Стаття 3 Хартії основних прав Європейського Союзу також забороняє 

репродуктивне клонування людських істот [309]. 

З метою одночасного сприяння розвитку наукових досліджень у сфері 

біотехнологій та патентного права Європейського Союзу, зокрема, патентної 

охорони (патентоздатності) окремих біотехнологічних винаходів була прийнята 

Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 06.07.1998 про 

правову охорону біотехнологічних винаходів (відома також як біотехнологічна 

директива). У її вступних положеннях зазначено: «…існує консенсус в рамках 

Співтовариства, що втручання в зародкові лінії людини і клонування людини 

виступає проти громадського порядку та моральності», а також: «Важливо 

однозначно виключити процеси патентоспроможності для модифікації 
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генетичної ідентичності зародкової лінії людини і процесів клонування людей» 

(п. 40). Ст. 6.2 цієї біотехнологічної директиви містить перелік виключень із 

патентоздатності на основі публічного порядку чи моральності, серед яких на 

першому місці стоїть клонування людини, а також процеси модифікації… та 

використання ембріонів людини для промислових і комерційних цілей. П’ята 

Рамкова програма Європейського співтовариства з досліджень, технологічного 

розвитку та демонстраційної діяльності (1998 – 2002 рр.), а також Рішення Ради 

від 25.01.1999  № 1999/167/EC, що прийняли спеціальну програму досліджень, 

технологічного розвитку та демонстрації якості життя та управління живими 

ресурсами (1998 – 2002 рр.), постановляють: «Ніяка дослідницька діяльність, 

що розуміється в сенсі терміну «клонування», з метою заміни клітинного ядра 

зародка або ембріона на клітину будь-якої особи, клітини ембріона чи клітини з 

пізнішої стадії розвитку ембріона людини, не буде підтримуватися» [437, с. 41]. 

Проти репродуктивного клонування виступає переважна більшість релігій. 

Дослідження міжнародних документів, наукової літератури свідчить, що 

основними аргументами проти запровадження клонування людини є: по-перше, 

відсутність науково-обґрунтованих доказів безпечності клонування як для 

дитини, що запліднена завдяки цій методиці, так і майбутніх її нащадків; по-

друге, захист людської честі та гідності, оскільки кожна людина має право на 

унікальність та неповторність; по-третє, недопущення зловживання методикою 

клонування для задоволення власних амбіцій окремих осіб або використання 

клонів для незаконних цілей (у сфері трансплантології, сексуальної індустрії і 

т.п.) [14, с. 371]. 

Беззаперечно погодимося з першим аргументом, оскільки навіть строки 

винайдення цієї методики та її впровадження через відповідні досліди та 

експерименти на ссавцях об’єктивно вказують на неможливість всебічного 

дослідження наслідків застосування клонування у такі короткі терміни. 

Проте дещо складнішим виглядає питання щодо збереження та захисту 

унікальності та неповторності кожної людини. 
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Як відомо, людина є біосоціальною істотою, тобто її унікальність поєднує 

в собі не тільки біологічні дані (ріст, колір шкіри, зовнішність і т.д.), але і ті, які 

прийнято вважати «внутрішнім світом» особи.  

Таким чином, якщо одна складова хоча і буде майже тотожна (біологічні 

дані), а інша ні – ми не вправі стверджувати про абсолютну ідентичність таких 

осіб. Більше того, щодо клонування людини з біологічного аспекту навіть не 

доречно використовувати таку дефініцію як «копія», оскільки мова може йти 

лише про максимальну наближеність до оригіналу. Всупереч поширеним 

уявленням клон, як правило, не є повною копією оригіналу. Навіть при 

розвитку в однакових умовах будуть мати місце випадкові відхилення. 

У зв’язку з цим, наприклад, додатковий протокол до Конвенції про захист 

прав і гідності людини щодо застосування досягнень біології та медицини 

залишає на розсуд держав визначення змісту та обсягу терміну «людина». 

Однак у ч. 2 ст. 1 він уточнює: «Дефініція «людина, «генетично ідентична» 

іншій людській істоті» означає, що людська істота має з іншою людською 

істотою тотожний набір генів ядра». 

Тому розглядаючи питання клонування шляхом репродуктивного 

відтворення мова йде перш за все про відтворення людини з позиції 

біологічного, а не соціального. 

Як вже зазначалося, багато дослідників опирається на необхідність захисту 

ідентичності кожної людини. Як результат, вважають клонування порушенням 

прав особи, клітини якої використано для клонування іншої особи. Разом з тим, 

майже ніхто з них не моделював ситуацію, коли особа дала згоду на своє 

клонування. У цьому разі при вільному, добровільному виборі ми не зможемо 

оцінювати такі дії як порушення її прав, принаймні в класичному розумінні. 

Тим більше не може йти мова про порушення прав людини-клона. Адже вона 

тоді б взагалі не народилася [14, с. 372]. 

Щодо суджень про ймовірність використання клонованої людини для 

незаконних цілей (наприклад, трансплатології чи сексуальної індустрії), то ця 
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ймовірність є майже ідентичною використанню з цією метою будь-якої іншої 

народженої людини, незалежно від способу зачаття.   

Для недопущення цього принциповим є визнання клонованої людини саме 

людиною з усією сукупністю прав, свобод і обов’язків, якими володіє кожен з 

моменту народження. Будь-які обмеження у правовому статусі особи, які 

пов’язані із способом зачаття, є недопустимими та повинні розцінюватися як 

один із видів дискримінації. Будь-яке незаконне поводження з клонованою 

людиною має за собою нести таку ж відповідальність, як і незаконне 

поводження з людиною, яка зачата іншим способом. 

Загалом, як на наш погляд, питання клонування людини вже не є питанням 

права чи можливості такої маніпуляції, це вже є питанням часу, тобто з «бути 

чи не бути» його слід розглядати через призму «коли воно буде». Історія 

свідчить, що спроби зупинити розвиток науки шляхом заборони, навіть на 

законодавчому рівні, дослідів щодо клонування людини навряд чи дадуть 

бажаний результат. Наочним підтвердженням цьому є досліди з людським 

геномом китайського дослідника Хе Цзянькуй [14, с. 372-373].  

Всесвітня медична асамблея так само констатує, що заміщення гена для 

лікування рано чи пізно стане практичною реальністю [305], тобто визнає 

неминучість його настання у майбутній перспективі. 

Так, досліди щодо клонування людини можуть проводитися у державах, де 

відсутня така заборона, а також в нейтральних водах у відкритому морі на 

судні-госпіталі. В умовах законодавчих імперативів щодо заборони клонування 

подібні медичні послуги стануть латентними [438, с. 77]. Зауважимо, що у 

багатьох державах світу не заборонено проводити відповідні досліди з 

репродуктивним та генетичним матеріалом людини. Заборона поширюється 

саме на створення клонованої людини, тобто перенесення (імплантацію) такого 

ембріона жінці. Дане застереження є надзвичайно важливим. 

У зв’язку з цим, викликом для сучасної правової системи є правове 

врегулювання зазначеної проблематики. 
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Зокрема з позиції додержання права людини на репродукцію (відтворення) 

дозвіл чи заборона на відтворення нащадків за допомогою технології 

клонування є додатковою правомочністю, яка залежить від волі держави. Будь-

який вибір політики державою щодо законності репродуктивного клонування, 

аналогічно законності сурогатного материнства, у принципі не порушує 

фундаментальне право на репродукцію (відтворення). 

У разі заборони клонування батьки можуть зачати дитину природнім 

способом чи завдяки допоміжним технологіям (однак за іншою методикою), а 

отже мають можливість реалізувати своє природне право на дітей. У випадку 

наявності дозволу на таке клонування, вони зможуть реалізувати вказане право 

через застосування даної методики.  

Єдиним винятком із вищезазначеного є складні захворювання, внаслідок 

яких у людини взагалі відсутні гамети. У такому випадку дійсно єдиним 

способом мати саме генетично рідну дитину залишиться методика клонування. 

Однак такі випадки є рідкими і тому дійсно винятковими. 

Прихильники репродуктивного клонування виділяють умови, за яких таке 

клонування відповідало б етико-правовим нормам та суспільним потребам: 

рівність прав клонів; заборона їх використання як «запасних частин» свого тіла; 

добровільна інформована згода клонованої особи тощо.  

Вважаємо, що лише за доведення безпечності методики клонування вона 

може застосовуватися виключно для відтворення батьками генетично рідної 

дитини або за наявності медичних висновків, які підтверджують можливість 

мати генетично рідну дитину тільки завдяки клонуванню.  

Тобто, як мінімум, повинні бути три умови: 

1)   має бути науково доведено безпечність методики клонування людини; 

2)   право на репродуктивне клонування мають виключно батьки з метою 

продовження свого роду; 

3)   дозволяється відтворити шляхом клонування не більше одного нащадка. 
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У зв’язку з наведеним не можна підтримати ідею про дозвіл на 

репродуктивне клонування третіх осіб, у тому числі видатних особистостей, 

особливо за відсутності їх згоди. Таке клонування має бути заборонено. 

Аналогічно не може застосовуватися клонування за відсутності 

добровільної та вільної згоди генетичних батьків або одного з них [14, с. 374].  

Таким чином, якщо за клонування нащадка генетичними батьками мова 

йде саме про збереження власного роду (навіть у спосіб клонування), то в 

другому або про задоволення певних амбіцій чи інтересів третіх осіб, або навіть 

про наступне використання клонованих дітей з протиправною метою 

(наприклад, сексуальної експлуатації). 

Ми не можемо підтримати Р.М. Хажинського, який вважає, що 

репродуктивне клонування та клонування можна вважати розвитком своєї 

особистості [439, с. 29]. Саме необхідність продовження роду є головним 

моментом при застосуванні у майбутньому методики клонування людини, а не 

інші причини та мотиви.  

Аргументуючи твердження про те, що репродуктивне клонування людини 

має розцінюватися як винятковий захід можемо також зазначити наступне. 

Еволюція передбачає поступову зміну живого організму. Так, розмір генома 

людини в розрахунку пар нуклеотидів на гаплоїдний набір хромосом має в сумі 

3,2 мільярдів та містить приблизно 20-25 тис. кодуючих генів, з яких у 

наступному поколінні змін зазнають тільки декілька. Таким чином природа 

реагує на ті об’єктивні зміни, які відбуваються у тому числі в навколишньому 

світі. Однак клонування може теоретично завадити еволюційному розвитку чи 

призупинити його, оскільки цих змін не буде або вони будуть зумовлені не 

еволюційним розвитком. У зв’язку з цим дана методика повинна бути ще 

додатково досліджена, апробована і тільки у цьому разі впроваджена, у тому 

числі з врахуванням подальшого еволюційного розвитку клонованої людини. 

З метою унормування застосування цієї методики її підстави мають 

визначатися виключно законом [14, с. 375].  
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Другим типом клонування є так зване терапевтичне клонування, навколо 

якого так само вирує безліч дискусій. Цей термін використовують лише тому, 

що ембріональні стовбурові клітини, які отримуються подібним чином, 

потенційно можуть використовуватися і в терапевтичних цілях. 

Центральне місце посідає питання права на використання ембріону для 

інших цілей, ніж імплантація жінці. За великим рахунком терапевтичне 

клонування передбачає використання клонованого ембріону заради людини, 

яка народилася, що викликає численні суперечки між науковцями й 

практиками. Тобто відбувається покращення (збереження) здоров’я одного 

живого організму за рахунок іншого. 

Наприклад, Б. Островська зазначає: «Штучне створення людини (клону) 

розглядається як проміжний засіб, а не самоціль, а тому терапевтичне 

клонування є дією, спрямованою не лише проти гідності людини, а і її 

невід’ємного права на життя, оскільки після отримання стовбурових клітин 

клоновані ембріони знищують» [437, с. 44]. Подібну точку зору висловлює               

А.М. Зайцева [149, с. 27]. 

Водночас підтримує терапевтичне клонування, за дотримання певних 

умов, Ю.Ф. Дружиніна [191, с. 133], Є.Г. Галбур [440, с. 187], Л. Гармаш,         

Я. Триньова [438] та ін.  

Не досягнуто згоди у цьому питанні і на міжнародній арені. 

Зокрема, резолюцією 59/280 Генеральної Асамблеї ООН від 08.03.2005 

прийнято Декларацію про клонування людини, згідно з якою держави-члени 

закликано вжити всіх заходів, що необхідні для захисту людського життя у 

процесі застосування біологічних наук; заборонити всі форми клонування 

людей такою мірою, якою вони не сумісні з людською гідністю й захистом 

людського життя; вжити заходів, необхідних для заборони методів генної 

інженерії, які можуть суперечити людській гідності. 

Зазначений документ не містить імперативні приписи, а має тільки 

рекомендаційний характер, що яскраво засвідчує неоднозначність позиції у 

світі до даної технології. Досить загальні норми з приводу клонування 
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фактично дозволяють кожній з держав учасниць самостійно прийняти рішення 

про те, які саме форми клонування заборонити, беручи до уваги в якості 

критерію сумісність з людською гідністю і захистом життя людини. Таким 

чином, кожна держава буде самостійно оцінювати чи є терапевтичне або 

репродуктивне клонування етичним чи неетичним. 

Так, у деяких країнах (Великобританія, Канада, Швеція, Фінляндія, 

Іспанія, Австралія) дослідження та пересадка стовбурових клітин дозволені 

законом, але підлягають суворому державному контролю. У таких же країнах, 

як Ірландія, Німеччина, Австрія, Угорщина, Польща, Норвегія, Швейцарія та 

інші використання подібних технологій заборонено [441, с. 95]. 

Головним аргументом на користь терапевтичного клонування є те, що воно 

може вирішити цілу низку існуючих проблем у медичній практиці. Дослідники 

сподіваються, що використання ембріональних стовбурних клітин дозволить 

досягнути лікування таких невиліковних зараз захворювань, як хвороби 

Альцгеймера і Паркінсона, а також домогтися успіху при ураженнях спинного 

мозку, діабеті й артриті.  

Технологія терапевтичного клонування може створити прорив у 

трансплантології органів і тканин.  

Ембріональні стовбурові клітини можуть диференціюватися у багатьох 

напрямках і мають безліч переваг перед стовбуровими клітинами дорослого 

організму. По-перше, у них слабо виражені антигенні властивості, що 

викликають реакції відторгнення чужорідних тканин, а це значно знижує рівень 

післятрансплантаційних ускладнень; по-друге, вони мають потужний 

проліферативний потенціал; по-третє, ці клітини здатні синтезувати специфічні 

ростові фактори, які одночасно стимулюють регенерацію і власних клітин 

реципієнта [441, с. 95]. 

Звертаючись до терапевтичного клонування слід наголосити, що 

центральним питанням є мета з якою створено ембріон.  Якщо метою створення 

ембріонів in vitro є виключно їх використання у терапевтичних чи 
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дослідницьких цілях, то така практика, перш за все з етичних міркувань, не 

відповідає сучасним людським цінностям і повинна бути забороненою. 

Однак, по іншому слід розглядати використання ембріонів, які залишилися 

за результатами процедури екстракорпорального запліднення. Ключовою є 

умова «залишилися», тобто кількість таких ембріонів із самого початку є 

обмеженою та вони створювалися заради досягнення такої мети, як 

репродукцію (відтворення).  

На наш погляд використання таких ембріонів для терапевтичних цілей не 

суперечить сучасним уявленням про права людини, концепції природніх прав 

людини. Одним з аргументів наведемо положення про те, що ніхто не може 

бути примусово зобов’язаний стати генетичними батьками, а тому ембріони, які 

залишилися після процедури екстракорпорального запліднення, майже не 

мають шансів розвинутися у потенційну дитину [14, с. 377]. 

Ще одним видом клітинної біоінженерії є можливість створення шляхом 

маніпулювання репродуктивними і соматичними клітинами гібридів та химер. 

Наразі ці технології активно використовуються при створенні чи 

удосконаленні, до прикладу, рослин. 

У багатьох державах створення гібридів і химер із застосуванням клітин 

людини заборонено на законодавчому рівні. У Швейцарській Конфедерації 

вона міститься у Конституції. В Японії згідно зі ст. 3 Закону, який стосується 

врегулювання технік клонування людини та інших схожих технік, 

забороняється «трансплантація соматичного клона ембріона людини/тварини у 

матку людини чи тварини» [440, с. 186]. 

Уважаємо, що заборона на створення гібридів і химер з використанням 

людських клітин чи людського генома, а також зі створення так званих 

трансгенних тварин за допомогою імплантації їм людських генів для 

використання отриманих особин напівтварини-напівлюдини як, скажімо, 

джерела органів для трансплантації має бути абсолютною. Зазначене полягає у 

забороні перенесення гамет, ембріона чи плоду не-людської форми життя до 

людини, або використання гамет чи ембріона in vitro для перенесення до не-
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людської форми життя з метою створення людини; створення гібридів з метою 

репродукції, або перенесення гібридів до людської істоти або не-людської 

форми життя; створення химер з будь-якою метою, або перенесення химери до 

людської істоти чи не-людської форми життя. 

В останні роки спостерігається суттєвий прогрес таких видів 

біотехнологій, як хромосомної та генної інженерії. 

При цьому хромосомну інженерію вже використовують для допомоги 

жінкам, які мають деякі генетичні захворювання, що допускають високу 

вірогідність до успадкування, яка отримала назву мітохондріальне донорство. 

Генна інженерія, яка передбачає редагування геному, є ще однією новітньою 

методикою, що може якісно змінити розуміння репродуктивного відтворення. 

Особливого значення можливість редагування людського геному набуває у 

зв’язку з удосконаленням методик генетичного скринінгу.  

Зокрема, суттєвий розвиток отримала преімплантаційна генетична 

діагностика, яка дозволяє виявити генетичні захворювання у ембріона in vitro 

до його імплантації жінці. 

У свою чергу пренатальна генетична діагностика – це заходи, що 

проводяться для з’ясування можливих спадкових захворювань у 

імплантованого ембріона. 

Положення про генетичне консультування та генну інженерію підкреслює 

необхідність дотримання низки принципів та правил у сфері генної інженерії, 

преімплантаційної та пренатальної діагностики [305]. 

При цьому зазначену методику слід відрізняти від репродуктивного 

клонування, оскільки остання полягає в «копіюванні» геному, тобто 

утворюється майже ідентичний близнюк тієї людини, яка існувала (клон), у той 

час як редагування передбачає «корегування» генома потенційної дитини, 

тобто створення нової людини з модифікованими генами. 

Таким чином є невиправданим об’єднання або змішування цих 

кардинально відмінних понять. 
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Наприклад, розглядаючи деякі аргументи щодо доцільності клонування 

людини С.І. Повалій зазначає: «Реалізація «права батьків на потомство», тобто 

розвиток ще однієї прокреаційної техніки, яка ще більше ніж інші технології 

штучного запліднення інгерує в процес формування нового життя, оскільки у 

випадку клонування вже йдеться не лише про те, щоб мати дитину, але мати 

дитину саме таку, яку б вони хотіли мати (вибір статі, характерних рис)» [442, 

с. 51]. Водночас такий вибір характерний саме для методики редагування 

геному потенційної дитини. 

Загалом генна інженерія відкриває широкі перспективи до «превентивної» 

медицини та планування сім’ї. Так, якщо у певної жінки син хворіє на 

гемофілію, то, проаналізувавши ДНК хлопчика, можна встановити 

паталогічний (відповідальний за хворобу) відрізок Х-хромосоми, яку він 

успадкував від матері. Дослідження інших членів сім’ї дозволяє передбачити 

генетичну структуру та частоту появи генетичного захворювання. Сучасна генетика 

надає можливість провести діагностику і так званих «крапкових мутацій», 

викликаних конкретною, постійною молекулярною причиною. Отже, за своєю 

ефективністю методи генно-інженерної діагностики створюють ефективну 

конкуренцію всім раніше відомим заходам діагностики хвороб [443, с. 146].  

Різновидом генної терапії є так звані негативна та позитивна євгеніка. 

егативна євгеніка передбачає усунення дефектних генів, тим самим передбачає 

вилучення з популяції потенційних носіїв цих генів. Негативна євгеніка не є 

прикладом генетичного маніпулювання, тому що вона не модифікує ті індивіди, 

які ще мають народитися. Однак вона є засобом відбору здорових індивідів. 

Позитивна євгеніка робить акцент на покращенні проекту людини. Як зазначав 

Ф. Фукуяма, якщо сьогодні «генетична лотерея» гарантує, що син або донька 

успішних батьків не обов’язково успадкують таланти і здібності, які створили 

умови для успіхів їхніх батьків… Проте в майбутньому на оптимізацію генів і 

передачу її нащадку може бути кинута вся могутність сучасної технології. Це 

означає, що соціальні еліти будуть свідомо передавати своїм дітям не лише 

соціальні переваги, але і природжені. Коли-небудь в цей список можуть 
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попасти не тільки розум і краса, але і такі риси характеру, як працьовитість, дух 

змагання і т.д. [75, с. 381]. 

Залежно від того, чи робить генна терапія вплив на спадковість, виділяють 

соматичну генну терапію, що впливає лише на конкретного пацієнта, і гермітивну 

(фетальну), що впливає на потенційних нащадків. У першому випадку міжнародне 

право єдине і дозволяє її використання. У другому випадку думки держав 

розділилися – на національному рівні висловлюється як позитивна думка, так і 

негативна. Зокрема, в окремих державах гермітивна генна інженерія 

порівнюється з євгенікою, поширеною в нацистській Німеччині [444, с. 156]. 

Відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо 

застосування біології та медицини: Конвенції про права людини та 

біомедицину втручання з метою видозміни геному людини може  

здійснюватися лише у профілактичних, діагностичних або лікувальних цілях, і 

тільки якщо воно не має на меті внести будь-яку видозміну у геном нащадків. 

Втручання у геном людини, яке спричиняє успадкування внесених змін 

нащадками такої людини, заборонено спеціальними правовими актами у 

багатьох країнах.  

Один з видатних сучасних філософів Френсіс Фукуяма осмислюючи ці 

проблеми робить такі висновки. «Таких понять як біологічна родина, людська 

природа чи «нормальна людина» не існує, а якщо б навіть вони і існували, чому 

ми них повинні орієнтуватися в питанні, що є правильним і справедливим». 

Практично він стверджує, що ми повинні і в подальшому відчувати муки, 

засмучення, самотність, страждати від хвороб, які нас калічать – все тому що це 

було притаманне людині у всій історії її існування як виду і робить висновок: 

«Найбільш серйозна загроза, що вершиться сучасною біотехнологією – це 

можливість зміни природи людини і силу цього – перехід до «постлюдської 

фази історії» [75, с. 379]. 

Фетальна генна терапія передбачає вплив на ембріон ще на самих його 

ранніх стадіях, зокрема зиготи.  
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Розглядаючи редагування генома саме у процесі репродуктивного 

відтворення можна виділити принаймні два його основні види залежно від 

поставленої мети. 

У першому випадку редагування генома людини має на меті усунення 

певних генетичних дефектів, загроз для потенційної дитини. 

На теперішній час відомо понад 4 тисячі генетичних захворювань. Щороку 

мільйони дітей народжуються з важкими генетичними захворюваннями, яким 

можна запобігти завдяки цій методиці. 

Наприклад, шляхом модифікації рецепторів у клітині через які у неї 

попадає вірус ВІЛ/СНІД можна суттєво утруднити/призупинити його 

поширення в організмі людини або, навіть, видалити його з генома.  

У 2018 році китайський дослідник Хе Цзянькуй здійснив редагування 

геному у двох дівчаток близнючок завдяки якому вони мали б отримати 

істотний імунітет до ВІЛ/СНІДу. Цей дослід зазнав критики від наукової 

спільноти через відсутність підтверджених відомостей про безпечність даної 

методики як для самих близнючок, так і їх майбутніх нащадків, а також через 

використання цього методу у клінічній ситуації, котра цього не вимагала. 

Зокрема у подружжя ВІЛ інфікованим був тільки чоловік сперма якого 

завдяки досягнутим технологічним можливостям може бути очищена від вірусу 

без необхідності втручання у геном ембріонів, тобто потенційних дітей. 

Ще у 1987 році на Всесвітній медичній асамблеї було сформульовано 

умови застосування генної інженерії: 

а) у разі, якщо процедури здійснюються в рамках досліджень, то вони 

повинні співвідноситися з Гельсінкської декларацією ВМА щодо біомедичних 

досліджень на людині; 

б) у випадку, якщо процедури здійснюються поза рамками досліджень, то 

повинні дотримуватися звичайні загальноприйняті стандарти медичної діяльності і 

професійної відповідальності, включаючи принципи Гельсінської декларації; 
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в) має проводитися всебічне обговорення запропонованої процедури з 

пацієнтом. Згода пацієнта або його законного представника повинна бути 

поінформованою, добровільною і письмовою; 

г) у вірусної ДНК, що містить замінний або коригуючий ген, не повинно 

бути небезпечного або небажаного вірусу; 

ґ) вбудована ДНК повинна функціонувати в клітці реципієнта в умовах 

звичайного контролю, щоб уникнути метаболічного ушкодження, яке може 

порушити здорові тканини і нанести шкоду пацієнту; 

д) необхідно проведення за можливості найбільш повної оцінки 

ефективності генної терапії. Така оцінка повинна включати визначення 

природної історії захворювання і вичерпне вивчення наступних поколінь. У 

майбутньому таку процедуру слід застосовувати тільки після ретельної оцінки 

можливості та ефективності інших методів лікування. Якщо є більш просте і 

безпечне лікування, воно має бути проведено [305].  

Зазначені умови є актуальними по сьогоднішній день. 

У свою чергу підставами для використання генетичного фетального 

редагування у терапевтичних цілях доцільно визнати: 

-  доведення безпечності терапевтичного редагування генома, тобто без 

доведення безпеки жодна генноредагуюча система не може бути допущена до 

використання; 

-  це єдиний шлях, яким можна усунути генетичні відхилення або здійснити 

лікування існуючого захворювання; 

-  терапевтичний ефект від застосування методик, які здійснюють вплив на 

генному рівні, має бути істотним. 

Зокрема мова може йти про необхідність лікування хворого пацієнта, 

якому існуючі лікарські засоби не у змозі допомогти внаслідок певних причин 

(наприклад, негативної реакції ВІЛ-позитивної жінки на антивірусну терапію). 

Ще одним випадком застосування генноредагуючої системи є наявність у 

подружжя (пари) одного набору мутації (моногенного захворювання) внаслідок 
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чого у такої пари безальтернативно народяться діти з генетичними 

відхиленнями (карликовість, глухота тощо). 

Наголосимо, що терапевтичний ефект повинен бути саме істотним, тобто у 

вищенаведених випадках він повинен сприяти, щоб народжена дитина не була 

карликом або, відповідно, мала слух [14, с. 381]. 

З іншої сторони тільки після апробації і розвитку цієї технології можна 

розпочати дискусії про її застосування у тих випадках, коли наявні генетичні 

відхилення у біологічних батьків не створюють стовідсоткової впевненості у їх 

успадкуванні потенційними дітьми. 

Цими випадками може бути підвищена схильність у потенційної дитини до 

виникнення таких захворювань, як: онкозахворювання, захворювання 

Альцгеймера, Паркінсона та ін., серцево-судинні захворювання тощо. 

Окремим різновидом втручання до генома людини є його корегування з 

метою зміни певних особистих характеристик, властивостей потенційної 

дитини. У літературі вказане часто окреслюють як «покращення», 

«модернізація» майбутньої дитини. 

Теоретично вона може здійснюватися для підвищення IQ, удосконалення 

фізичних або зовнішніх даних тощо. 

Проте на сучасному етапі розвитку технологій можливості втручання в 

природу людини можуть досягати істотного рівня небезпеки, які, до того ж, 

здатні спричинити негативні наслідки тільки через декілька поколінь. 

Можна погодитися з Г.О. Василевичем, що: «Важко розділити оптимізм, 

який необдумано, на наш погляд, висловлюють окремі автори у зв’язку з тим, 

що у людини з’явилася реальна можливість не тільки покращити світ навколо 

себе, але і змінити весь людський рід. Вважаємо за необхідне розумне обмеження 

(на основі конституційних принципів і норм) соматичних прав» [223, с. 153].  

Група провідних світових дослідників також закликала до введення 

термінового мораторію на експерименти по редагуванню людських генів.  

Цю пропозицію підтримали науковці та фахівці з етики із семи країн, у 

тому числі - автори технології редагування генома CRISPR/Cas, Фен Чжан і 
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Еммануель Шарпентьє. Заклик до мораторію став прямою відповіддю на дії 

китайського дослідника, який, незважаючи на глобальний консенсус з етичних 

кордонів редагування генів, змінив ембріони, що призвело до появи дітей-

близнюків зі зміненим генотипом [445]. 

Звернемо увагу й на те, що окремі біотехнології можуть комбінуватися, що ще 

більше створює ймовірність непередбачених наслідків. Наприклад, клонування 

людини може одночасно передбачати і редагування її геному [14, с. 382].  

У зв’язку з цим, на сучасному етапі деякі біотехнології наразі взагалі 

передчасно застосовувати до людини чи її генома, насамперед які спрямовані 

на репродукцію (відтворення), а ті з них, які мають терапевтичну мету – тільки 

у частині використання індивідуальних препаратів до конкретних пацієнтів для 

яких це єдина реальна можливість запобігти захворюванням чи їх усунути, у 

тому числі для потенційних дітей. 

 

Висновки до Розділу 4. 

 

1.   Констатовано, що демографічна криза в Україні пов’язана не тільки із 

зміною психології молодого покоління, яке вже не бажає ставати батьками у 

ранньому віці, складним соціально-економічним становищем чи міграцією 

населення за кордон, а перш за все з необхідністю перегляду всієї державної 

політики у сфері народонаселення, забезпечення та гарантування права 

кожному на продовження роду, допомоги молодим сім’ям, соціальної допомоги 

у зв’язку з народженням і вихованням дітей, створення належних умов для 

проведення безпечного переривання вагітності та недопущення негативних 

традиційних практик у репродуктивній сфері. 

2.   З врахуванням міжнародного досвіду обґрунтовано необхідність 

прийняття консолідованого законодавчого акту, який регулюватиме 

правовідносини у репродуктивній сфері, що повинен включати основи 

державної політики; поняття та зміст права людини на репродукцію 

(відтворення) та репродуктивних прав; порядок, підстави і умови здійснення 
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допоміжних репродуктивних технологій; особливості встановлення батьківства у 

разі використання таких технологій та ін., а не окремих законів, у тому числі які 

будуть врегульовувати лише застосування допоміжних репродуктивних технологій.  

3.   Сформульовано висновки, що з погляду природного права важливим є 

забезпечення впливу держави на право людини на репродукцію (відтворення) 

виключно опосередковано. Впровадження стимулів, які безпосередньо впливають 

на репродуктивний вибір і фактично роблять його безваріантним є ознакою 

порушення природного права людини, відсутності реально діючого принципу 

верховенства права, надмірного втручання у особистий простір людини.  

4.   Обґрунтовано твердження, що стимулювання населення до 

використання методів контрацепції узгоджується з правом людини на 

репродукцію (відтворення), оскільки відповідальне, вільне та добровільне 

рішення про їх застосування (і жінками, і чоловіками) покладається на особу. 

Натомість політика заборони їх використання, або обмеження у використанні 

(за віком, статтю, іншими ознаками) призводить до його порушення, оскільки 

особа примусово позбавлена можливості належного регулювання кількості 

дітей завдяки існуючим методам контрацепції. 

5.   Підкреслено, що встановлення обтяжень, у тому числі додаткового 

оподаткування, за відсутність дітей, чи мінімальної їх кількості, може вважатися 

таким, що не порушує право людини на репродукцію (відтворення) лише у тому 

разі, коли вони не впливають та не можуть істотно вплинути на репродуктивну 

поведінку особи з мотивів виникнення у неї суттєвих труднощів чи обмежень, не 

примушують її до безальтернативного прийняття репродуктивного рішення. 

Водночас, державна підтримка до стимулювання народження дітей, навіть 

надмірна, не може вважатися такою, що порушує це право, оскільки у будь-

якому разі вона спрямована на покращення фінансового та соціального 

становища людини, не є безваріантним примусом та остаточне рішення щодо її 

прийняття залишається за особою. 

6.   Зазначено, що примусові норми, а також державна політика у сфері 

планування сім'ї, які наказують, скільки дітей можуть мати батьки, і (або) які 
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передбачають заходи примусового характеру або санкції для забезпечення 

дотримання таких законів або політики, або карають людей за їх порушення, а 

також які впроваджують примусовий аборт або примусову стерилізацію як 

методи забезпечення дотримання такого закону або політики, повну заборону 

контрацепції не відповідають міжнародним нормам у сфері прав людини, 

порушують природні права. 

7.   Наголошено, що примусове позбавлення державою фертильності 

окремих осіб, у тому числі за вчинення суспільно небезпечних діянь таких як 

злочини проти статевої свободи неповнолітніх, слід вважати порушенням права 

людини на репродукцію (відтворення) у разі, якщо метою їх запровадження є 

помста особі за вчинення суспільно небезпечного діяння, а не кара, яка 

аксіоматично передбачає обмеження певних прав особи.   

8.   Обґрунтовано, що з метою забезпечення репродуктивного вибору 

рівень обмеження у підставах та умовах штучного переривання вагітності 

повинен бути прямо пропорційним рівню впровадження у державі відповідних 

освітніх програм з питань сексуального і репродуктивного здоров’я, 

інформування населення про методи і засоби контрацепції та їх доступності. 

9.   Наголошено, що право на життя, і право на репродукцію (відтворення) 

ґрунтуються на базових природних потребах, а отже є фундаментальними та 

рівнозначними між собою. При визнанні абсолютності права на життя 

ненародженого автоматично применшуються права жінки на здоров’я, на 

особисту свободу, на репродуктивний вибір, внаслідок чого їй може буде 

завдано непоправимої фізичної чи психічної шкоди. Репродуктивний вибір - 

прояв моральної автономії особистості в питаннях сексуальності і 

дітонародження, де в першу чергу мова йде про свідоме і відповідальне 

ставлення особистості до цих питань.  

10.  Обґрунтовано, що жодне природне право людини, у тому числі право 

на життя, не є таким, що не може бути обмежене, в тому числі іншими 

природними правами. У репродуктивній сфері повинен існувати баланс між 

правом на життя потенційної дитини та правом на репродукцію (відтворення) 
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через свободу репродуктивного вибору. Проте цей баланс не є сталим і 

знаходить своє відображення у поступовому обмеженні права на штучне 

переривання вагітності, що пов'язано з терміном вагітності та розвитком плоду. 

11.  Констатовано, що захищаючи право на життя міжнародні судові 

інстанції та конституційні суди уточнюють, що право на життя не 

застосовується до народження, і визнають, що захист абсолютного права на 

життя до народження може суперечити гарантіям захисту прав людини, 

притаманних жінці. Словосполучення «суб’єктивне право на життя людини» та 

«життя людини гідне захисту до народження», які містяться в міжнародних 

договорах та конституціях деяких держав не є тотожними за змістом і не 

гарантують забезпечення абсолютного права на життя ненародженого, а отже 

право на штучне переривання вагітності не суперечить нормам міжнародного 

права та природним правам людини. 

12.  Зроблено висновок, що ембріон in vitro повинен розглядатися як об'єкт, 

а не суб'єкт права проте з особливим правовим режимом захисту, оскільки він 

несе в собі зерно потенційного людського життя. Зазначена особливість 

проявляється у порядку та меті його створення (за допомогою методу штучного 

запліднення та виключно для продовження власного роду), у досить 

обмеженому праві розпорядження ним (передусім імплантації жінці, а залишків 

– тільки у спосіб та з метою передбаченою законом), особливостях передачі 

стороннім особам (заборонено використання для отримання комерційної 

вигоди, створення з метою промислового використання тощо). 

13.  Обґрунтовано, що у випадку відсутності взаємної згоди фертильних 

генетичних батьків на імплантацію ембріона він повинен зберігатися 

максимальний термін, який передбачено законодавством чи договором на його 

зберігання, а в подальшому знищуватися відповідною медичною організацією, 

яка його зберігає. У разі, якщо один з генетичних батьків втратив фертильність 

внаслідок хвороби чи з інших причин, за наявності відповідного медичного 

висновку, він повинен бути наділений правом скористатися цими ембріонами 

виключно з метою продовження роду та народження генетично рідної дитини. 
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Інший з генетично рідних батьків, який заперечував проти такого використання 

ембріона, втрачає право на батьківство та набуває статусу неанонімного донора з 

відповідними правовими наслідками. Водночас цей статус не має бути остаточним 

та у подальшому ця особа може визнатися батьком (матір’ю), якщо вона забажає 

цього у порядку та за умов, передбачених сімейним законодавством. 

З метою забезпечення принципу правової визначеності відповідні норми 

слід закріпити не тільки у законі, що має врегульовувати порядок застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, але і у відповідних договорах, які 

укладаються при їх проведенні. 

14.  На сучасному етапі застосовувати до людини чи її генома ті 

біотехнології, які спрямовані на репродукцію (відтворення), є передчасним, а ті 

з них, які мають терапевтичну мету – тільки у частині використання 

індивідуальних препаратів для конкретних пацієнтів для яких це єдина реальна 

можливість запобігти захворюванням чи їх усунути, у тому числі для 

потенційних дітей. 

15.  Для репродуктивного клонування повинні бути дотримані, як мінімум,  

три умови: 

-   має бути науково доведено безпечність методики клонування людини; 

-   право на репродуктивне клонування мають виключно батьки з метою 

продовження свого роду; 

-   дозволяється відтворити шляхом клонування не більше одного нащадка. 

16.  Підставами для використання генетичного редагування генома людини 

у терапевтичних цілях доцільно визнати: 

-   доведення безпечності терапевтичного редагування генома, тобто без 

доведення безпеки жодна генноредагуюча система не може бути допущена до 

використання; 

-   це єдиний шлях, яким можна усунути генетичні відхилення або здійснити 

лікування існуючого захворювання; 

-   терапевтичний ефект від застосування методик, які здійснюють вплив на 

генному рівні, має бути істотним. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній праці вирішено наукову проблему комплексного 

конституційно-правового дослідження права на репродукцію (відтворення), як 

природного права у системі основоположних прав людини, його закріплення у 

міжнародному праві та національних законодавствах. Серед узагальнень, 

підсумкових положень, висновків, рекомендацій і пропозицій найголовніше 

дослідницьке та практичне значення мають наступні. 

1.   Головну роль при визнанні прав людини «природними» повинні 

відігравати ті детермінанти, які спонукали їх виникнення та чи були вони 

фундаментальними, тобто такими, що закладені у самій людині або є основою 

відповідного суспільства і цивілізації. З огляду на це фундаментальні права 

людини доцільно розділяти на ті, які закладені біологічною суттю людини, у 

тому числі які обумовлено вродженими потребами, та ті, які визнаються 

базовими чи основними у суспільстві на конкретному етапі його розвитку. 

Перші незмінні, другі поступово еволюціонують. 

Розгляд фундаментальних прав людини тільки з позиції біологічного або, 

навпаки, соціального призводить до викривлення розуміння першооснов прав 

людини, їх базису, у першому випадку не враховується соціальна та 

психологічна складові, у другому – біологічна, які є взаємопов’язаними та 

спільно впливають на поведінку людини. Поведінка людини визначається не 

тільки потребами та запрограмованим природою комплексом реакцій на їх 

задоволення, але й усвідомленою волею особи та соціальними законами 

суспільства.  

2.   Право людини на репродукцію (відтворення) – це фундаментальне 

особисте немайнове право на вільне, добровільне, особисте прийняття рішення 

щодо здійснення репродуктивної функції, яке полягає у народженні чи відмові 

від народження генетично рідних дітей, їх кількості та інтервалів між їхніми 

народженнями, а також використання для досягнення цієї мети доступних 

репродуктивних технологій. 
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Пов’язані із правом людини на репродукцію (відтворення) права – це ті 

права, які безпосередньо покликані сприяти реалізації людиною її 

фундаментального права на репродукцію (відтворення). 

Репродуктивні права людини – комплекс прав людини у репродуктивній 

сфері з приводу здійснення нею вільного та добровільного репродуктивного 

вибору, а також забезпечення та гарантування його реалізації, у тому числі 

через охорону репродуктивного здоров’я. 

3.   Обґрунтовано, що право людини на репродукцію (відтворення) є 

фундаментальним природнім правом людини, оскільки обумовлене природою 

людини, тобто вродженою потребою до продовження роду та має надгалузевий 

характер і віднаходить свій розвиток у відповідних галузях права, які забезпечують 

його ефективним, притаманним їм механізмом правового регулювання та захисту.  

4.   Об’єктом права людини на репродукцію (відтворення) є здійснення 

репродуктивної функції, що спрямована на зачаття іншого життя чи відмову від 

цього та відповідний вибір репродуктивної поведінки.  

5.   Базовими елементами (правомочностями) права людини на репродукцію 

(відтворення), які становлять його зміст та детермінуються вродженою 

потребою людини на продовження роду є право на вільне та добровільне 

прийняття рішення щодо: 1) народження чи відмови від народження дітей 

(відтворення нащадків); 2) кількості дітей; 3) інтервалів між народженням дітей, а 

додатковими, які не детермінуються вродженою потребою людини на продовження 

роду є право на вільне та добровільне прийняття рішення щодо: 1) донорства 

репродуктивних клітин, ембріонів; 2) застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, у тому числі за відсутності проблем із фертильністю; 3) вибору статі 

майбутньої дитини при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій; 4) 

втручання до генома майбутньої дитини та право на клонування. 

6.   Абсолютність, як ознака права людини на репродукцію (відтворення), 

має істотну особливість, оскільки на відміну від інших особистих немайнових 

прав у частині права на продовження роду його на фізіологічному рівні не 

можливо реалізувати самостійно, так як для цього необхідні гамети особи іншої 
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статі. Таким чином із суб’єктивної сторони особа особисто, індивідуально приймає 

рішення щодо реалізації даного права однак з об’єктивної сторони його реалізація у 

частині права на продовження роду вимагає згоди особи іншої статі.  

7.   Особа вправі скористатися допоміжними репродуктивними 

технологіями не тільки за наявності проблем із фертильністю, але і соціальними 

чинниками. Дефініція «допоміжні» повинна сприйматися в широкому 

розумінні і не ототожнюватися з лікуванням, а співставлятися з потребою у 

продовженні роду, у тому числі гарантування його у майбутньому. 

8.   Право людини на репродукцію (відтворення) слід розглядати як 

фундаментальне відокремлене особисте немайнове право фізичної особи, що 

забезпечує її природне існування та його не можна ототожнювати чи вважати 

складовою інших прав, які хоча і взаємопов’язані, проте мають різний об’єкт, 

предмет правового регулювання, суть та призначення. 

9.   Серед універсалізованих спеціальних принципів права людини на 

репродукцію (відтворення) та його реалізації виділено наступні: 

-   свободи у виборі та контролі способу реалізації права на репродукцію 

(відтворення), який має бути добровільним і вільним; 

-   загальності і доступності у можливості реалізації права на репродукцію 

(відтворення);  

-   рівності у реалізації права на репродукцію (відтворення); 

-   співрозмірності інтересів осіб, які бажають реалізувати право на 

репродукцію (відтворення), та потенційної дитини; 

-   недопустимості свавільного втручання у сферу особистого 

репродуктивного життя людини. 

10.  Шляхом порівняльного аналізу встановлено, що на теперішній час не 

сформовано на міжнаціональному рівні єдиного підходу як до розуміння права 

людини на репродукцію (відтворення), так і репродуктивних прав у цілому. 

Відмінність полягає як у різному сприйнятті репродуктивного права і 

репродуктивних прав, так і у підходах до регулювання окремих 

правомочностей людини у цій сфері.  
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11.  Констатовано, що Україна одна з найліберальніших держав світу з 

позиції комплексу методів, які дозволені для застосування з метою реалізації 

людиною фундаментального права на репродукцію (відтворення), проте 

законодавство залишається недосконалим. З однієї сторони це зумовлено 

відсутню спеціального законодавчого акту, який би комплексно регулював 

правовідносини у репродуктивній сфері, а з іншої – широкими можливостями 

(науковими, медичними), у тому числі при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій, які наразі не охоплені належним чином 

необхідним нормативним регулюванням.  

У зв’язку з цим необхідно прийняти спеціальний закон, який має 

регламентувати правовідносини у сфері репродуктивного відтворення, зокрема 

визначити, що слід розуміти під правом особи на репродукцію (відтворення) та 

пов’язаними з ним репродуктивними правами, встановити гарантії та механізми 

їх захисту, передбачити підстави та порядок застосування допоміжних 

репродуктивних технологій, особливості здійснення окремих правомочностей, 

порядок розпорядження репродуктивним матеріалом, ембріонами, збереження 

лікарської таємниці, проведення державної політики у репродуктивній сфері, 

зокрема здійснення нагляду і контролю за організаціями, які надають послуги  

допоміжних репродуктивних технологій тощо.  

При цьому недоцільне законодавче виокремлення тільки підстав і порядку 

застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

12.  Окрім прийняття спеціального закону, з метою удосконалення 

українського законодавства щодо регулювання права людини на репродукцію 

(відтворення), пов’язаних з ним репродуктивних прав, потребує змін ст. 51 

Конституції України шляхом її доповнення частиною другою наступного 

змісту: «Пари і окремі особи мають право на прийняття вільного та 

відповідального рішення щодо народження дітей, їх кількості та інтервалів між 

їхніми народженнями», а також: норми ЦК України – у частині узгодження з 

Основами законодавства України про охорону здоров’я, розмежування в 

окремих статтях норм, які регулюють право на життя та право на репродукцію 
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(відтворення), удосконалення реєстрації актів цивільного стану, впровадження 

порядку постмортальної репродукції; СК України – у частині визначення 

батьківства та реєстрації новонародженого при методиці сурогатного материнства, 

у тому числі іноземними громадянами, оновлення понять «батько», «біологічний 

(генетичний) батько», «мати», «біологічна (генетична) мати», «сурогатна мати», 

«біологічні (генетичні) матері», «дитина», «клон», «клонована дитина», «сім’я», 

уповноваження чоловіка як одного з подружжя (партнера) погоджувати проведення 

аборту виключно в тому разі, якщо при цьому незворотньо буде порушено його 

право на репродукцію (відтворення) та до настання вагітності надавалася спільна 

згода на застосування допоміжних репродуктивних технологій з використанням 

його сперми чи ембріона, який запліднено з використанням його сперми; 

закріплення норм про однаковий статус дітей незалежно від способу зачаття, у тому 

числі нелегальних методик; КК України – у частині удосконалення ст. 134 КК 

України «Незаконне проведення аборту або стерилізації», доповнення Кодексу 

новими статтями, які будуть передбачати відповідальність за умисне порушення 

репродуктивних прав особи при застосуванні допоміжних репродуктивних 

технологій, а також за незаконне клонування людини, створення химер, 

гібридів і протиправне редагування генома. 

13.  З метою дотримання прав людини держава вправі впливати на 

репродуктивну поведінку та репродуктивний вибір виключно опосередковано. 

Впровадження стимулів, які безпосередньо впливають на них і фактично 

роблять безваріантними, а також імперативні приписи, які впроваджують 

примусовий аборт або стерилізацію, повну заборону контрацепції слід 

кваліфікувати як порушення прав людини, відсутність реально діючого принципу 

верховенства права, надмірне втручання у особистий простір людини.  

14.  Аргументовано, що у репродуктивній сфері повинен існувати баланс 

між правом на життя потенційної дитини та правом на репродукцію 

(відтворення) через свободу репродуктивного вибору. Проте цей баланс не є 

сталим і знаходить своє відображення у поступовому обмеженні права на 
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штучне переривання вагітності, що пов'язано з терміном вагітності та 

розвитком плоду. 

15.  Ембріон in vitro повинен розглядатися як об'єкт, а не суб'єкт права проте 

з особливим правовим режимом захисту, оскільки він несе в собі зерно 

потенційного людського життя. Зазначена особливість проявляється у порядку 

та меті його створення (за допомогою методу штучного запліднення та 

виключно для продовження власного роду), у досить обмеженому праві 

розпорядження ним (передусім імплантації жінці, а залишків – тільки у спосіб 

та з метою передбаченою законом), особливостях передачі стороннім особам 

(заборонено використання для отримання комерційної вигоди, створення з 

метою промислового використання тощо). 

16.  Обґрунтовано, що у випадку відсутності взаємної згоди фертильних 

генетичних батьків на імплантацію ембріона він повинен зберігатися 

максимальний термін, який передбачено законодавством чи договором на його 

зберігання, а в подальшому знищуватися відповідною медичною організацією, 

яка його зберігає. У разі, якщо один з генетичних батьків втратив фертильність 

внаслідок хвороби чи з інших причин, за наявності відповідного медичного 

висновку, він повинен бути наділений правом скористатися цими ембріонами 

виключно з метою продовження роду та народження генетично рідної дитини. 

Інший з генетично рідних батьків, який заперечував проти такого використання 

ембріона, втрачає право на батьківство та набуває статусу неанонімного донора з 

відповідними правовими наслідками. Водночас цей статус не має бути остаточним 

та у подальшому ця особа може визнатися батьком (матір’ю), якщо вона забажає 

цього у порядку та за умов, передбачених сімейним законодавством. 

17.  Встановлено, що на сучасному етапі застосовувати до людини чи її 

генома ті біотехнології, які спрямовані на репродукцію (відтворення), є 

передчасним, а ті з них, які мають терапевтичну мету – тільки у частині 

використання індивідуальних препаратів для конкретних пацієнтів для яких це 

єдина реальна можливість запобігти захворюванням чи їх усунути, у тому числі 

для потенційних дітей. 
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