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Гендерна ідентичність в Україні:
проблеми дискримінації у сфері
біоюриспруденції
Рмжвзрмк пупнійщпрва првмоыє лмві взкйзк гйя одгуйывалля пмуіайщлзт віглмпзл. Поава йыгзлз, які кіпрярщпя в жагайщлзт кіелаомглзт ноавмвзт драймлат, тмфа и првмоыырщ
жагайщлу найіроу ноавмвмгм лауімлайщлмгм одгуйывалля, мглак првмодлі
жажвзфаи вед гдкійщка гдпярків омків
рмку, рмку лд кмеурщ нмвлмы кіомы
вігнмвігарз пуфаплзк жанзрак. Рмжвзрмк ноав йыгзлз фдрвдормгм нмкмйілля – уд лд рійщкз лмвірля рдлгдлуія в
ыозпноугдлуії, уд взкмга фапу ра
ноакрзфлм жародбувалзи номудп.
Тдлгдлуії гймбайіжауії ра одвмйыуії у псдоі лаукз ра рдтлікз, бімймгії
ра кдгзузлз жукмвйыырщ нмяву лмвзт кмейзвмпрди гйя йыгзлз, в рми
ед фап жагмпроуыырщ номбйдку жагайщлмгм омжукілля ілгзвігуайщлзт алромнмймгіфлзт лаоарзвів мпмбзпрмпрі.
«Бімыозпноугдлуія – уд лмвірлє лаукмвм-ноавмвд урвмодлля, в мплмві якмгм йдезрщ пнозилярря езрря йыгзлз
як лаивзцмї бімпмуіайщлмї уіллмпрі,
кдрмы якмгм є жабджндфдлля ра жатзпр
ноавмвзкз жапмбакз езрря йыгзлз у
жв’яжку ж ілрдлпзвлзк омжвзркмк бімймгії ра кдгзузлз» [1, c. 259].

Ммейзвмпрі, цм лагаырщпя рдтліфлзк номгодпмк нмвзллі карз ноавмвд жакоінйдлля. Оплмвлзк козрдоієк пнозилярря фз вігтзйдлля лмвірліт кмейзвмпрди є ілгзвігуайщла
пакмуілліпрщ кмелмї йыгзлз. Ігдлрзсікауія пдбд як нодгправлзка ндвлмї прарі – уд номудп таоакрдолзи
гйя кмелмгм. Зажвзфаи номбйдк ж
гдлгдолмы ігдлрзсікауієы лд взлзкає, мпкійщкз уд є буррєвзи номудп
жвзфаилмгм омжвзрку гзрзлз. Помрд,
в гдякзт взнагкат вігбуваєрщпя омжбіеліпрщ в ігдлрзсікауії пдбд як
нодгправлзка ндвлмї прарі ра бімймгіфлзкз мжлакакз, які нозракаллі йыгзлі віг лаомгедлля. Такзт мпіб лажзваырщ роалпгдлгдоакз.
Воатмвуыфз оіжкд лдпнозилярря
пупнійщпрвмк ракмї гоунз мпіб, ра
номбйдкз їт ноавмвмгм прарупу, вмлз
нмродбуырщ мпмбйзвм фурйзвмгм нігтмгу гйя лдгмнуцдлля їт гзпкозкілауії.
Пзралля гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі
мпмбйзвм акруайіжуєрщпя в лаукмвмку
гзпкупі в мпралліи фап. Злафлу увагу
ущмку нзраллы нозпвяфувайз Дахкмвпщка О., Жаомвпщка І., Оліцдл-
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км Н., Окдйщфдлкм Т., Лдвфдлкм К.,
Гмвмоул Т. ра багарм ілхзт лаукмвуів
у псдоі ыозпноугдлуії ра ілхзт пукіелзт гзпузнйіл.
Помрд бійщхіпрщ апндкрів омжгйягаырщпя фдодж нзралля вжаєкмгії ра
оівлмпрі фмймвіфмї ра еілмфмї прарі.
Пом ущмку лджлафлу увагу нозгійдлм
пакд мпмбак, які лд кмеурщ гмйуфзрз
пдбд гм емглмї ж узт прарди, абм вваеаырщ пдбд нодгправлзкакз родрщмї –
«номкіелмї» прарі. Орме, кдрмы уієї
праррі є алайіж номбйдк гзпкозкілауії
мпіб ж роалпгдлгдолмы ігдлрзфліпры у
псдоі бімыозпноугдлуії.
Поавм ла вйаплу ілгзвігуайщліпрщ
кіелаомглмы пнійщлмрмы взжлалд як
нозомглє ноавм кмелмї йыгзлз. Така
нмжзуія ндовзллм жлатмгзрщ пвмє
вігмбоаедлля у Загайщліи гдкйаоауії
ноав йыгзлз взжлафає, вкажуыфз у
пр. 1, цм «впі йыгз лаомгеуырщпя
війщлзкз і оівлзкз у пвмїи гіглмпрі
ра ноават. Вмлз лагійдлі омжукмк і
пмвіпры і нмвзллі гіярз у віглмхдллі
мгзл гм мглмгм в гупі боардопрва»
[2].
Помрд «боардопрвм» лд жавегз
номявйяєрщпя ла лмокарзвлм взжлалмку гдоеавлмку оівлі. Такд нігрвдогедлля жлатмгзкм в багарщмт псдоат, мглак лаибійщх япкоавіхд вмлм
взоаеаєрщпя у пвірйі пдкпуайщлмї ра
гдлгдолмї моієлрауії. Дзпкозкілауія
жа гдлгдолмы мжлакмы є жвзфаилзк
явзцдк у впіт гдоеават пвіру, як ла
прагії лмокарзвлмгм жабджндфдлля,
рак ла прагії одайіжауії лмок ноава.
Наифапріхд роалпгдлгдоз жкухдлі
нозтмвуварз пвмї номбйдкз і вдпрз
нмгвіилд езрря, цмб улзклурз гзпкозкілауії. Ваорм вігжлафзрз, цм
гдоеава ноакрзфлм лд лагає нігрозкку ракзк йыгяк, і їт ноава і пвмбмгз нмпріилм нмоухуырщпя.
В Рдкмкдлгауії № CM / Rec
(2010) 5 «Пом жатмгз нм бмомрщбі ж
гзпкозкілауієы жа мжлакакз пдкпуайщлмї моієлрауії абм гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі», цм нозиляра 31 бдоджля
2010 о. гмвмозрщпя ном рд, цм гдоеавак-уфаплзкак пйіг ндодгйялурз пвмє
жакмлмгавпрвм ла нодгкдр нмгмйалля
гзпкозкілауії жа мжлакмы гдлгдолмї
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ігдлрзфлмпрі [3]. Наявліпрщ ракмгм
нознзпу омжуілыєкм як нмжзрзвлі
жоухдлля в бік жабджндфдлля лдгзпкзкілауіилмї нмйірзкз у псдоі роалпгдлгдоу. Оглак одкмкдлгауіилзт таоакрдо,
рмбрм
лаявліпрщ
лмок
«к’якмгм» ноава лд упуває одайщлмї
номбйдкз жабджндфдлля ноав ра пвмбмг роалпгдлгдоів.
В Зауваедллят жагайщлмгм нмоягку № 20 Кмкірдр ООН ж дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт і куйщруолзт ноав
жаявзв, цм «в якмпрі мглмгм ж жабмомлдлзт нігправ гйя гзпкозкілауії взжлаєрщпя гдлгдола ігдлрзфліпрщ; ланозкйаг, мпмбз, які є роалпгдлгдоакз,
роалппдкпуайакз абм ілрдопдкпуайакз, фапрм проаегаырщ віг пдоимжлзт
нмоухдлщ ноав йыгзлз, ракзт як
ндодпйігувалля в хкмйі абм ла омбмфмку кіпуі» [4].
Навірщ у
Рджмйыуії ПАРЕ
№ 1728 (2010) «Дзпкозкілауія жа
мжлакмы пдкпуайщлмї моієлрауії ра
гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі» лагмймхуєрщпя, цм «мпмбз ж роалпгдлгдолмы
моієлрауієы нмпріилм ніггаырщпя
гзпкозкілауії і нмжбавйяырщпя ноав у
багарщмт гдоеават-фйдлат Рагз Євомнз фдодж гзпкозкілауіилі нігтмгів
і ндодхкмг в нозжлафдллі йікувалля
жі жкілз прарі і ыозгзфлд взжлалля
лмвмї нігймгз. Оглзк ж лапйігків
ущмгм є віглмплм взпмкзи вігпмрмк
пакмгубпрв пдодг мпіб ж роалпгдлгдолмы моієлрауієы» [5]. В ущмку е гмкукдлрі взпймвйдлм пруобмваліпрщ
цмгм взкйзкала взпймвйываллякз
гдоеавлзт і одйігіилзт гіяфів, жапмбів
капмвмї ілсмокауії, пноякмвалзт ла
омжнайывалля лдлавзпрі і вмомелдфі
прмпмвлм роалпгдлгдоів.
Орме лд гзвйяфзпщ ла пуррєву
кіелаомглу лмокарзвлу бажу кмроа
прмпуєрщпя нмгмйалля гзпкозкілауії
жагаймк, в рмку фзпйі і мпіб ж роалпгдлгдоліпры, впд е ла ноакпімймгіфлмку оівлі жайзхаєрщпя бджйіф нзралщ, які нозжвмгярщ гм нмоухдлля
ноав ра пвмбмг гомкагял ж нмоухдлляк гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі.
В Укоаїлі вігпурлє пндуіайіжмвалд
жакмлмгавфд одгуйывалля у гмпйігеуваліи номбйдкарзуі. Поавмвд од-
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гуйывалля нзралщ жабджндфдлля прарупу мпіб ж роалгдлгдолмы ігдлрзфліпры одгуйыєрщпя Накажмк Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я № 1041 віг
05.10.2016 «Пом впралмвйдлля кдгзкм-бімймгіфлзт
ра
пмуіайщлмнпзтмймгіфлзт нмкажалщ гйя жкілз
(кмодкуії) прардвмї лайделмпрі ра
жарвдогедлля смокз ндовзллмї мбйікмвмї гмкукдлрауії и ілпроукуії цмгм
її жанмвлдлля». Зкіпр ущмгм гмкукдлру жвмгзрщпя гм гвмт нмймедлщ.
Пм-ндохд, кдгзкм-бімймгіфлзкз
нмкажаллякз гйя жкілз (кмодкуії)
прардвмї лайделмпрі є нпзтіфлзи і
нмвдгілкмвзи омжйаг «роалппдкпуайіжк» жа Міелаомглмы кйапзсікауієы твмомб гдпярмгм ндодгйягу.
Пм-гоугд,
пмуіайщлмнпзтмймгіфлзкз нмкажаллякз гйя
жкілз (кмодкуії) прардвмї лайделмпрі
є гзпкмксмор абм гзпродп, цм мбукмвйдлі омжбіеліпры кіе прардвмы ігдлрзфліпры ілгзвігуука і прарры, впралмвйдлмы имку ноз лаомгедллі (і
нмв’яжалзкз ж узк гдлгдолмы омййы
ра/абм ндовзллзкз і врмозллзкз
прардвзкз мжлакакз) [6].
В Укоаїлі іплуырщ ояг номбйдк
як нубйіфлм-ноавмвмгм рак і нозварлм-ноавмвмгм таоакрдоу, жмкодка лдмбтігліпрщ жкілз узвійщлм-ноавмвмгм
прарупу, номбйдкз одайіжауії ноава ла
номгмведлля омгу, жкілз/жайзхдлля
пікдилмгм прарупу, номбйдкз у псдоі
пмуіайщлмгм жабджндфдлля.
Оглак ндовзллі – уд рі нзралля які взлзкаырщ в кмлрдкпрі кмейзвмпрі мпмбз жкілз прарщ сакрзфлм, мрме псдоа бімкдгзузлз взпрунає ндохзк дранмк гйя роалпгдлгдоа
як кмейзвіпрщ уоівлмваезрз бімймгіфлу ра нпзтмймгіфлу таоакрдозпрзку
пвмєї прарі.
В псдоі бімкдгзузлз номбйдкз
роалпгдлгдоів, ла лаху гукку, пйіг
жгоунуварз в лапрунлі.
Взжлалля роалгдлгдоліпрь нпзтіфлзк жатвмоювалляк мпмбз. Пмоухдлля гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі втмгзрщ у Міелаомглу кйапзсікауіы
твмомб і омжукієрщпя як «вігфурря
вйаплмї нозлайделмпрі гм номрзйделмї прарі. Баеалля езрз і бурз ноз-

илярзк в якмпрі мпмбз номрзйделмї
прарі, жажвзфаи нмєглуєрщпя ж нмфурряк лдагдкварлмпрі фз гзпкмксмору
віг пвмєї алармкіфлмгм прарі і баеалляк мрозкуварз гмокмлайщлд і тіоуогіфлд йікувалля ж кдрмы жомбзрз пвмє
рійм якмкмга бійщхд вігнмвіглзк мбоаліи прарі.
Такзи вужщкзи кдгзфлзи нігтіг
ндохмфдогмвм кіпрзрщ гзпозкілауіилі дйдкдлрз взжлаыфз роалпгдлгдолу
мпмбзпріи
нпзтмймгіфлм
твмомы,
впралмвйыыфз її вігтзйдлляк віг
лмокз. Такзк фзлмк жандодфуєрщпя
нозомгу мпмбз, ндокалдлрлі мплмвз її
лаомгедлля, її нозомглщм-бімймгіфлі
гдрдокілалрз. Дм ущмгм фапу впд е лд
багарм гдоеав вігкмвзйзпя віг ракмгм
омжукілля роалпдлгдолмпрі. Пмпроагялпщкі коаїлз лавірщ лд нмфзлайз
лаукмві гзпкупії в ущмку ланоякку,
тмфа гдякі коаїлз Євомндипщкмгм пмыжу взкйыфзйз роалпгдлгдоліпрщ жі
пнзпку твмоіб (ндохмы уд жомбзйа
Фоалуія цд у 2010 о., жа лды Майщра). Впдпвірля могаліжауія мтмомлз
жгмомв'я ракме ла кіелаомглмку оівлі номнмлує нознзлзрз кйапзсікауіы
гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі як нпзтіфлзт
жатвмоывалщ.
Помбйдка лдлагалля кмейзвмпрі
гіряк пакмпріилм взжлафарз пвмю
ігдлрзфліпрь. Поз ілрдопдкпуайщлмпрі, кмйз віжуайщлм взявйяйзпя алмкайії гдлірайіи ноз лаомгедллі, гірди
роагзуіилм в віуі гм 3 омків жа ілсмокауіилмї жгмгз барщків ніггаырщ
нйапрзуі прардвзт могалів, цмб взжлафзрзпя жі прарры гзрзлз і рзк
пакзк жапнмкмїрз мрмфуыфзт. Так, ла
пщмгмглі вігнмвіглм у оажі кмйіжії цмгм кмейзвмї прарі барщкз фз мпмбз
цм їт жакіляырщ у оаллщмку віуі взжлафаырщ якмї прарі в нмгайщхмку
бугд гзрзла, бджукмвлм воатмвуыфз
кдгзфлі нмкажз.
Помрд в йірдоаруоі мнзпалі взнагкз нмкзйкз взжлафдлля прарі і в
каибурлщмку гірз каырщ жлмву е
ракз номбйдкз в псдоі гдлгдолмї ігдлрзсікауії. Тмку гоунмы номсійщлзт
дкпндорів буйз нозилярі Демкщякаорпкі нозлузнз жапрмпувалля кіелаомглм-ноавмвзт лмок гм нзралщ пдк-
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пуайщлмї моієлрауії ра гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі (2006 о.). Вмлз мбукмвйыырщ ноавмві пралгаорз рмгм, як уоягз
ра ілхі пуб'єкрз нмвзллі бмомрзпя ж
лапзйщпрвмк, пвавіййяк і гзпкозкілауієы. Позлузн 18 вкажує, цм гдоеавз нмвзллі нозикарз впіт лдмбтіглзт жатмгів жакмлмгавфмгм, агкіліпроарзвлмгм ра ілхмгм таоакрдоу ж кдрмы лдгмнуцдлля лджвмомрлзт сіжзфлзт жкіл у гірди жа гмнмкмгмы кдгзфлзт номудгуо, пноякмвалзт ла
нозкупмвд смокувалля гдлгдолмї
ігдлрзфлмпрі, бдж нмвлмгм, війщлмгм і
ілсмокмвалмї жгмгз гзрзлз ж уоатувалляк її віку ра жоіймпрі, а ракме
взтмгяфз ж нозлузну, цм бугщ-яка
гія, цм жафінає гзрзлу, кає в ндоху
фдогу какпзкайщлм воатмвуварз имгм
ілрдодпз а ракме првмоыварз кдталіжкз жатзпру гірди, нмкйзкалі жабджндфуварз, цмб емгла гзрзла лд ніггававпя озжзку кдгзфлзт нмоухдлщ
абм бджнмпдодглщм кдгзфлзк нмоухдлщ [7].
Рдайщлзк гієвзк кдталіжкмк жабджндфдлля ноава гзрзлз ла взбіо
гдлгдоу є лагалля їи кмейзвмпрі пакмпріилм в жоіймку віуі мбзоарз
прарщ. Тмку в оягі коаїл (Нікдффзла,
США) жаоагз жатзпру гірди віг нмгайщхзт лднмроіблзт мндоауіи гмжвмйзйз барщкак внзпуварз в ігдлрзсікауіилзи гмкукдлр гзрзлз «лдвзжлафдлу» прарщ, рзк пакзк упуваыфз
ілгзвігуайщлу гдлгдолу козжу гзрзлз.
Юозгзфлд жабджндфдлля номудгуоз жкілз прарі. Згагувала вед лакз
Рджмйыуія ПАРЕ № 1728 (2010)
н. 16.11.3 одкмкдлгувайа гдоеавак фйдлак Рагз Євомнз вкйыфзрз в
лауімлайщлд жакмлмгавпрвм лмоку, цм
жабджндфує роалпгдлгдолзк йыгяк
«гмпрун гм йікувалля жі жкілз прарі і
оівлзи праруп у псдоі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля».
Оглак, жвдораєкм увагу ла нозлузн взваедлмпрі ноз ноавмвмку одгуйываллі ракмї фурйзвмї псдоз. На
лаху гукку, номудгуоа жкілз прарі лд
нмвзлла бурз пномцдлмы у жв'яжку ж
лдмбмомрліпры номудпу. Вмла нмвзлла номвмгзрзпя рійщкз жа кдгзфлзкз
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нмкажаллякз ніпйя одрдйщлмгм мбпрдедлля і пнмпрдодедлля мпмбз, цмб
взкйыфзрз кзррєві баеалля, внйзву
кмгз абм езррєвзт мбправзл, кмомркмфаплмгм нігйіркмвмгм ілрдодпу, пакмвзоаедлля фз пакмпрвдогедлля
кмймгзт йыгди в пупнійщпрві. Тмку
нмжзрзвлм муілыєкм рд, цм 34 коаїлат Євомнз взкагає гіаглмпрзкз
нпзтіфлмгм жгмомв'я ндодг аганрауієы
гмкукдлрів, цм нмпвігфуырщ мпмбу
[8].
Помбйдкз нозкупмвмї нмндодгльмї
прдозйіжауії мпіб ж роалпгдлгдолмю
ігдлрзфліпрю. У 14 коаїлат Євомнз
вкажалм, цм гйя жкілз прарі є взкмга
мбмв’яжкмвм прдозйіжауії, пдодг якзт
Ларвія, Чдтія, Бмйгаоія, Рукулія. В
Укоаїлі ракме лдцмгавлм пкапмвалі
взкмгз цмгм прдозйіжауії роалпгдлгдоів, як ндоднмлз цмгм жкілз прарі.
Пмндодгліи лакаж МОН №60, якзи
ла пщмгмглі вроарзв фзлліпрщ взжлафав мбмв’яжкмву прдодйіжауіы і рійщкз
взкмгз кіелаомглмгм пніврмваозпрва
ра гомкагпщкзт могаліжауіи нозжвдйз
гм жкілз лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва.
У пуфаплзт номудпат нйыоайіжауії пупнійщпрвмжлавфзт нігтмгів і кдрмгів жажлафдлі акпімкз ілмгі іглмоуырщпя, влапйігмк фмгм і взлзкаырщ
пзруауії кдрмгмймгіфлмгм ―тампу‖,
дкйдкрзжку [9, c. 141] Сакд ракзи
«тамп» у нігпукку кмедкм пнмпрдоігарз у псдоі жабджндфдлля ноав ра
пвмбмг йыгзлз ж мпмбйзвмы гдлгдолмы ігдлрзфліпры в Укоаїлі. Супнійщпрвм лд гмрмвд нмжзрзвлм пнозикарз,
абм тмфа б кзозрзпя ж номявакз роалпгдлгдолмпрі. В пвмы фдогу, ноавм
як пупнійщлзи одгуйярмо ракме првмоыє бджйіф ндоднмл ра роуглмців у
псдоі одайіжауії ноав. Такзк фзлмк
лд гзвйяфзпщ ла гдкйаоарзвлі гапйа
євомндипщкмї ілрдгоауії, нйыоайіжку,
пвмбмгз, нмгмйалля гзпкозкілауії ра
рмйдоалрлмгм правйдлля, впд е одайщлд жабджндфдлля ноав ра пвмбмг мпіб ж
номявакз роалпгдлгдолмї ігдлрзфлмпрі гмпі в Укоаїлі є лд жабджндфдлзкз
ра лд лайделмгм гаоалрмвалзкз. Ужагайщлдлм ракі акруайщлі номбйдкз у
уіи псдоі: взжлалля роалгдлгдоліпрщ

Гендерна ідентичність в Україні: проблеми дискримінації у сфері . . .
нпзтіфлзк жатвмоывалляк мпмбз,
ыозгзфлд жабджндфдлля номудгуоз
жкілз
прарі, номбйдка лдлагалля
кмейзвмпрі гіряк пакмпріилм взжла-

фарз пвмы ігдлрзфліпрщ, нозкупмва
нмндодгля прдозйіжауія мпіб ж роалпгдлгдолмы ігдлрзфліпры.
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номбйдка лдлагалля кмейзвмпрі гіряк пакмпріилм взжлафарз пвмы ігдлрзфліпрщ,
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Сроуп Л. Б. Гдлгдолая згдлрзфлмпрщ в Укоазлд: номбйдкш гзпкозкзлаузз в
псдод бзмыозпноугдлузз
В прарщд оаппкарозвадрпя номбйдка ноавмвмгм прарупа йзу п роалпгдлгдолми
згдлрзфлмпрщы. Влзкалзд пкмлудлрозомвалм ла номбйдкат нодмгмйдлзя гзпкозкзлаузз в псдод бзмыозпноугдлузз. Вшгдйдлш пйдгуыцзд акруайщлшд вмномпш: нозжлалзд роалгдлгдолзпрщ нпзтзфдпкзк жабмйдвалздк йзуа, ыозгзфдпкмд мбдпндфдлзд
номудгуош зжкдлдлзя нмйа, номбйдка лднодгмправйдлзя вмжкмелмпрз гдряк пакмпрмярдйщлм мнодгдйярщ пвмы згдлрзфлмпрщ, нозлугзрдйщлая нодгшгуцая прдозйзжаузя йзу п роалпгдлгдолми згдлрзфлмпрщы.
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Strus L. Gender identity in Ukraine: problems of discrimination in the field of biojurisprudence
The article deals with the legal status of persons with transgender identity. Attention
is focused on the issues of overcoming the discrimination in the field of bio-jurisprudence.
In the field of biomedicine, the problem of transgender, according to the author,
should be grouped into the following: the recognition of transgender as a person with
mental illness; the problem of not allowing children to independently determine their
identity; legal support of gender change procedure; problems of forced preliminary sterilization of people with transgender identity.

Keywords: gender identity, transgender, bio-jurisprudence, gender change.
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