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ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ “ГЕНДЕРНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ”
ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ1
При реформуванні будь-яких суспільних інституцій в державі перше місце завжди займають питання прав людини, оскільки, як правильно зазначає
М.І. Козюбра, це не статичний, раз і назавжди інститут, вони розвиваються і
збагачуються [1, с. 51], будучи при цьому чутливим барометром, який реагує
на виникнення нових та зміну наявних суспільних відносин [2, с. 85]. Інтенсивний розвиток науки, стрімкий технологічний прогрес, будучи основними характеристиками сучасного суспільства, не можуть не позначитися на
етико-правових основах життя останнього [3, с. 23], які разом зі зміною суспільної моралі привели до виникнення прав людини четвертого покоління
[4, с. 217]. Хоча зауважимо, що М.М. Олейник заперечує доцільність твердження, що такі права виникли тільки сьогодні, в умовах розвитку генетичних, медико-біологічних експериментів, і притаманні вони безпосередньо
людині нового покоління в сучасній державі. Навпаки, вони є природними
правами людини [5, с. 126], а необхідність їх захисту виявилася вже в умовах науково-технічного прогресу в області генної інженерії, медицини, біомедицини [6, с. 123]. Це ж стосується, зокрема, прав ЛГБТ, які хоч і відносять
до прав людини четвертого покоління, проте вони завжди були притаманні
людині, хоч і без належного правового визнання та захисту з боку держави
та суспільства. Це пов’язано з тим, що в самій історії людства немає і не буде
повного збігу суспільних та особистісних інтересів. Проте, якщо формально закріпити та охороняти соматичні права на офіційному рівні, то згодом
вони почнуть сприйматися соціальним середовищем як існуюче та належне
[7, с. 94]. Проблеми правового захисту прав людини полягають і в тому, що,
як зазначає М.І. Козюбра, вони повинні бути визнані світовим співтовариством. Такого визнання особа може домогтися від держави і суспільства, в
яких вона живе, за умови, що їх забезпечення реальне в умовах досягнутого
людством прогресу [1, с. 50].
Сьогодні на міжнародній платформі можемо спостерігати дедалі більше
поширення політики “гендерної нейтральності”. До прикладу, позитивним є
запровадження у ряді країн гендерно-нейтральної мови. Так, ще у 2008 році
Європейським парламентом було прийнято рекомендаційний документ “Гендерно-нейтральна мова” [8], який передбачав використання гендерно-нейтральних загальних фраз для усунення дискримінації. У 2018 році цей до1
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кумент був оновлений та доповнений, зокрема давалося визначення поняття
“гендерно-нейтральна мова”, а також ще однією метою запровадження такої
мовної політики державами визнавалося зменшення гендерних стереотипів,
стимулювання соціальних змін та досягнення гендерної рівності [9, c. 3].
Крім цього, в лютому 2019 року Європейською Комісією було прийнято “Довідник з англійського стилю”, де в розділі “Інклюзивні мови” передбачається
використання гендерно-нейтральної мови щодо чоловіків та жінок, а також
щодо ЛГБТ [10, с. 63-65].
Проте небагато країн визнає таку мовну політику. Однією з таких країн
стала Франція, де пропонується не позначати жінок різними назвами залежно від сімейного статусу, як це було прийнято, а використовувати нейтральне
позначення [11]. Нідерланди ж в цьому плані пішли далі. Зокрема, в різних
установах країни в офіційних оголошеннях взагалі не вирізняють чоловіків
та жінок, а використовують загальні терміни для позначень та звернень до
будь-якої статі [12]. Наприклад, замість офіційного звернення “пані та панове”, використовуються такі фрази як “шановні амстердамці”, “шановні відвідувачі” тощо.
Крім вищезазначеного, протягом останніх років наявне визнання в законодавчій сфері рівних прав чоловіка, жінки та інтерсексуала (інтерсексуальність – це наявність в людини одночасно ознак і чоловічої, і жіночої статі;
інтерсексуали – двостатева особа [13, с. 426]).
Так, Глобальна кампанія ООН за рівноправ’я ЛГБТ “Свобода та
рівноправ’я”, під егідою Управління Верховного комісара ООН з прав людини у 2015 році опублікувала інформаційний бюлетень “Інтерсексуальні права людини”, де, зокрема, йшлося про необхідність запровадження державами
правового захисту даної категорії осіб [14].
У жовтні 2017 року Федеральний Конституційний суд Німеччини, посилаючись на рішення Верховного суду, визнав неконституційною норму, згідно з якою при реєстрації народження у графі “стать” відображають тільки
“жіночу” та “чоловічу” [15]. А вже у серпні 2018 року Кабінет міністрів ФРН
прийняв законопроект про внесення змін до Закону “Про цивільний статус”,
згідно з яким, якщо при народженні дитини її не можна було віднести ні до
чоловічої, ні до жіночої статі, в юридичних документах можна заповнити графу “третя стать”, замість дозволеного у 2013 році незаповнення жодної графи
такими особами [16]. Таким чином, Німеччина стала першою європейською
країною з юридичною верифікацією третьої статі. До цього вона була признана в офіційних документах таких країн як Австралія, Індія, Нова Зеландія,
Непал, деяких штатах США [17], у Канаді [18] та Пакистані, де у 2017 році був
виданий перший паспорт з позначенням “третьої статі” [19].
Юридично визнати третю стать намагалася і Шотландія, прийнявши у
листопаді 2017 року консультаційний документ, який передбачав реформування Закону “Про гендерне визнання” [20]. Проте дана пропозиція так і не
була підтримана. Згодом, у 2018 році, суд Нідерландів, розглядаючи справу
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про захист прав інтерсексуала, у своєму рішенні вказав, що через “соціальні
та правові зміни настав час для визнання третьої статі” [21]. У червні 2018
року Австрійський суд схвалив третю гендерну ідентичність в юридичних
актах [22]. Вважається, що такій гендерній легалізації сприяло зізнання відомої бельгійської моделі Ханни Ґабі Одель у своїй гендерній приналежності до
інтерсексуалів, щоб, за її словами, “зламати табу” [23].
Стосовно України вважаємо за необхідне звернути увагу, що, згідно з дослідженням Міжнародного банку реконструкції та розвитку “Жінки, бізнес
та закон 2019” (дані станом на 01.07.2017 р.), Україна займає 88-ме місце із
187 країн світу за рівнем гендерної рівності у різних галузях життя [24, c. 9].
Таким чином, визнання гендерної нейтральності як однієї зі стадій подальшого визнання прав людини четвертого покоління загалом вже давно
широковідоме у міжнародному співтоваристві (хоча і має рекомендаційний
характер). Проте інколи законодавець не бажає брати на себе відповідальність за розробку механізму практичної реалізації окремих прав людини
четвертого покоління. Це пояснюється тим, що узаконення таких прав на
законодавчому рівні тої чи іншої країни потребує певних змін у суспільній
свідомості, ступінь яких залежить від менталітету народу кожної окремої
країни. В Україні через власний усталений менталітет ставиться під сумнів
подальший розвиток в даному напрямі (особливо це стосується узаконення
прав ЛГБТ, яке нині є неабияк актуальним на теренах європейських країн).
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КЕСАРІВ РОЗТИН – ЕЛЕКТИВНЕ ПРАВО ВАГІТНОЇ
НА РОЗПОРЯДЖЕННЯ СВОЇМ ТІЛОМ
ЧИ МЕДИЧНЕ ПОКАЗАННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ1
Постановка проблеми. В ХХІ столітті медицина досягла майже досконалості у вирішенні проблем, пов’язаних з бажанням людини так чи інакше розпорядитися своїм тілом або його частинами. Це і пластична хірургія, і
трансплантація органів, і право розпоряджатися своїм життям (евтаназія), і
лікувальні програми допоміжних репродуктивних технологій, штучне переривання вагітності тощо. Зазначені процеси потребують правового регулювання, і в одних країнах відбуваються за наявності широкого правового поля,
а в інших – правове регулювання не є достатньо розроблене через низку морально-етичних переконань суспільства. Саме до останньої категорії слід віднести і таку процедуру як кесарів розтин, щодо елективності права на яку
й досі нема одностайної думки фахівців з права та спеціалістів з медицини.
Отже, актуальність дослідження з правової точки зору кесарева розтину як
права на розпорядження своїм тілом сьогодні є беззаперечною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, пов’язані з кесаревим розтином як елективним видом оперативного втручання, в медичному аспекті досліджували такі вчені як Ю. Бобик, Л. Квашніна, І. Матвієнко,
Н. Калашник та інші. Однак дослідження кесарева розтину як елективного
права вагітної у вітчизняній правовій науці поки що майже відсутні.
Метою є розгляд правових аспектів кесаревого розтину в Україні та обґрунтування необхідності вдосконалення вітчизняного законодавства з охорони здоров’я в частині врегулювання та захисту прав вагітної жінки і визначення місця права на кесарів розтин як елективного права серед інших прав
вагітної жінки.
Виклад основного матеріалу. Слід констатувати, що в умовах науковотехнічного прогресу сучасне суспільство стрімко розвивається, особливо в
порівнянні з попередніми періодами, що призводить до зростання потреб
його членів. Ці потреби виникають через збільшення споживання ресурсів,
через пришвидшення ритму життя, через скорочення проміжку часу між часом вкладання зусиль та часом отримання бажаного результату, і тому вимагають свого задоволення із застосуванням всіх передових знань і технологій,
що були набуті в процесі всього розвитку людської цивілізації. Вагітність –
це тривалий період, протягом якого вагітна жінка потребує особливої уваги
від суспільства та держави, яка з боку держави повинна проявитися в тому
числі і в визначенні її правового статусу та закріпленні її прав на законодавчому рівні.
В Україні статтею 3 Конституції визначено, що людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною
Казакова Л.О., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародної політики ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
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