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МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВПЛИВ БІОЕТИКИ НА СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПРАВ ЛЮДИНИ:  
ОКРЕМІ ДУМКИ ПРО ПРИРОДУ ПРАВ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ1

Гідність демократичної легітимації передбачає повагу прав меншин у кон-
тексті принципу недискримінації. Така вимога взаємного балансу базується 
на повазі до гідності людини, її свободи та вимог справедливості, як матері-
альної, так і процесуальної. Зокрема, з питань біоетики виникає низка питань 
щодо забезпечення цілісності особи (individual integrity), фундаментальним 
принципом якого є заборона ‘medical experimentation without consent’ (здій-
снення медичних експериментів без згоди), основою чого є повага до гідності 
людини та її приватної автономії (можливості вільного, без стороннього тис-
ку, вибору). Таким вимогам мають відповідати вирішення питань щодо тран-
сплантології, природи організмів із наперед заданими властивостями. Однак 
тут значну роль відіграє процесуальна справедливість, яка включає право 
заінтересованих осіб бути заслуханими та вираження вільної волі, особою 
щодо якої вживаються певні медичні заходи. Це передбачає наявність певних 
юридичних механізмів узгодження відповідної волі носія права та заінтере-
сованих осіб, щоб за допомогою кваліфікованого юриста, який відповідає на-
лежним діловим і моральним якостям, ухвалювати рішення щодо здійснення 
певних медичних процедур чи методик лікування. З цієї точки зору виникне 
також питання щодо з’ясування змісту правил та процедур використання 
цифрових технологій у сприянні реалізації можливостей людини.

і) Нормативний та ціннісний виміри. Принцип заборони ‘medical 
experimentation without consent’ є основоположним у світлі гідності людини, 
оскільки він спрямований на забезпечення фізіологічної та психологічної ці-
лісності індивіда. Принцип згоди є вирішальним при опануванні нових ме-
тодів лікування, застосування нових медичних препаратів, зважаючи на сут-
нісний зміст права на життя та позитивні обов’язки держави у сфері охорони 
здоров’я людини. Це ґрунтується на консенсусі щодо розуміння приватної 
автономії індивіда і неприпустимості свавільного втручання у цілісність осо-
би. Як слушно зазначає Андреа Лавацца2: 

“Яскравий приклад можна знайти в галузі біоетики, де поінформований 
вибір пацієнта має поширеність над медичними висновками та правилами 
спільноти. З гносеологічної точки зору, передумовою є те, що знання про фак-
ти і динаміку людських взаємин є поширеним, ніхто не знає все або може ви-
рішувати для кожного найкращим чином”.

1 Савчин М.В., доктор юридичних наук, професор, директор НДІ порівняльного 
публічного права та міжнародного права, ДВНЗ “Ужгородський національний універ-
ситет”

2 Lavazza A (2018) Freedom of Thought and Mental Integrity: The Moral Requirements 
for Any Neural Prosthesis. Frontiers in Neuroscience. 12:82. Р. 3. doi: 10.3389/
fnins.2018.00082

Приблизно подібної позиції дотримувався Конституційний Суд України у 
справі про поміщення особи у психіатричний заклад (рішення № 2-рп/2016), 
в якому наголосив про те, що особи не може бути позбавлено свободи сва-
вільно, а у разі наявності в неї психічного захворювання, то таке має здійсню-
ватися на підставі рішення суду. Оскільки тут йдеться, про можливе лікуван-
ня особи в психіатричному закладі, то у судовому засіданні законні представ-
ники особи із психічним розладом мають дати згоду на поміщення її у такий 
заклад та застосування адекватних методів лікування. У цьому аспекті також 
говорять про психологічну цілісність особи як неприпустимість неправомір-
ного впливу на нейронний рівень розрахунків людини3: 

“Має бути забезпечено конкретний нормативний захист від потенційно-
го неврологічного втручання, що передбачає несанкціоновану зміну нейронних 
розрахунків людини та потенційно призводять до прямої шкоди потерпілому”

За таких ситуацій йдеться про певний оптимальний механізм втручання 
в індивідуальну цілісність особи при ментальному чи фізіологічному втру-
чанні, який має бути підконтрольний як неупередженим лікарям-фахівцям, 
так і судовому перегляду правомірності застосування відповідних процедур 
щодо конкретної особи. Слід наголосити, що при вирішенні обґрунтування 
прав четвертого покоління слід шукати певну підставу, яка може послужи-
ти джерелом їх визнання. Тому тут важливі інтерпретації природи людської 
гідності та цілісності особистості (individual integrity) як ядра розуміння люд-
ської гідності.

Ці гострі питання зачіпаються також у Human Genome Project – міжнарод-
ному проекті, в рамках якого здійснюється програма співпраці по досліджен-
ню геному людини з метою складання загальної карти та збору бази даних 
якомога ширшого кола генів людей. Наразі HGP показав, що, ймовірно, існує 
близько 20 500 людських генів. Завершена людська послідовність тепер може 
визначити їх місцезнаходження. Цей кінцевий продукт HGP надав світу ре-
сурс детальної інформації про структуру, організацію та функціонування по-
вного набору людських генів. Цю інформацію можна розглядати як основний 
набір успадкованих “інструкцій” для розвитку і функціонування людини4. 
Основна мета цього проекту вбачається у складанні загальної картини мож-
ливих мутацій людських генів та запобіганні можливим набутим генетично 
хворобам.

іі) Світовий і європейський досвід застосування біоетики у галузі прав лю-
дини. У  рамках європейської традиції права людська гідність розглядаєть-
ся як основоположна цінність, що має визначальне значення для з’ясування 
змісту цілісності індивіда та права на життя. Це стало реакцією на нелюдські 

3 Ienca, M., and Andorno, R. (2017). Towards new human rights in the age of neuroscience 
and neurotechnology. Life Sci. Soc. Policy 13:5. doi: 10.1186/s40504-017-0050-1

4 National Human Genome Research Institute. URL: https://www.genome.gov/12011238/
an-overview-of-the-human-genome-project/
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медичні експерименти, які застосовувалися в Німеччині під час панування 
нацистського режиму у концтаборах на ув’язнених, а також спробах запро-
ваджувати євгеніку шляхом формування чистої “арійської нації”. Натомість 
ст. 8 Загальної декларації біоетики та прав людини визначає, що:

“В процесі застосування та розвитку наукових знань, медичної практики 
та пов’язаних з ними технологій слід враховувати вразливість людини. Слід 
забезпечувати захист особливо вразливих осіб і груп та поважати їх особис-
ту недоторканність”.

Паралельно із становленням нацистського режиму з його злочинами про-
ти людяності і миру у християнській етиці відбулися істотні зрушення щодо 
інтерпретації змісту людської гідності, яка починає асоціюватися із колек-
тивними правами і групами5. Як реакції на злочини нацистського і сталін-
ського режимів папа Римський Пій ХІ видав енцикліки “Mit Brennender Sorge” 
та “Divini Redemptores”, в яких вказував на те, що ці тоталітарні режими атаку-
ють “людське право та гідність”, “підривають соціальний порядок... оскільки 
він заперечує права, гідність і свободу людської особистості”. Як зазначають 
Таліта де Мораїш та Педро Монтейру, вразливість людини походить від ла-
тинського терміна “vulnerabilis”, який означає “щось, що є викликає пошко-
дження, травму”. На цьому побудована ідея цілісності особи (інтегративнос-
ті, untouched, integral), що визначає певні якості поводження із особистістю6, 
щоб не порушувати її цілісність, роблячи вразливою до зовнішнього серед-
овища. Бошам (Beauchamp) і Чайлдрес (Childress) наголошують на важливості 
захисту окремих осіб або груп через широкі та суворі вимоги поінформова-
ної згоди7. Це передбачає виконання принципу автономії як спроможність до 
самовизначення та відкидання патерналістського протекціонізму. Як зазна-
чають Джонатан Герінг та Джес Волл, при лікуванні пацієнта основна увага 
приділяється автономії, яка залежить від того, чи маємо ми справу зі згодою 
на лікування або з відмовою від неї. Пацієнт має право відмовитися від ліку-
вання, але не вимагати його8.

ііі) Положення Конвенції про захист прав людини та основоположних сво-
бод та юриспруденція Європейського суду з прав людини. Згідно із концепцією 
Конвенції як “живого інструменту” юриспруденція ЄСПЛ розвивається у на-

5 Олександр Водянніков (2018) Генеалогія поняття людської гідності в конститу-
ційному праві. Право України. № 9. С. 46-47.

6 Talіta Cavalcante Arruda de Morais, Pedro Sadi Monteiro (2017) Concepts of 
human vulnerability and individual integrity in bioethics. 25 Rev. Bioet. 2 http://dx.doi.
org/10.1590/1983-80422017252191  URL:  http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-
80422017000200311&script=sci_arttext&tlng=en

7 Beauchamp TL, Childress JF. (2012) Principles of biomedical ethics. 7а ed. New York: 
Oxford University Press.

8 Jonathan Herring, Jesse Wall (2017) The Nature and Significance of the Right to Bodi-
ly Sintegrity. 76(3)  The Cambridge Law Journal 566-588.

прямі ефективного та дієвого захисту прав людини. Відповідно до цієї кон-
цепції ніякі положення Конвенції не можуть тлумачитися чи застосовувати-
ся у таких спосіб, щоб вони порушували сутнісний зміст конвенційних прав. 
Основними орієнтирами при цьому служать повага до людської гідності, не-
порушність права на приватне життя та право на життя. У рамках концепції 
людської гідності Суд розглядає різні ситуації, пов’язані із недопущенням 
проведення певного медичного втручання без згоди індивіда. Індивідуальна 
цілісність особи є квінтесенцією розуміння непорушності права на приватне 
життя особи (ст. 8 Конвенції). Відповідно до цих засад право на життя вклю-
чає низку позитивних обов’язків держави у сфері охорони здоров’я, зокрема, 
вимоги отримання згоди індивіда на медичне втручання (ст. 3 Конвенції).

iv) Питання біоетики у національних конституціях: роль свободи науко-
вої діяльності, Конвенції Ов’єдо та Загальної декларації біоетики та прав 
людини. До біоетичних проблем відносять етичні питання аборту, контр-
ацепції і нових репродуктивних технологій (штучне запліднення, сурогатне 
материнство); проведення експериментів на людині і тваринах; отримання 
інформованої згоди і забезпечення прав пацієнтів; визначення смерті, само-
губства і евтаназії; проблеми відношення до вмираючих хворих (госписи); 
демографічної політики і планування сім’ї; генетики (зокрема, проблеми до-
сліджень геномів, генної інженерії і генотерапії); трансплантології; справед-
ливості в охороні здоров’я; клонування людини; маніпуляцій із стволовими 
клітинами і ряд інших9.

Питання біоетики підіймається стосовно стандартів наукової діяльності. 
Зокрема, ст. 13 Загальної декларації з біоетики та прав людини 2005 р. визна-
чає, що відповідальність є невід’ємною частиною діяльності наукових пра-
цівників, в тому числі вимогливість, обережність, інтелектуальна чесність і 
неупередженість – як при проведенні наукових досліджень, так і при поданні 
та використанні їх результатів. Вона повинна бути предметом особливої ува-
ги, коли йдеться про дослідження, що стосуються генома людини, з ураху-
ванням їх етичних і соціальних наслідків. Ще раніше встановлено заборону 
застосування біологічної зброї згідно із Конвенцією про заборону розробки, 
виробництва та накопичення бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї 
та їх знищення 1972 р. Конвенція про права людини і біомедицину (Конвенція 
Ов’єдо) 1997 р. встановлює стандарт здійснення втручання у здоров’я лише 
за умови добровільної та свідомої згоди на нього з боку відповідної особи  
(ст. 5). Конвенція Ов’єдо також встановлює диференціацію щодо інтерпре-
тації принципу згоди щодо неповнолітніх чи людей з психічними розлада-
ми, зокрема залежно від віку – думка неповнолітньої особи враховується як 
визначальний чинник, важливість якого збільшується пропорційно віку та 
ступеню зрілості цієї особи.

9 Г.Ю. Гулєвська, С.М. Сєргеєва (2011) Біоетика та права людини: міжнародно-
правовий аспект. Форум права. № 3.
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В якості висновку хочу наголосити на тому, що без розуміння людської 
гідності ті її сутнісного ядра – цілісності особистості – доволі складно знайти 
належну юридичну підставу для визнання певних суб’єктивних публічних 
прав як прав четвертого покоління. Тут проблема полягатиме в тому, які по-
зитивні обов’язки нестиме держава по забезпеченню цілісності особистості 
та збереженню її унікальності у Всесвіті. З точки зору доктрини горизон-
тального ефекту виникає питання: на якій підставі держава має втручатися 
у приватно-правові відносини у разі, коли людина стає все більш залежною 
від цифрового світу та інформаційних технологій? Чи вони не порушують 
цілісність людської особистості? Чи буде порушенням цілісності людської 
особистості використання певних технічних пристосувань чи імплантатів, 
які покращуватимуть певні параметри людської діяльності? Чи не існує по-
тенційної загрози використання досягнень біомедицини проти природного 
розвитку людства? Чи не загрожуватиме це довкіллю?

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРИПИНЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ШЛЮБУ1

Нині як в Україні, так і в інших державах виникає низка питань щодо 
взаємозв’язку держави і релігії в частині нормативного регулювання право-
відносин між особами з дотриманням норм і положень свобод і віроспові-
дання осіб та норм законодавства. У сучасній Україні щодня дедалі більше 
й більше поновлюється будівництво храмів, церков, у школах вводять дис-
ципліну “Основи християнської етики”, на територіях вищих навчальних за-
кладів, військових частин, лікарень та шпиталів ставлять каплиці, до яких 
приходять громадяни України та навіть іноземці. 

У церквах шлюб між особами укладається за допомогою вінчання – цер-
ковного обряду. У країнах, де рішення про укладення релігійного шлюбу не є 
підставою для його державної реєстрації, вінчання здійснюється тільки для 
пар, які вже перебувають у цивільному (тобто офіційно зареєстрованому в 
органі РАЦС чи іншому уповноваженому органі держави) шлюбі. Шлюби, як 
правило, укладаються між двома людьми протилежної статі – християнином 
і християнкою, які сповідують Триєдиного Бога. 

Умови для шлюбу в церквах: 1) зрілий вік обох наречених (згідно з меж-
ами шлюбного віку, прийнятими в державі); 2) щира віра в Бога; 3) водне 
хрещення (з тими самими нюансами щодо його терміну і форми, які прийня-
ті в певній деномінації для церковного членства); 4) відсутність церковних 

1 Сафончик О.І., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права Національ-
ного університету “Одеська юридична академія”

дисциплінарних стягнень (зауваження, відлучення) в обох (не для всіх дено-
мінацій); 5) обов’язкова згода обох сторін.

У більшості випадків шлюби укладаються між представниками однієї 
конфесії. Шлюб між віруючою і невіруючою особами, відповідно до трак-
тування християн, заборонений Письмом (див. Новий Завіт), порушники в 
багатьох випадках відлучаються від церкви. Інтимні стосунки до одруження 
Святе Письмо також забороняє як гріх блуду, порушники також відлучають-
ся від церкви. 

Одруження для пари, яка з’єдналася узами шлюбу до увірування в Господа 
Ісуса Христа, не проводиться, шлюб уважається повноцінним. Проте в дея-
ких випадках відомі приклади проведення обряду вінчання вже поєднуваних 
раніше цивільним шлюбом пар.

Релігійний шлюб розривається у вкрай рідкісних випадках, за розглядом 
служителів церкви. Єдиною беззаперечною підставою для розірвання релігій-
ного шлюбу може бути небажання одного з подружжя продовжувати спільне 
життя в шлюбі. Другий шлюб відбувається в дуже рідкісних випадках.

Для визнання шлюбом стосунків, які юридично не оформленні, за правом 
низки зарубіжних країн необхідна наявність спільного проживання сім’єю 
протягом певного часу, підтвердження та сприйняття сусідами такої пари як 
сімейної та здійснення ще декількох певних обрядів.

Враховуючи те, що церква та релігійні організації в Україні відокремле-
ні від держави, традиційно перевага надається шлюбу, зареєстрованому в 
органах РАЦС. Державне оформлення шлюбу передує релігійному шлюбу, 
тобто церковнослужителі приймають молодят до вінчання за наявності за-
реєстрованого в органах РАЦС шлюбу. У разі проведення обряду вінчання до 
реєстрації шлюбу, церковнослужителі вимагають обов’язково подати до кан-
целярії церкви відповідне свідоцтво про реєстрацію шлюбу в органі РАЦС.

Держава не визнає релігійних шлюбів, але й не забороняє. Аналізуючи по-
ложення сімейного законодавства України, а також положення низки країн-
учасниць ЄС, треба звернути увагу на те, що можна покращити ситуацію з 
можливістю поєднання цивільного та релігійного шлюбу, з реєстрацією ре-
лігійного шлюбу в органах ДРАЦС. Подружжя після укладення релігійного 
шлюбу отримують відповідне свідоцтво єдиного зразку та в подальшому в 
установлений термін мають зареєструвати це свідоцтво в органах РАЦС для 
внесення запису про укладення шлюбу до Єдиного державного реєстру.

Процес визнання недійсності шлюбу хибно інтерпретують як церковне 
розлучення. Церква не “розв’язує” церковний подружній союз, а сама проце-
дура провадження процесу не скасовує факту дійсності шлюбу. Наприклад, 
для того щоб правочинно укласти шлюб у католицькій церкві, мусять бути 
виконані певні вимоги. Недотримання цих вимог може перешкодити укла-
денню шлюбу.

Для укладення правочинного церковного шлюбу потрібно: не мати визна-
чених церковним правом перешкод, мати добру і непримушену волю укласти 


