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У юриспруденції правам людини завжди приділялась значна увага. З роз
витком науки та технологій постає питання необхідності належного захисту 
прав людини. Зокрема, із застосуванням допоміжних репродуктивних техноло
гій виникає потреба у дослідженні та захисті репродуктивних прав людини, 
оскільки застосування сучасних досягнень науки та медицини повинно відбу
ватись без порушення прав людини.

Питання захисту репродуктивних прав людини привертає увагу не лише 
науковців. У законодавстві Європейського Союзу чимало нормативних актів, 
які присвячені репродуктивним правам людини. Розглянемо деякі нормативні 
акти Європейського Союзу у сфері репродуктивних прав людини. Парламент
ська асамблея Ради Європи прийняла Рекомендацію 1046 «Використання емб
ріонів і плодів людини в цілях діагностики, терапії, наукових досліджень, 
промислового використання і торгівлі» від 24.09.1986 року. У цій рекомендації 
заначено, що людські ембріони і плоди вимагають поводження гідного люди
ни, отже, використання цих матеріалів і тканин повинно бути обмежене і під
контрольне терапевтичним цілям, для досягнення яких не існує інших спосо
бів. Використання ембріонів або плодів і вилучення їх тканин з метою діагнос
тики та лікування виправдане тільки в разі, якщо дотримуються принципи і 
мають місце умови, зазначені в Додатку до Рекомендації. У документі пропо
нується заборонити будь-яке створення людських ембріонів шляхом штучного 
запліднення з метою проведення досліджень при їх життя або після смерті [1].

Резолюція 1399 (2004) та Рекомендацію 1675 (2004) «Європейська страте
гія заохочення сексуального та репродуктивного здоров’я та прав» передбача
ють, що право на сексуальне і репродуктивне здоров’я має на увазі, що люди в 
змозі 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. Згідно з цим до
кументом Парламентська Асамблея Ради Європи закликає держави-члени: 
працювати разом, щоб розробити європейську стратегію для просування сек
суального та репродуктивного здоров’я і прав, а також підготувати, прийняти і 
здійснювати всеосяжні національні стратегії з охорони сексуального і репро
дуктивного здоров’я [2].

Резолюція 1394 (2004) «Залучення чоловіків, особливо молодих людей, в об
ласті репродуктивного здоров’я» визначає, що є кілька областей репродуктивно
го здоров’я, які стосуються чоловіків такою ж мірою, як і жінок, а саме плану



вання сім’ї та репродуктивне здоров’я чоловіків (особливо зростання чоловічого 
безпліддя). Зазначеним документом Парламентська Асамблея закликає уряди 
держав членів Ради Європи до співпраці з відповідними партнерами з метою: по
ліпшення доступу чоловіків до послуг з охорони репродуктивного здоров’я, за
безпечення того, щоб послуги в галузі планування сім’ї в клініках повинні нада
валися чоловікам, а також проходження тестування, лікування, поради та консу
льтації з планування сім’ї повинні бути доступнідля чоловіків [3].

Рекомендація 675 (1972) «Контроль народжуваності і планування сім’ї в 
державах-членах Ради Європи» цим документом урядам держав-членів Ради 
Європи рекомендується проводити навчання з питань планування сім’ї [4].

У 2011 році Європейський комітет з питань правової співпраці Ради 
Європи прийняв проект рекомендації про права та правовий статус дітей та 
відповідальність батьків. Цей документ рекомендує затвердити правила щодо 
законного батьківства в контексті використання допоміжних репродуктивних 
технологій, але в ньому не міститься спроб гармонізувати практики стосовно 
сурогатного материнства [5, с. 8].

Важливі принципи стосовно охорони репродуктивного здоров’я закладені 
в основи стратегії для всіх країн європейського регіону ВООЗ: «Здоров’я -  21: 
Основи політики досягнення здоров’я для всіх в Європейському регіоні ВО
ОЗ». Завданням цієї політики передбачено забезпечення доступу населення до 
служб репродуктивного здоров’я [6, с. 12].

Із зазначеного вище можемо зробити висновок, що у актах Європейського 
Союзу у сфері репродуктивних права та репродуктивного здоров’я здебільшо
го увага приділена питанням пов’язаним з правом на охорону репродуктивно
го здоров’я, а саме: охороні репродуктивного здоров’я; доступності послуг з 
планування сім’ї та служб з репродуктивного здоров’я; праву особи самостій
но без тиску планувати сім’ю.

Подальші наукові дослідження та аналіз законодавства Європейського 
Союзу у сфері репродуктивних прав людини є одним з пріоритетних завдань 
для юриспруденції в Україні.
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Основним видом цивільного судочинства визнається позовне проваджен
ня. В цивільному процесі під позовним провадженням розуміють вид прова
дження, в якому розглядається спір про право цивільне, тобто спір, який вини
кає з цивільних, сімейних, трудових і кооперативних правовідносин. Позовне 
провадження є основним видом провадження, що притаманне цивільному 
процесу з давніх часів [1].

Процесуальним засобом захисту прав особи у позовному провадженні є 
позов. Під позовом слід розуміти в широкому контексті звернення до суду за 
захистом порушеного або оспорюваного права, що було спричинено діями або
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