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ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄС 

 
У даній статті на основі ряду джерел аналізується становлення четвертого покоління прав людини, за основу 

беруться найбільш економічно розвинені країни Європи. Розглядаються підходи провідних країн світу до аналізу 

історичного розвитку прав людини і формування концепції. Наведено покоління прав людини в традиційній 

класифікації, розглянуті різні погляди щодо віднесення прав людини до четвертого покоління. Робиться висновок 

про те, що розвиток поколінь прав людини це постійний процес, який визначається розвитком і контекстом певної 

історичної епохи. Дається висновок, що науковий і технічний прогрес, особливо в галузі медицини, генетики, біології 

та хімії відкривають багато можливостей і ставлять багато проблем для нас. Таким чином, ми можемо говорити 

про нове четверте покоління прав людини. 
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Постановка проблеми. З розвитком суспі-

льства, технічним прогресом змінюються і ви-

никають суспільні відносини. Внаслідок чого 

відбувається постійний розвиток правовий по-

ложень, які як система правових норм повинні 

давати адекватну відповідь на ці зміни у виг-

ляді відповідного нормативного регулювання. 

І в результаті у людини виникають нові права, 

яких до цього часу не існувало. Такі права на-

зивають четвертим поколінням прав людини.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Дослідженням та науковою розробкою чет-

вертого покоління прав людини займали-ся: О. 

Авиамова, А.Б. Венгерова, О. Жидкова, Н. Б. 

Мушак, Ф. М. Рудінський, А. П. Семітко, М. 

П. Тиріна, Д. М. Шебаніц та ін. 

Мета статті. Наведення кола прав людини, 

що належать до четвертого покоління прав 

людини та причини їх виникнення. 

Основні результати дослідженнь. 

Початок XXI ст. відзначився науковими досяг-

неннями у сфері медицини, техніки, комп´ю-

терних технологій, в яких реалізувалися потен-

ціал і бажання людини. Завдяки цьому розши-

рилися можливості людини, які надають їй 

альтернативу у виборі поведінки. Багатогран-

ність людини породжує невичерпність її прав. 

Разом з людиною, її рівнем розвитку та зна-

ченням у соціумі постійно змінюються і її пра-

ва, їх пріоритети [7]. Це пов´язано із започат-

куванням нового покоління прав людини, що є 

логічним процесом постійного розвитку 

суб´єктивних прав особи. Необхідність право-

вого визнання форми вияву свободи особи є 

гарантією правомірності дій суб´єкта та спра-

цювання державного механізму в разі пору-

шення його прав та інтересів людини [1]. 

В наукових колах обговорюються проблеми 

зародження четвертого покоління прав люди-

ни, що стосуються зміни статі, трансплантації 

органів, клонування, викори-стання віртуаль-

ної реальності, штучного запліднення, евтана-

зії. Деякі науковці також відносять до них такі 

права як: право на мир, на ядерну безпеку, кос-

мос, екологічні, інформаційні права тощо [6]. 

Основне право, яке потребує захисту в 

умовах прогресу промислових технологій, - це 

право на сприятливе навколишнє середовище. 

Витоки міжнародного визнання даного 

права датуються першим десятиліттям XX ст., 

Коли стали укладатися перші договори, 

спрямовані на захист живої природи. 

До Стокгольмської конференції 1972 року 

про захист навколишнього середовища розви-

ток міжнародного екологічного права йшов в 

основному по даному шляху. Найбільш харак-

терні договори того періоду - Міжнародна 

конвенція про регулювання китобійного про-

мислу  і її Протокол 1956 р 

Значними кроками на шляху визнання заз-

наченого права стали перші всесвітні конвен-

ції з проблеми нафтового забруднен-ня. При-

мітно, що перші конвенції, які передбачали 

аварійні роботи і відшкодування збитків від 

забруднення нафтою, були розроблені в якості 

прямої реакції на першу в світі велику аварію 

нафтового танкера - крах ліберійського нафто-
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вого танкера «Torrey Canyon» біля берегів 

Південно-Західної Англії в 1967 р. 

У період з 1972 по 1992 р відбувся бур-

хливий ріст числа і різноманітності актів 

міжнародного екологічного права. Великою 

мірою цей процес відбувався завдяки Сток-

гольмської конференції з питань захисту нав-

колишнього середовища. У знаменитій Декла-

рації, прийнятої Конференцією, проголошений 

План заходів з охорони навколишнього сере-

довища зі 109 пунктів; також була прийнята 

резолюція, яка рекомендувала ООН організа-

ційне і фінансове виконання цього плану. Від-

повідно до прийнятих рекомендацій була зас-

нована Програма ООН з навколишнього сере-

довища (ЮНЕП) з штаб-квартирою в Найробі. 

Ще одною важливою сферою становлення 

прав четвертого покоління є розвиток інфор-

маційних технологій, що призвів до необхід-

ності міжнародного визнання права на захист 

при автоматизованій обробці даних. 

В регіоні Ради Європи була прийнята Кон-

венція про захист фізичних осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних 

даних 28 січня 1981 р. [4]. 

Відповідно до зазначеної Конвенції персо-

нальні дані, що проходять автоматичну оброб-

ку, повинні бути отримані і оброблені сумлін-

ним і законним чином; повинні нако-пичува-

тися для точно визначених і законних цілей і 

не використовуватися в протиріччі з цими ці-

лями; повинні бути адекватними, відповідни-

ми і не бути надмірними стосовно цілей, для 

яких вони накопичуються; повинні бути точн-

ими і в разі необхідності оновлюватися; по-

винні зберігатися в такій формі, яка дозволяє 

ідентифікувати суб'єктів даних не довше, ніж 

цього вимагає мета, для якої ці дані 

накопичуються. 

Персональні дані про національну принале-

жність, політичні погляди або релігійні або інші 

переконання, а так само персональні дані, що 

стосуються здоров'я чи статевого життя, мо-

жуть піддаватися автоматичній обробці тільки 

в тих випадках, коли національне право перед-

бачає належні гарантії. Це ж правило застосо-

вується до персональних даних, що стосуються 

судимості [4]. 

Конвенція зобов'язала держави надати 

будь-якій особі право: бути обізнаним про іс-

нування автоматизованої бази персональних 

даних, про її головні цілі, а також про контро-

лері бази даних, його місце проживан-ня або 

юридичну адресу; періодично і без зайвих вит-

рат часу або коштів звертатися із запитом про 

те, накопичуються чи в авто-матизованій базі 

даних стосуються його персональні дані, і 

отримувати інформацію про таких даних в 

доступній формі; вимагати уточнення чи зни-

щення таких даних, якщо вони були оброблені 

з порушенням положень національного права, 

що реалі-зують основні принципи, викладені в 

ст. ст. 5 і 6 цієї Конвенції; вдатися до судового 

захисту порушеного права, якщо його запит 

або вимогу про надання інформації, уточнення 

або знищення даних не були задоволені [4]. 

Неможливо говорити про четверте поколін-

ня прав людини не зазначивши права в сфері 

генної інженерії та біомедицини. Найбільш 

значущим міжнародно-правовим актом універ-

сального характеру, присвяченим захисту прав 

людини в зв'язку з прогресом в області генної 

інженерії та біомедицини, є Гельсінська декла-

рація Всесвітньої медичної асоціації "Етичні 

принципи медичних досліджень за участю лю-

дини у якості об'єкта дослідження", прийнята в 

1964. Її остання редакція датована 2008 р. Крім 

цього, 4 квітня 1997 року було прий-нято Кон-

венцію про захист прав і гідності людини що-

до застосування біології та медицини: Конвен-

ція про права людини та біомедицину. Важли-

вим положенням є ст. 29 Конвенції про права 

людини та біомедицину, згідно з якою Євро-

пейський суд з прав людини може виносити 

висновки з правових питань, що пов'язані з 

тлумаченням її положень, які носять рекомен-

даційний характер. Європейський суд з прав 

людини може, не посилаючись безпосередньо 

на якусь кон-кретну справу, що знаходиться в 

судочинстві, надавати консультативні виснов-

ки з правових питань, які стосуються тлума-

чення Конвенції 1997 р., на прохання: уряду 

однієї із сторін Конвенції 1997 р., проінформу-

вавши про це інші сторони; Керівного комі-

тету з біоетики. 

Конвенція встановила загальне правило: 

втручання в сферу здоров'я може здійснювати-

ся лише після того, як відповідна особа дала на 

це свою добровільну і свідому згоду. Втручан-

ня, що має своєю метою змінити геном люди-

ни, може бути порушене лише в профілактич-

них, діагностичних або терапев-тичних цілях і 

лише в тому випадку, якщо воно не спрямо-

ване на внесення змін в геном спадковості. Не 
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допускається використання медичних способів 

надання допомоги про-довження роду з метою 

вибору статі дитини, за винятком випадків, 

коли це робиться з тим, щоб уникнути важкої 

спадкової хворо-би, пов'язаної зі статтю [3]. 

Щодо права на клонування, також виникає 

достатньо проблем, зокрема: По-перше, вини-

кає проблема релігії та моралі. Релігійними ка-

нонами встановлено, що людина – це резуль-

тат божого промислу. Кожна людина у своєму 

вияві є індивідуальною, не схожою на інших 

людей. По-друге, виникає проблема визнання 

такого права та закріплення його в актах між-

народних організацій та у внутрішніх законо-

давствах окремих держав. Слід наголосити, що 

більшість європейських держав не тільки не 

закріпили в законах, постановах, статутних 

документах міжнародних організацій право на 

клонування, а навіть на законо-давчому рівні 

заборонили поширення такого права. 

Найбільшим противником процесу клонуван-

ня людини є церква. Ватикан не раз наголо-

шував на цілковитій неможливості втручання 

в акт божественного творіння. Папа Римський 

визнав 7 нових смертних гріхів, серед яких є 

“маніпуляції на генному рівні”. У розвинених 

країнах, зокрема США, Німеччині, Франції, 

Іспанії, Данії діє заборона на державне фінан-

сування досліджень у цій сфері. Не відстає від 

європейських держав й Україна. Верховна Ра-

да України прийняла Закон України “Про за-

борону репродуктивного клонування людини” 

від 14 грудня 2004 р № 2231-ІV. Мета прийня-

того закону полягала в тому, щоб заборонити 

репродуктивне клонування людини, виходячи 

з принципів поваги до людини, визнання цін-

ності особистості, необхідності захисту прав і 

свобод людини та враховуючи недостатню 

дослідженість біологічних та соціальних 

наслідків клонування людини. 

Досить дискусійним правом сьогодення є 

право на евтаназію. Евтаназія – це практика 

припинення або скорочення лікарем життя лю-

дини, яка страждає невиліковним захворю-

ванням, відчуває нестерпні страждання, з ме-

тою їх припинення. Вчені по різному підхо-

дять до цього питання. Одні вважають, що ле-

галізація евтаназії здатна призвести до злов-

живань, втрати значення хоспісів, а також до 

призупинення наукового прогресу в медичній 

сфері. Інші ж кажуть, що право на евтаназію 

залежить від волі людини. Найголовнішим 

постулатом є визнання автономії особистості, 

права людини самій вирішувати всі питання, 

що стосуються її організму, психіки, емоцій-

ного статусу. Всі різновиди процедур повинні 

здійснюватися зі згоди максимально поін-

формованої особистості. Згідно з цією доктри-

ною захист прав пацієнта проявляється в тако-

му: по-перше, в наданні хворому вичерпної 

інформації стосовно його захворювання; по-

друге, у ствердженні права на самовизначення 

пацієнта, на вибір медичного втручання, відпо-

відно до його розуміння та уявлень; по-третє, в 

обов'язку лікаря реалізувати вибір хворого, з 

послідовним інформуванням його про хід і ре-

зультати діагностичних процедур та лікування [2]. 

Існують також прихильники евтаназії як 

права яке випливає з права на життя. Згідно з 

цим поглядом право на життя логічно перед-

бачає і право на смерть, оскільки право на 

смерть є складовою права на життя, а без 

урахування цього право на життя перетво-

рюється на обов'язок, оскільки від нього не 

можна відмовитись, що, очевидно, є харак-

терним лише для обов'язку, а не для права. 

Першою країною, яка легалізувала евтаназію 

в ЄС, були Нідерланди. 10 квітня 2001 року 

верхня палата парламенту цієї країни ухвалила 

закон, який звільняє від кримінальної відповіда-

льності лікарів, що допомагають хворим піти з 

життя. Прийняття цього закону стало наслідком 

того, що з роками в Нідерландах все більше за-

гострювалися суперечності між законодавством 

у сфері медичного обслуговування і реальною 

негласною практикою. У 2002 році нижня пала-

та парламенту Бельгії легалізувала евтаназію, 

прийнявши відповідний закон. Відповідно до 

цього закону лікар, який здійснює евтаназію, не 

може бути звинуваченим у вбивстві, якщо паці-

єнт невиліковно хворий і якщо він самостійно 

прийняв рішення щодо евтаназії. Для контролю 

за практикою евтаназії уряд Бельгії створив пос-

тійний комітет. У 2009 році закон стосовно лега-

лізації евтаназії було ухвалено в Люксембурзі. 

Висновки. Права четвертого покоління є від-

носно новими та перебувають на стадії активного 

розвитку та обговорення. До цих прав належать 

права людини, що виникли внаслідок розвитку 

медицини, біології, науково-технічого прогресу. 

Більшість прав четвертого покоління недостатньо 

регламентовано на законодавчому рівні, проте 

поступове ведеться робота з їх унормування та 

закріплення. 
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Велтаури А.Д.  

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕС 

В данной статье на основе ряда источников анализируется становление четвертого поколения прав человека, за 

основу берутся наиболее экономически развитые страны Европы. Рассматриваются подходы ведущих стран мира 

к анализу исторического развития прав человека и формирования концепции. Приведены поколения прав человека в 

традиционной классификации, рассмотрены различные взгляды относительно отнесения прав человека к 

четвертому поколению. Делается вывод о том, что развитие поколений прав человека это постоянный процесс, 

который определяется развитием и контекста определенной исторической эпохи. Дается вывод, что научный и 

технический прогресс, особенно в области медицины, генетики, биологии и химии открывают много возможностей 

и ставят много проблем для нас. Таким образом, мы можем говорить о новом четвертое поколение прав человека.  

Ключевые слова: четвертое поколение, права, человек, защита, информационные права, эвтаназия. 

 

Veltauri H.  

FOURTH GENERATION OF HUMAN RIGHTS IN THE EU 

In this article, based on a number of sources, the development of the fourth generation of human rights is analyzed, based on 

the most economically developed countries of Europe. The approaches of leading countries of the world to the analysis of the 

historical development of human rights and the formation of a concept are considered. Generations of human rights are 

presented in the traditional classification, different views on the assignment of human rights to the fourth generation are 

considered. It is concluded that the development of generations of human rights is a constant process, which is determined by 

the development and context of a certain historical epoch. It is concluded that scientific and technological progress, especially 

in the fields of medicine, genetics, biology and chemistry, offers many opportunities and puts a lot of problems for us. Thus, 

we can talk about the new fourth generation of human rights. 

Key words: fourth generation, rights, person, protection, information rights, euthanasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


