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стАнОвЛення ЧетвертОгО пОкОЛіння прАв Людини
Анотація. У статті авторами розглядається процес та передумови становлення четвертого покоління 
прав людини, як нових невід’ємних можливостей і свобод людської особистості та їх розвиток. Порушуєть-
ся питання щодо трансформації конституційно-правового статусу особи виходячи з сучасних тенденцій. 
Для об’єктивного дослідження становлення прав четвертого покоління у сучасному вимірі, аналіз орієн-
тований на правовий розвитку нових правових можливостей. Проаналізовані окремі права, що належать 
до четвертого покоління, їх конституційне та законодавче закріплення в деяких країнах світу. Класифі-
кація, відповідно до якої права людини включають чотири покоління останніх, дозволяє виділити тенден-
ції, притаманні появі та правовому закріпленню означених прав.
ключові слова: четверте покоління прав людини, біологічні (соматичні) права, нормативне закріплення, 
законодавство.
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becOming the fOurth generAtiOn Of humAn rights
summary. The article deals with the process and preconditions of the formation of the fourth generation of 
human rights as new inalienable opportunities and freedoms of the human being. The question concerns the 
transformation of the constitutional and legal status of a person based on current trends. For an objective 
study of the formation of the rights of the fourth generation in modern terms, the analysis focused on the legal 
development of new legal possibilities. Found that scientific and technical progress has opened up many oppor-
tunities. This allows us to talk about a substantially new milestone in the development of human rights – the 
fourth generation, which includes biological rights, human rights on the basis of sexual orientation and sexual 
identity. The authors analyze the circle of rights belonging to the fourth generation, the possibility of their 
legislative consolidation by countries of the world. The classification according to which human rights include 
the four generations of the latter, allows one to distinguish the tendencies inherent in the appearance and legal 
consolidation of the designated rights. The rights of the fourth generation are relatively new and are in the 
stage of active development and discussion. In our opinion, the above-mentioned rights include human rights 
that arose as a result of the development of medicine, biology, technology, and changes in general moral prin-
ciples. Most of the rights of the fourth generation are not sufficiently regulated at the legislative level. Individ-
ual biological rights are need to be enshrined in the rules of law, since there is a new approach to personality, 
which is already reflected in the international acts and in the legislative acts of states. But before securing 
these human rights as the rights of the next generation, it is necessary to conduct a study and to ensure that 
the consolidation of these rights will not have negative consequences for the society.
Keywords: fourth generation of human rights, biological (somatic) rights, normative consolidation, legislation.

Постановка проблеми. Питання виник-
нення, розвитку та існування найбільш 

актуальних, але найменш доктринально дослі-
джених прав людини, що становлять, так зване 
четверте покоління таких прав, з набуттям їх 
великої суспільної поширеності вимагає відпо-
відного теоретичного опрацювання та правового 
регулювання. Зважаючи на те, що четверта група 
прав людини є досить суперечливою, право як сис-
тема норм, повинно давати швидку та адекватну 
реакцію на такі різкі суспільні зміни шляхом їх 
нормативного закріплення, зокрема, трансформа-
ції конституційно-правового статусу особи. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблему становлення четвертого поко-
ління прав людини досліджували багато вче-
них-юристів, зокрема О. Аврамова, С. Алєксєєв, 
О. Барабаш, В. Басік, В. Горбаль, А. Ковшик, 
Р. Кравченко, П. Рабінович, М. Лаврік, А. Ков-
лер, О. Старовойтова, О. Солнцев, О. Жидкова, 
О. Тарас’янц та інші.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У своїх наукових працях 
вчені досі не приділяли ретельної уваги норма-
тивному закріпленню прав люди четвертого по-

коління у законодавчих актах держав та міжна-
родних актах.

Метою статті є окреслення перебігу станов-
лення, розвитку та закріплення прав четвертого 
покоління серед держав, які вже демонструють 
свій рівень демократичності та цивілізованості 
шляхом імплементації прав четвертого поколін-
ня у своє національне законодавство.

виклад основного матеріалу. Поколін-
ня прав людини – це класифікація визначених 
і нормативно структурованих властивостей і осо-
бливостей буття людини, які є невід’ємними і ви-
ражають відносини такої людини з окремими 
індивідами, державою або суспільством взагалі 
[8, с. 163]. Така класифікація відбувається за іс-
торичним розвитком тих чи інших прав. І хоча 
традиційно їх прийнято поділяти на три групи, 
в умовах сьогодення вже неможливо ігнорувати 
четверту групу, яка сформувалася в результаті 
абсолютно нових суспільних відносин, комплек-
сних історичних, політичних, соціальних та еко-
номічних змін.

Єдиного визначення, так саме як і чіткого пе-
реліку, четверте покоління прав людини ще не 
отримало. Серед науковців досі не має єдності 
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щодо того, які саме права можна вважати права-
ми нового покоління. Венгеров А.Б. називає чет-
верте покоління правами людства: право на мир, 
на ядерну безпеку, космос, екологічні, інформа-
ційні права тощо [3, с. 12]. Інші пов’язують ви-
никнення нового покоління прав з біомедични-
ми дослідженнями або правам, які з’являються 
з розвитком науки. Деякі науковці, наприклад 
Романовський Г.Б., перелік прав четвертого по-
коління обмежує правом на самогубство, на ев-
таназію. При цьому евтаназію і самогубство роз-
глядає як елементи права на смерть [4, с. 233]. 
Безумовно, різноманітність наукових думок обу-
мовлена підвищеною актуальністю досліджува-
них прав і свідчить про необхідність ретельного 
вивчення кожного запропонованого права окре-
мо. З іншого, це вказує на невизначеність док-
трини при вирішенні питання про єдину систему 
прав XXI століття. 

І хоча чіткого нормативного закріплення пе-
реліку прав досі не існує, можна зробити уза-
гальнений висновок щодо тих прав, які наукова 
спільнота завжди згадує у своїх працях. При-
близний перелік основних прав четвертого по-
колінна дають Аврамова О. та Жидкова О., які 
до цієї групи зараховують права на: зміну статі, 
трансплантацію органів, клонування, викорис-
тання віртуальної реальності, одностатеві шлю-
би, штучне запліднення, евтаназію, вільну від 
дитини сім’ю та незалежне від державного втру-
чання життя за релігійними, моральними погля-
дами [1, с. 104]. Важливим та необхідним буде 
зауваження стосовно правомірності реалізації 
таких прав, яка досягається шляхом бездоган-
ного і неухильного додержання усіма суб’єктами 
детальної законодавчої регламентації порядку їх 
використання.

Останнім часом серед юристів дуже пошире-
ною є полеміка щодо природи соматичних прав 
людини та їх нормативного регулювання. На-
уковцями активно розробляється нова доктрина 
і судова практика йде новим шляхом, приймаючі 
свої рішення на користь прав на охорону життя, 
здоров’я людини і її захист на усіх етапах життя.

Французький законодавець, наприклад, 
прий няв закон від 29 липня 1994 року № 94-653  
«Про повагу тіла людини і вилучення й викорис-
тання части і продуктів людського організму» 
чи, так званий, закон про «біоетику», норми яко-
го потім були відтворені у Кодексу про суспільне 
здоров’я, а також кримінальному та цивільному 
кодексах. Наводячи окремі приклади, можна на-
звати: право на повагу інтимного життя (Консти-
туція Андори), право дитини на повагу сексуаль-
ної недоторканності (Конституція Бельгії), право 
одружуватися й засновувати сім’ю (Конституція 
Боснії і Герцеговини), право на вільне прийнят-
тя рішення про народження дитини (Конститу-
ція Македонії). Однак слід зазначити, що жодна 
з нині діючих конституцій не містить право на 
зміну статі, право на смерть [2, с. 72]. 

Тож для наочного прикладу нормативного за-
кріплення прав людини нового покоління, роз-
глянемо ці декілька найбільш резонансних прав 
сьогодення, які створюють конфлікти та проти-
річчя серед наукової спільноти. Одними з най-
більш нині поширених, на нашу думку, є права 
що стосуються гендерної ідентичності. Взагалі, 

за Бреусом С.М., гендерна ідентичність – це гли-
боке усвідомлення тією чи іншою особою внут-
рішніх та індивідуальних особливостей гендер-
ної приналежності, що може як збігатися, так 
і не збігатися зі статтю за народженням, вклю-
чаючи індивідуальне відчуття свого тіла та інші 
прояви гендера (тобто «гендерне самовиражен-
ня»), такі, як одяг, мова й манера поведінки 
[5, с. 84]. Своєї поширеності вони набули завдяки 
революційним перетворенням у взаємозв’язку 
правових та моральних норм, результатом чого 
було закріплення у нормативних актах держав 
заборону дискримінації за будь-якими ознаками, 
зокрема ЄС вже давно поширює політику бороть-
би з дискримінацією за ознакою сексуальної орі-
єнтації та гендерної ідентичності. Про це йдеться 
і в Лісабонському договорі (01.12.2009), і в спе-
ціальних однойменних резолюціях Ради Європи 
№ 1728 (2010) та Рекомендації № 1915 (2010) 
«Дискримінація за принципом сексуальної орі-
єнтації та гендерної ідентичності».

Ліберальне ставлення демонструє Іспанія, де 
за чинним законодавством, «Ley de Identidad de 
Género» (Закон про статеву ідентичність), грома-
дяни мають доволі широкий спектр прав та сво-
бод щодо зміни своєї статі, що стосується навіть 
можливості змінити ім’я в паспорті ще до опера-
ції. В даному випадку необхідно надати довід-
ку від лікаря, яка підтверджує, що фізіологічна 
стать людини не збігається з його істинною ген-
дерною ідентифікацією.

Державна політика щодо цього комплексу 
прав не має бути надто радикальною, адже в кож-
ному праві нового покоління є «зворотна сторона 
медалі», тож підхід до нормативного становлення 
цього комплексу прав треба обирати з обереж-
ністю. Зокрема, противники сучасної гендерної 
політики побоюються, що гіршими з наслідків 
буде утискання прав осіб, які мають традиційну 
гендерну ідентичність; загроза демографічній си-
туації чи, навіть, порушення психологічних основ 
статево-рольової поведінки. Чи мають такі побою-
вання реальну обґрунтованість – питання спірне. 

Найбільш критиковані суспільством на сьогодні 
є права, які стосуються біологічного перебігу життя 
людини. Це право особи на евтаназію та право на 
клонування. Конституції більшості демократич-
них держав, в тому числі і України, закріплюють 
та забезпечують кожній людині правову охорону її 
життя. Так, наприклад стаття 15 Конституції Іспа-
нії закріплює, що всі мають право на життя, на фі-
зичну і моральну недоторканність, і ніхто не може 
ні в якому разі піддано катуванню або нелюдсько-
му чи такому, що принижує гідність, поводженню. 
Скасовується смертна кара, за винятком випадків, 
передбачених військовими кримінальними закона-
ми на час війни. А Конституція республіки Ірлан-
дія у ст. 40 зазначає – держава повинна, зокрема, 
своїми законами, наскільки можливо, охороняти від 
несправедливих нападів, а в разі якщо така неспра-
ведливість здійснена – захищати життя, особис-
тість, добре ім'я і майнові права кожного громадя-
нина. У зв’язку з цим постає питання необхідності 
законодавчого закріплення «права на смерть».

За Грищенко О., евтаназія – це практика при-
пинення або скорочення лікарем життя людини, 
яка страждає невиліковним захворюванням, відчу-
ває нестерпні страждання, з метою їх припинення 
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[12, с. 33]. Ключовою фігурою тут є лікар, який і про-
водить процедуру переривання людського життя. 

Використання навмисного позбавлення жит-
тя пацієнта не є новелою у сучасних реаліях 
багатьох країн, оскільки законами навіть ви-
значений порядок підготовки і проведення цієї 
процедури. На додаток, евтаназія використову-
ється у багатьох державах світу попри її законо-
давчу легалізацію. 

У Нідерландах застосування евтаназії ре-
гламентується «Toetsing levensbeëindiging op 
verzoek en hulp bij zelfdoding» (офіційно «Акт 
про припинення життя на прохання і допомогу 
в самогубстві») від 01.04.2001 року та криміналь-
ним законодавством. Бажання піти з життя за 
допомогою евтаназії здійснюється за наступною 
схемою: інформування лікаря, дозвіл від комі-
сії з етики, в разі відмови – прокурор і комісія 
від міністерства охорони здоров'я, благополуччя 
і спорту (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport). Унікальність Нідерландського законо-
давства щодо евтаназії полягає в тому, що жодна 
зі сторін (пацієнт та лікар) не мають абсолютно-
го права на застосування такого роду операції. 
Іноземцям відмовлено в процедурі евтаназії на 
території Нідерландів (оскільки будуть порушені 
деякі пункти вимог до лікаря) [7, с. 39]. 

«Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp 
bij zelfdoding» попри все, не йде врозріз з між-
народними Конвенціями і основними правами 
особистості, таких як право на життя закріпле-
не в ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права і ст. 2 Європейської Конвенції 
з прав людини. Це дає нам змогу зробити висно-
вок, що «право на смерть» не опонує основопо-
ложному праву кожної людини «на життя».

Більш спірним соматичним правом нині 
є право на клонування людини. Під час вирішен-
ня питання про його легалізацію, законодавчі 
органи повинні враховувати усі негативні аспек-
ти. Барабаш О.О. визначає основні проблеми за-
кріплення такого права, серед них:

По-перше, перешкодою стане релігія та мо-
раль, оскільки вони стверджують, що людина 
є результатом божого промислу. Клонування ж 
втрутиться в природний хід формування гене-
тичного коду особистості, лишить людину її ін-
дивідуальних рис. Шляхом клонування людина 
приміряє на себе повноваження Бога, що є не-
припустимим для релігійних канонів.

По-друге, перешкодою стає неможливість визна-
ння та закріплення такого права в міжнародних 
актах та національних актах законодавства держав 
світу. Сьогодні більшість країн не просто відмови-
лись від закріплення права на клонування людини, 
вони навіть зазначають у своєму законодавстві за-
борону поширення такого права [6, с. 216].

Найбільшим противником процесу клонуван-
ня людини є церква. Наприклад, Ватикан не раз 

наголошував на цілковитій неможливості втру-
чання в акт божественного творіння. 10 берез-
ня 2008 року католицький єпископ Джанфран-
ко Джиротті перерахував в інтерв'ю сім нових 
смертних гріхів. Третім з «нових» гріхів стали 
експерименти в області генетики. Така бурхли-
ва реакція церкви була у відповідь на успішне 
клонування вівці у Великобританії. В розвине-
них країнах, зокрема США, Німеччині, Франції, 
Іспанії, Данії навіть діє заборона на державне 
фінансування досліджень у цій сфері.

висновки і пропозиції. Права четвертого по-
коління є відносно новими та перебувають на ста-
дії активного розвитку та обговорення. У зв’язку 
з цим виникає безліч проблем правового, мораль-
ного та концептуального характеру. Швидко-
плинність науково-технічного прогресу стає для 
людства як надією, так і загрозою, новими ви-
кликами, що потребують раптової реакції від тих 
суб’єктів, що закріплюють порядки реалізації но-
вих прав. А відповідно певні досягнення в галузі 
забезпечення прав людини неминуче приводять 
до розширення й подальшого вдосконалення сис-
теми прав людини. Подальший розвиток законо-
давства у сфері здійснення прав людини повинен 
здійснюватися комплексно, з урахуванням остан-
ніх тенденцій розвитку правової системи.

Зі свого боку, держава повинна докладати 
колосальні зусилля задля стимулювання теоре-
тичного та практичного розвитку прав людини 
нового покоління. Моральну трансформацію гло-
балізованого суспільства неможливо ігнорувати, 
а це зобов’язує до відповідної реакції у вигляді 
правової регламентації у конституціях та зако-
нах. І хоча такий розвиток неминучий, окремі 
групи прав слід досліджувати дуже ретельно 
та обережно для запобігання необґрунтованому 
утисканню інших прав людини.

Аналіз прикладів успішного досвіду зарубіж-
них держав дає нам всі підстави вважати, що 
права четвертого покоління все ж таки можна 
виділяти в окрему групу, оскільки науково-тех-
нічний прогрес, а разом з ним і нові технології 
породжують нові проблеми та трансформують 
розуміння традиційних цінностей, що потре-
бують нормативного закріплення нових, нині 
невідомих суспільних відносин, в яких виника-
тимуть нові, потребуючі додержання і захисту 
права, свободи та інтереси людини. Розвиток 
прав людини ніколи не зупиняється, навпаки, 
такі права прямують за економічним, культур-
ним, науковим та моральним розвитком. Поява 
в системі законодавства нових правових мож-
ливостей значно удосконалює її, прискорює за-
гальнолюдський розвиток. Закріплення таких 
положень у нормативно-правових актах вказує 
на реальне становлення прав людини нової, чет-
вертої групи, які вже сьогодні заповнюють про-
галини у реальних суспільних відносинах.
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