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Передмова
Трèвалèй час äо ïрава на охорону зäоров’я ставèлèся як äо ïохіäного, 
механізмè реалізаöії якого не ïотребують закріïлення у наöіональному 
законоäавстві. Це зумовèло згасання інтересу äо öього ïрава й обмеження 
інвестèöій у його зäійснення. Îäнак сèтуаöія суттєво змінèлася ïісля того, 
як ïоложення, що вèзначають механізмè реалізаöії ïрав у сфері охоронè 
зäоров’я та інші склаäові їх забезïечення, країнè äеäалі актèвніше ïочалè 
вносèтè у свої констèтуöії та наöіональне законоäавство як основні й 
гарантовані ïрава. Âагомèй внесок в імïлементаöію ïрава на охорону 
зäоров’я усереäèні країнè й розвèток законоäавства в öій галузі зробèлè 
äержавні суäові органè, зокрема, країн азії, афрèкè та Ëатèнської амерèкè, 
ухвалèвшè знакові рішення у öій сфері.

Íезважаючè на ïозèтèвні змінè в забезïеченні найвèщого äосяжного 
рівня фізèчного та ïсèхічного зäоров’я у ïовному обсязі реалізуватè своє 
ïраво на охорону зäоров’я усім без вèнятку не вäається, äля більшості 
ïреäставнèків маргінальнèх і найбільш уразлèвèх ïрошарків сусïільства 
найвèщèй äосяжнèй рівень зäоров’я залèшається неäостуïнèм. 
Çвертаючèсь äо заклаäу охоронè зäоров’я, багато хто з нèх стèкається з 
äèскрèмінаöією, ïорушенням їхніх основнèх ïрав і зловжèваннямè з боку 
меäèчнèх ïраöівнèків. Як зазначалось у моїй äоïовіäі Генеральній асамблеї 
ÎÎÍ, ïрèсвяченій ïèтанням інформованої згоäè й ïрава на охорону 
зäоров’я, у багатьох заклаäах ïорушуються ïрава на ïовагу äо ïрèватного 
жèття та особèсту неäоторканність. Як ïаöієнтам, так і лікарям оäнаково 
необхіäна ïіäтрèмка в ïоïереäженні, вèявленні та віäшкоäуванні шкоäè 
у разі ïорушення ïрав люäèнè в заклаäах охоронè зäоров’я. Íайбільше 
у тèх вèïаäках, колè ïочаткова нерівність у віäносèнах «лікар–ïаöієнт», 
сïрèчèнена необхіäністю äля ïаöієнта äовірèтèся лікарю й різнèöею між 
їхнімè знаннямè та äосвіäом, ïоглèблюється вразлèвістю ïаöієнта, що є 
насліäком вïлèву його класової, генäерної, етнічної ïрèналежності та іншèх 
соöіально-економічнèх факторів.

Поïрè значну кількість ïублікаöій, ïрèсвяченèх ïроблемі äотрèмання 
ïрав люäèнè, чітко ïростежується неäостатність інформаöії ïро те, як öі 
ïраволюäèнні засаäè реалізуються у заклаäах охоронè зäоров’я. Прогалèну 
ïоклèканèй заïовнèтè öей Посібнèк, що віäображає сèтуаöію у країнах 
Ñхіäної Євроïè. Îäнак він буäе корèснèм і ïоза межамè öього регіонального 
контексту. Ñïоäіваюся, він сïрèятèме розробöі ïравозахèснèх механізмів 
і законоäавчèх актів, що стануть ïерешкоäамè на шляху ïорушення ïрав 
люäèнè в заклаäах охоронè зäоров’я.
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Посібнèк не тількè стане у нагоäі меäèчнèм ïраöівнèкам, юрèстам і 
ïравозахèснèкам у сфері охоронè зäоров’я щоäо äотрèмання ïрав люäèнè 
на ïрактèöі, а й у ïерсïектèві äоïоможе ïотенöійнèм ïаöієнтам розшèрèтè 
межі своєї обізнаності, мобілізуватèся та віäстоюватè зäійснення своїх 
ïрав.

авторè äоклалè чèмало зусèль заäля сïрèяння забезïеченню ïрава на 
охорону зäоров’я та заслуговують вèзнання за таку труäомістку роботу. 
Âарто ïоäякуватè й Інстèтуту віäкрèтого сусïільства за фінансову 
ïіäтрèмку та коорäèнаöію ïіäготовкè öèх вèнятково важлèвèх матеріалів. 
Ñïоäіваємось, що öей Практèчнèй ïосібнèк äасть ïоштовх äо більшого 
розуміння ролі ïрав люäèнè ïрè наäанні якісної меäèчної äоïомогè в 
заклаäах охоронè зäоров’я, а також стане важлèвèм äжерелом інформаöії 
äля люäей, які ïраöюють äля того, щоб ïраво на охорону зäоров’я 
äотрèмувалося. 

Ананд Ґровер, 
спеціальний доповідач ООН щодо права  
на найвищий досяжний рівень здоров’я
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Подяка
Цей ïосібнèк є результатом сïільної самовіääаної ïраöі багатьох 
люäей та організаöій. Іäея наïèсання ïосібнèка вèнèкла в нèх внасліäок 
ïереконаності в тому, що ïозбавèтè ïаöієнта залежності віä осіб, які 
наäають ïослугè у сфері охоронè зäоров’я, захèстèтè люäську гіäність 
як ïаöієнтів, так і суб’єктів, що наäають меäèчні ïослугè, можна лèше 
забезïечèвшè äотрèмання ïрав люäèнè в öій öарèні.

Проект ïіäтрèмалè такі організаöії: Ìіжнароäнèй фонä «Âіäроäження» 
(Україна), Ініöіатèва «Право та зäоров’я» (LAHI) Програмè «Громаäське 
зäоров’я» та Програма «Права люäèнè та уïравління грантамè» (HRGGP) 
Інстèтуту віäкрèтого сусïільства (OSI). Âèсловлюємо серäечну вäячність 
ïреäставнèкам öèх організаöій, які äолучèлèся äо реалізаöії ïроекту 
найактèвніше: Марії Âинницькій та Âікторії Тимошевській (Ìіжнароäнèй 
фонä «Âіäроäження») за роботу з коорäèнування ïроекту; Тамар Езер 
і Äжонатану Коену, які, крім моніторèнгу та вèконання ïроекту, разом 
з Äжуді Оверал (OSI) булè сïівавторамè встуïу, міжнароäної частèнè 
та розäілу, в якому вèсвітлені регіональні механізмè захèсту1; Мар’яні 
Бербек Ðостас (HRGGP) за оновлення розäілу ïро регіональні механізмè 
захèсту; Ïаулу Сільва (OSI) за консультатèвну та коорäèнаöійну роботу 
з äèзайну ïосібнèка; Жану Крісколі (OSI)– за äèзайн. Îсоблèвої ïоäякè 
заслуговують Ієн Берн (старшèй юрèст організаöії INTERIGHTS) за 
наïèсання розäілів ïро міжнароäні та регіональні станäартè ïрав люäèнè 
у сфері охоронè зäоров’я та ïіäготовку словнèка (разом з Äжуді Оверал); 
Íінель Болотіна, Ðоман Майданик, Ïетро Ðабінович, Олександр 
Святоцький (рецензенти) за наäані ïораäè та рекоменäаöії. Також вèслов-
люємо ïоäяку Сарі Àбіолі за реäагування та макетування міжнароäної 
частèнè ïосібнèка; Ëео Белетському за ïораäè щоäо архітектонікè 
наöіональної частèнè ïосібнèка; Àнні Крюковій за ïіäготовку таблèöі 
ратèфікаöій; Äмитру Клапатому, Íаталії Скрипець (Âсеукраїнська 
громаäська організаöія «Ôунäаöія меäèчного ïрава та біоетèкè Українè) 
за оновлення законоäавства у наöіональній частèні ïосібнèка; Àндрію 

1 Цей розäіл ґрунтується на матеріалах, які стосуються ïрав люäèнè. Інстèтут 
віäкрèтого суïільства та Åквітас оïублікувалè ресурснèй ïосібнèк «Îхорона 
зäоров’я та ïрава люäèнè» за реäакöією Äж. коена, Т. Åзер, П. Ìак аäамса та 
Ì. Ìілофа, HTML версія öього ïосібнèка äостуïна на сайті http://equalpartners.
info/ (українська версія: Îхорона зäоров’я та ïрава люäèнè: ресурснèй ïосіб-
нèк / реä. Äж. коен, Т. Åзер, П. Ìак аäамс, Ì. Ìілоф ; ïер. з англ. Í. Шевчук ; наук. 
реä. укр. версії І. Ñенюта. – 5-те вèä., äоï. – Ëьвів: Âèä-во ËÎБÔ «Ìеäèöèна і 
ïраво», 2011. – 600 с. äостуïна на сайті www.healthrights.org.ua). Äоäаток äо роз-
äілу ïро міжнароäні та регіональні ïроöеäурè (механізмè) отрèмано з äозволу 
Центру ïрав люäèнè Універсèтету Åссекс (вèäання: Âбèвство на замовлення 
як ïорушення ïрав люäèнè / Çа реä. к. Томсон, к. Гіффарäа. Ñ. 127–130).
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Ðоханському (Õарківська ïравозахèсна груïа), Äмитру Гройсману, 
Âіктору Ðоліку (Âіннèöька ïравозахèсна груïа), Зоряні Черненко 
(Íаöіональнèй універсèтет «кèєво-Ìогèлянська акаäемія»), Христині 
Терешко (Âсеукраїнська громаäська організаöія «Ôунäаöія меäèчного 
ïрава та біоетèкè Українè), Ëюдмилі Äешко (Äонеöькèй наöіональнèй 
універсèтет), Ëюдмилі Солоп (юрèст), Олександру Àнгелову, Âіктору 
Глуховському (Півäеннèй Українськèй öентр з ïрав громаäян у сфері 
охоронè зäоров’я) за наäані коментарі; Ëюбові Кирієнко за літературне 
реäагування і Âіталію Слічному за макетування наöіональної частèнè 
ïосібнèка, а також Ëюбомирові Ïокотилу за ïереклаä міжнароäної 
частèнè кнèгè.

Цей ïосібнèк не вèйшов бè у світ, якбè не ентузіазм та особèста віääаність 
ïроекту Äжуді Оверал, консультанта OSI, M.Ed, MSHA, JD.

Ірина Сенюта, 
автор національної частини практичного посібника, 

науковий редактор і керівник проекту
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Передмова до українського 
видання
Ìеäèчне ïраво в Україні невïèнно крокує вïереä, залучаючè на свої терена 
äеäалі більше фахівöів, які на äоктрèнальному чè ïравозастосовному рівнях 
вïлèвають на його усïішнèй розвèток у різнèх асïектах. Трансформаöійні 
змінè в наöіональному меäèчному ïраві віäбуваються ïіä вïлèвом 
зарубіжного äосвіäу, світовèх імïлементаöійнèх й інтеграöійнèх ïроöесів. 

Посібнèк «Права люäèнè в сфері охоронè зäоров’я» – новітнє äжерельне 
наäбання кнèжкової ïолèöі фахівöів, äо кола інтересів якèх належèть 
теоретèко-ïрактèчна ïроблематèка захèсту ïрав люäèнè у сфері охоронè 
зäоров’я. 

У Âашèх руках – нетèïова і öікава як за формою, так і за змістом кнèга. 
Ñïеöèфічність вèäання зумовлена серійністю, ïоєäнанням äоробку 
міжнароäнèх і наöіональнèх ексïертів, а також ïрезюмованèм значнèм 
ïрактèчнèм ефектом. 

У межах міжнароäного ïроекту Інстèтуту віäкрèтого сусïільства (м. Íью-
Йорк, ÑШа) з ïіäготовкè серії ïрактèчнèх ïосібнèків «Права люäèнè у сфері 
охоронè зäоров’я» ïраöювалè ïреäставнèкè восьмè äержав: Ðесïублікè 
Âірменія, Ðесïублікè Грузія, Ðесïублікè казахстан, кèргèзької Ðесïублікè, 
Ðесïублікè Ìакеäонія, Ðесïублікè Ìолäова, Ðосійської Ôеäераöії, Українè. 
Íаöіональнèй ïроект стартував у вересні 2007 р., наша äержава була 
оäнією з чотèрьох äержав, які стоялè біля вèтоків öього ïроекту.

Як й інші вèäання із «серії ïосібнèків», українське склаäається з міжнароäної 
і наöіональної частèн. У ïершій аналізуються міжнароäні й регіональні 
станäартè ïрав люäèнè у сфері охоронè зäоров’я, механізмè їх захèсту. 
У äругій частèні вèсвітлені елементè ïравового статусу ключовèх 
суб’єктів меäèчнèх ïравовіäносèн, а також ïроöеäурè юрèсäèкöійної 
та неюрèсäèкöійної форм захèсту, вміщені глосарії і äоäаткè. кнèга 
ïіäготовлена на основі норматèвно-ïравової базè Українè, чèнної станом 
на 01.01.2012 р.

Âèäання сïроектовано в форматі, ïрèйнятному äля фахівöів різної 
сïектральної заöікавленості, та наïовнене багатовекторнèм матеріалом, 
якèй ïоєäнує елементè теорії і ïрактèчні ïораäè, законоäавче 
забезïечення і ïрèклаäè з ïрактèкè. Âïерше зроблено сïробу комïлексно 
охарактерèзуватè ïравовèй статус ïаöієнта і меäèчного ïраöівнèка в 
контексті наäання меäèчної äоïомогè, вèзначèтè ïроблемè ïроваäження у 
меäèчнèх сïравах, а також віäхèлèтè завісу äо їх ïрактèчного розв’язання. 
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Îсновнèмè завäаннямè, які ïоставèлè ïереä собою авторè ïосібнèка, є: 
1) фокусування увагè ïрактèків на ïраволюäèннèх асïектах, ïереорієнтаöія 
ïравозастосовної і ïравозахèсної äіяльності на Ëюäèну та її блага, які 
вèзнаються найвèщою соöіальною öінністю у äержаві; 2) наäання сïектра 
ïораä, сïрямованèх на оïтèмізаöію ïрактèкè, і воäночас – розшèрення 
ïравового арсеналу юрèстів, які ïраöюють у сфері охоронè зäоров’я;  
3) вèсвітлення науково-ïрактèчного матеріалу крізь ïрèзму збалансованого 
ïіäхоäу äо ïроблематèкè віäносèн «лікар–ïаöієнт». 

Ðозïочèнаючè буäь-які «буäівельні роботè», äуже важлèво ïоäбатè ïро 
фунäамент, на якому ïостане наша кінöева сïоруäа; у нашому вèïаäку – 
кнèга. Це вèäання «ïобуäоване» на міöнèх ïіäвалèнах законоäавства, 
юрèäèчної ïрактèкè і ïравовèх рішень, стінè нашого ïосібнèка уклаäені 
з öеглèн, які щоäенною коïіткою ïраöею формувалè фахівöі в контексті 
ïравозахèсту, ïравоïросвітнèöтва й аäвокаöії. У завершеному вèгляäі воно 
ïоклèкане слугуватè меті, äо якої ïрагне кожен «ïравнèчèй буäівельнèк» – 
захèсту ïрав люäèнè.

Ìіжнароäна частèна українського вèäання ïрактèчного ïосібнèка – öе 
віääзеркалення ïартнерської кнèгè, в якій вèклаäено ïогляäè іноземнèх 
ексïертів на ïрактèчні механізмè і ïроöеäурè, ïонятійно-термінологічнèй 
аïарат у сфері охоронè зäоров’я. У наöіональній частèні збережено форму, 
але зміст її наïовнено вітчèзнянèмè особлèвостямè. Українськèй автор, 
враховуючè наöіональну äоктрèну і ïрактèку меäèчного ïрава, комïлекснèй 
і сèнергістèчнèй ïіäхоäè äо вèклаäу матеріалу, забезïечèв у ній вèсвітлення 
конöеïтуальнèх ïèтань функöіонування сèстемè охоронè зäоров’я, захèсту 
ïрав люäèнè у сфері охоронè зäоров’я, акöентуючè увагу на ïрактèчнèх 
засаäах зäійснення склаäовèх ïравового статусу суб’єктів меäèчнèх 
ïравовіäносèн в оäній із ключовèх öарèн äержавного й громаäського жèття. 

Ця кнèга – чергова öеглèна в формуванні наöіональної äжерельної базè і, 
звісно, матеріал äля ïроектування ïравовèх ïозèöій і стратегій юрèстів у 
ïроваäженні меäèчнèх сïрав. авторè очікують на коментарі та рекоменäаöії 
фахівöів, äоïовнення яскравèмè юрèäèчнèмè ïрèклаäамè з власної 
ïрактèкè колег, а також на ïрактèчні ïораäè, які äоïоможуть ïерманентно 
уäосконалюватè електроннèй варіант кнèгè, розміщенèй на сайті  
www.healthrіghts.org.ua. 

Ірина Сенюта, 
автор національної частини практичного посібника 

науковий редактор і керівник проекту
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ðîçäіë 1.1. 

1

Вступ

1.1. Вступ
Цей ïосібнèк – серія тематèчнèх вèïусків, ïіäготовленèх сïільно Ініöіатèвою 
«Право і зäоров’я» Програмè «Громаäське зäоров’я» і Програмою «Права 
люäèнè та уïравління грантамè» Інстèтуту віäкрèтого сусïільства (ÑШа), 
Ìіжнароäнèм фонäом «Âіäроäження» (Україна), Проектом ІÂÑ у Ðосії 
та фонäамè Ñороса у Âірменії, Грузії, казахстані, кèргèзії, Ìакеäонії, 
Ìолäові. Çаäумане як ïрактèчнèй ïосібнèк äля юрèстів, вèäання розкрèває 
можлèвості застосування ïравовèх механізмів захèсту основнèх ïрав 
люäèнè в сфері охоронè зäоров’я. Посібнèк містèть сèстематèзованèй 
огляä різноманітнèх констèтуöійнèх ïоложень, норм законів і ïіäзаконнèх 
актів, які стосуються ïаöієнтів та осіб, які наäають меäèчну äоïомогу, 
окремо щоäо кожного ïрава чè обов’язку. Â ïосібнèку також навеäені 
ïрèклаäè äотрèмання і ïорушення ïрав чè обов’язків, конкретні вèïаäкè 
з ïрактèкè.

Ìета ïосібнèка – ïіäвèщèтè обізнаність населення ïро ïравові меха-
нізмè, які можна вèкорèстовуватè äля захèсту віä ïорушень у сфері 
охоронè зäоров’я. Çа аäекватного ïравозастосування і ïравореалізаöії 
законè слугуватèмуть ефектèвнèм «знаряääям» боротьбè з найбільш 
частèмè ïорушеннямè, зокрема, такèх ïрав: на інформовану згоäу, 
на конфіäенöійність, на інформаöію, на неäоïущення äèскрèмінаöії. 
Îскількè äосягнутè метè можна за äоïомогою як юрèсäèкöійнèх, так і 
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неюрèсäèкöійнèх механізмів, у ïосібнèку вміщено інформаöію ïро суäові й 
ïозасуäові формè захèсту ïрав, äля ïрèклаäу, такèх як інстèтут омбуäсмена 
та віäïовіäні комітетè. авторè сïоäіваються, що ïосібнèк буäе корèснèм 
äля юрèстів та іншèх сïеöіалістів на ïостраäянському ïравовому ïросторі, 
що ïоäекуäè характерèзується стрімкèмè змінамè.

Â основу ïосібнèка ïоклаäено конöеïöію ïрав люäèнè в сфері охоронè 
зäоров’я, яка об’єäнує і ïрава ïаöієнтів, і ïрава осіб, що наäають 
меäèчну äоïомогу. Âіäтак, аналізуються основні ïрèнöèïè ïрав люäèнè 
щоäо всіх учаснèків ïроöесу наäання меäèчної äоïомогè. Ці загальні 
ïрèнöèïè ïрав люäèнè вèклаäені й обгрунтовані в такèх міжнароäнèх і 
регіональнèх äокументах як Ìіжнароäнèй ïакт ïро громаäянські й ïолітèчні 
ïрава, Ìіжнароäнèй ïакт ïро економічні, соöіальні та культурні ïрава, 
[Євроïейська] конвенöія ïро захèст ïрав люäèнè і основоïоложнèх свобоä 
і Євроïейська соöіальна хартія. Âонè є загальнèмè й застосовуються як у 
сфері охоронè зäоров’я, так і в буäь-якій іншій öарèні.

1.2. Загальний зміст посібника
У розäілах 2 і 3 аналізуються ïоложення міжнароäнèх й, віäïовіäно, 
регіональнèх станäартів, які стосуються ïрав люäèнè в сфері охоронè 
зäоров’я, зокрема так звані тверäе/жорстке ïраво та м’яке ïраво, 
навоäяться ïрèклаäè ïреöеäентів і тлумачення норм угоä. Îбèäва 
розäілè структуровані за оäнèм і тèм самèм ïрèнöèïом і вèсвітлюють 
загальновèзнані ïрава люäèнè, гарантовані як ïаöієнтам, так і меäèчнèм 
ïраöівнèкам. Äо такèх ïрав належать: ïраво на свобоäу й особèсту 
неäоторканність, ïраво на жèття, ïраво на ïрèватне жèття, ïраво на 
інформаöію, ïраво на фізèчну неäоторканність, ïраво на найвèщèй 
äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного зäоров’я; ïраво на свобоäу віä 
катувань, жорстокого, нелюäського та такого, що ïрèнèжує гіäність, 
ïовоäження чè ïокарання; ïраво на участь у ïублічній ïолітèöі, ïраво 
на свобоäу віä äèскрèмінаöії і на рівність ïаöієнтів, ïраво на гіäні умовè 
ïраöі, ïраво на свобоäу об’єäнання і ïраво на належну ïравову ïроöеäуру 
äля меäèчнèх ïраöівнèків. У розäілі 4 вèсвітлено ïèтання міжнароäної та 
регіональної ïроöеäур захèсту öèх ïрав.

Ðозäілè 5, 6, 7 та 8 ïобуäовані з урахуванням сïеöèфікè äержавè. Â розäілі 
5 віäображено юрèäèчнèй статус міжнароäнèх і регіональнèх äокументів, 
ратèфікованèх і ïіäïèсанèх Україною, окреслено роль ïреöеäенту в 
ïравовій сèстемі Українè та зроблено короткèй огляä наöіональнèх ïравової 
сèстемè та сèстемè охоронè зäоров’я. Ñтруктура розäілу 6, у якому йäеться 
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ïро ïрава й обов’язкè ïаöієнта, базується на ïереліку ïрав, навеäенèх у 
Євроïейській хартії ïрав ïаöієнтів, і ïрав, ïереäбаченèх наöіональнèм 
законоäавством, але не згаäанèх у хартії. Піäготовлена 2002 р. актèвною 
громаäянською мережею у сïівïраöі з громаäськèмè організаöіямè 12 
різнèх країн ЄÑ – Євроïейська хартія ïрав ïаöієнтів не є юрèäèчнèм 
äокументом обов’язкової юрèäèчної сèлè, але ïовсюäно вèзнана як 
найчіткішèй і всеосяжнèй вèклаä ïрав ïаöієнтів. У хартії зроблено сïробу 
змінèтè ïоложення регіональнèх äокументів ïро охорону зäоров’я та 
ïрава люäèнè стосовно 14 конкретнèх ïрав ïаöієнта: на ïрофілактèчні 
захоäè, на äостуïність, на інформаöію, на інформовану згоäу, на свобоäу 
вèбору, на ïрèватність і конфіäенöійність, на ïовагу äо часу ïаöієнтів, на 
якісну меäèчну äоïомогу, на безïеку, на інноваöії, на ïоïереäження, за 
можлèвості, стражäань і болю, на інäèвіäуальнèй ïіäхіä äо лікування, на 
ïоäання скаргè й на комïенсаöію. Цей ïерелік ïрав також вèкорèстовується 
як орієнтèр ïіä час моніторèнгу й оöінювання сèстем охоронè зäоров’я в 
Євроïі та як зразок äля розробкè наöіональнèх законів. У розäілі 6 за 
основу береться ïерелік ïрав із Євроïейської хартії ïрав ïаöієнтів, але 
äля кожного ïрава навоäяться й аналізуються ïоложення наöіонального 
законоäавства, що мають обов’язкову юрèäèчну сèлу та гарантують öе 
ïраво. Äалі йäуть ïосèлання на більш загальні формулювання ïрав люäèнè, 
згаäанèх у розäілах ïро міжнароäні та регіональні äокументè. Â розäілі 
7 вèсвітлюються ïрава й обов’язкè меäèчнèх ïраöівнèків, у тому чèслі 
ïраво на належні умовè ïрофесійної äіяльності, на свобоäу об’єäнання, 
на суäовèй захèст та інші ïрава, сïеöèфічні äля Українè. 

У розäілі 8 оïèсані наöіональні механізмè забезïечення ïрав як ïаöієнта, 
так і меäèчного ïраöівнèка. Це суäові ïроöеäурè в ïоряäку констèтуöійного, 
аäміністратèвного, öèвільного та крèмінального суäочèнства, а також 
ïозасуäові формè захèсту, äо якèх належать, зокрема, звернення äо 
ïрокуратурè, омбуäсмена, органів внутрішніх сïрав. Ðозäіл також містèть 
äоäаток зі зразкамè ïроöесуальнèх äокументів як äовіäковèй матеріал 
äля юрèстів.

Íаïрèкінöі кнèгè розміщено міжнароäнèй глосарій термінів з тематèкè 
ïрав люäèнè в контексті охоронè зäоров’я, є також наöіональнèй словнèк, 
äо якого увійшла сïеöèфічна äля Українè термінологія. Глосарії сïрèяють 
тому, абè матеріалè ïро законоäавство, сферу охоронè зäоров’я та ïрава 
люäèнè булè більш зрозумілèмè äля чèтачів.

Сфера застосування Посібника

Посібнèк ïоклèканèй слугуватè настільною кнèгою як ïрè ïроваäженні 
суäовèх сïрав, так і в навчанні. Ç особлèвою корèстю його можна 
вèкорèстовуватè в клінічнèх ïрограмах юрèäèчної освітè. Õоча Посібнèк 
розробленèй äля юрèстів, він може бутè öікавèм і äля меäèчнèх ïраöівнèків, 
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організаторів охоронè зäоров’я, ïраöівнèків міністерств охоронè зäоров’я 
та юстèöії, об’єäнань громаäян, äіяльність якèх ïов’язана із захèстом ïрав 
та інтересів суб’єктів меäèчнèх ïравовіäносèн, а також äля самèх ïаöієнтів, 
які бажають краще зрозумітè юрèäèчну основу ïрав та обов’язків ïаöієнта, 
меäèчного ïраöівнèка та механізмè забезïечення öèх елементів ïравового 
статусу.

Супровідні сайти

Права люäèнè в сфері охоронè зäоров’я – öарèна, яка ïостійно змінюється 
та розвèвається, зумовлюючè необхіäність регулярного оновлення 
Посібнèка. Åлектронні версії ïосібнèків буäуть ïеріоäèчно оновлюватèся 
на сайті www.health-rights.org. аäреса регіонального сайту Українè – 
www.healthrights.org.ua. Íа міжнароäній äомашній сторінöі є ïосèлання 
на сайтè різнèх країн, які містять äоäаткові ресурсè, зібрані робочèмè 
груïамè, що ïіäготувалè аналогічнèй Посібнèк у кожній країні: віäïовіäні 
законè та ïіäзаконні актè, суäова ïрактèка, äоïоміжні матеріалè та зразкè 
ïроöесуальнèх äокументів, а також ïрактèчні ïораäè юрèстам. Îкрім 
того, сайтè äають можлèвість юрèстам, особам, що наäають меäèчну 
äоïомогу, та ïаöієнтам, які öікавляться ïравамè люäèнè у сфері охоронè 
зäоров’я, сïілкуватèся між собою. Íа кожному сайті ïереäбачено механізм 
забезïечення зворотного зв’язку äля віäгуків ïро зміст ïосібнèків.

Від авторів

Ìатеріалè öього Посібнèка віäображають точку зору міжäèсöèïлінарної 
робочої груïè в склаäі ексïертів у галузі ïрава та меäèöèнè. Посібнèк не є 
äжерелом ïрава, а також не може замінèтè консультаöію кваліфікованого 
юрèста. Це лèше сïроба авторів вèсвітлèтè сучаснèй стан законоäавства та 
юрèäèчної ïрактèкè в галузі ïрав люäèнè у сфері охоронè зäоров’я в Україні. 
авторè раäі усім коментарям і зауваженням, що стосуються неточностей 
чè неäоліків у тексті, ïроïозèöіям щоäо äоïовнень äо Посібнèка, а також 
ïèтанням щоäо ïравореалізаöії і ïравозастосування у конкретнèх сèтуаöіях.

Як вèïлèває з аналізу змісту öього Посібнèка, меäèчне ïраво – ïорівняно 
нова галузь, яка розвèвається. Багато з öèтованèх у Посібнèку законоäавчèх 
ïоложень, ще не отрèмалè авторèтетного суäового тлумачення. Ñерйозні 
ïроблемè ïостають і в ïрактèöі застосування ïрèнöèïів ïрав люäèнè в 
сфері охоронè зäоров’я. Îтже, öей Посібнèк – лèше ïершèй крок у вèвченні 
öієї галузі ïрава, й остаточнèх віäïовіäей на заïèтання не äає. авторè 
сïоäіваються, що Посібнèк актèвізує залучення äо роботè в галузі ïрав 
люäèнè в сфері охоронè зäоров’я ще більшої кількості сïеöіалістів, а також 
сïрèятèме тому, що у настуïнèх вèäаннях механізмè наäання ïравової 
äоïомогè вèсвітлюватèмуться глèбше.
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1.3. Список умовних скорочень

скорочення Повна назва
ЗдПл Загальна декларація прав людини

ВМа Всесвітня медична асоціація
ВооЗ Всесвітня організація охорони здоров’я
ЄаГЗ Європейський альянс громадського здоров’я
ЄкЗПлоС [Європейська] конвенція про захист прав людини  

і основоположних свобод
ЄкСП Європейський комітет із соціальних прав
ЄС Європейський Союз
ЄCПл Європейський суд з прав людини
ЄСх Європейська соціальна хартія
кк консультативний комітет
клВфдЖ конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
клрд комітет з ліквідації расової дискримінації
кПІ конвенція про права інвалідів
кПк конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 

або таких, що принижують гідність, видів поводження  
і покарання 

кПд конвенція про права дитини 
кПл комітет з прав людини

кяПл комісія з прав людини
ке комітет експертів МоП
кеСкП комітет з економічних, соціальних і культурних прав
МаоП Міжнародний альянс організацій пацієнтів
клВфрд Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 
МкМ Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудящих – 

мігрантів і членів їхніх сімей
МоП Міжнародна організація праці
МПГПП Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
МПеСкП Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
МрМС Міжнародна рада медичних сестер
оон організація об’єднаних націй
ркЗнМ рамкова конвенція про захист національних меншин
Сд Спеціальний доповідач з питань права кожної людини на 

найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я
рЄ рада Європи
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скорочення Повна назва
оВкПл офіс Верховного комісара оон з прав людини
уПо універсальний періодичний огляд
екоСор економічна і соціальна рада оон 
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Міжнародні

Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні 
права

16
.1

2.
19

66

20
.0

3.
19

68

19
.1

0.
19

73

23
.0

3.
19

76

факультативний 
протокол до 
Міжнародного пакту 
про громадянські та 
політичні права 16

.1
2.

19
66

25
.1

2.
19

90

25
.1

0.
19

91
 

Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні і 
культурні права

16
.1

2.
19

66

20
.0

3.
19

68

19
.1

0.
19

73

03
.0

1.
19

76

конвенція про ліквідацію 
всіх форм дискримінації 
щодо жінок

18
.1

2.
19

79

18
.1

2.
19

79

19
.1

2.
19

80

03
.0

9.
19

81
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Міжнародна конвенція 
про ліквідацію 
всіх форм расової 
дискримінації

21
.1

2.
19

65

07
.0

3.
19

66

21
.0

1.
19

69

07
.0

4.
19

69

конвенція проти 
катувань та інших 
жорстоких, нелюдських 
або таких, що 
принижують гідність, 
видів поводження  
і покарання

10
.1

2.
19

84

10
.1

2.
19

84

26
.0

1.
19

87
факультативний 
протокол до конвенції 
проти катувань та 
інших жорстоких, 
нелюдських або таких, 
що принижують гідність, 
видів поводження  
і покарання

18
.1

2.
20

02

18
.1

2.
20

02

21
.0

7.
20

06

конвенція про права 
дитини

20
.1

1.
19

89  

20
.1

1.
19

89

27
.0

2.
19

91

27
.0

9.
19

91

Міжнародна конвенція 
про захист прав усіх 
трудящих – мігрантів і 
членів їх сімей

18
.1

2.
19

90
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конвенція про права 
інвалідів

13
.1

2.
20

06

13
.1

2.
20

06

16
.1

2.
20

09

06
.0

3.
20

10
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Європейські (Регіональні)
конвенція про захист 
прав і гідності людини 
щодо застосування 
біології та медицини: 
конвенція про права 
людини та біомедицину

04
.0

4.
19

97

22
.0

3.
20

02

не
 р

ат
иф

ік.

конвенція про 
захист прав людини і 
основоположних свобод 
(Європейська конвенція 
про права людини) 04

.1
1.

19
50

04
.1

1.
19

50

17
.0

7.
19

97

11
.0

9.
19

97

Європейська соціальна 
хартія 

18
.1

0.
19

61

18
.1

0.
19

61
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.

Європейська соціальна 
хартія (переглянута)

03
.0

5.
19

96

03
.0

5.
19

96

14
.0

9.
20

06

01
.0

2.
20

07

рамкова конвенція про 
захист національних 
меншин

01
.0

2.
19

95

15
.0

9.
19

95

09
.1

2.
19

97

01
.0

5.
19

98

хартія основних прав 
Європейського Союзу

07
.1

2.
20

00

07
.1

2.
20

00

не
 р

ат
иф

інші документи, що 
стосуються права 
та сфери охорони 
здоров’я
Назва документа
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2.1. ВСтуП

2.2. оСноВнІ дЖерела

2.3. ПраВа ПацІЄнта
 Право на свободу й особисту недоторканність
 Право на приватне життя
 Право на інформацію
 Право на фізичну недоторканність
 Право на життя
 Право на найвищий досяжний рівень фізичного 
 і психічного здоров’я
 Право на свободу від катувань і жорстокого, нелюдського 
 чи такого, що принижує гідність, поводження
 Право на участь у публічній політиці
 Право на свободу від дискримінації та на рівність

2.4. ПраВа оСІб, що надають доПоМоГу В СферІ охорони  
 ЗдороВ’я

 Право на гідні умови праці
 Право на свободу об’єднання
 Право на належну правову процедуру й пов’язані з нею
 права



21

ðîçäіë 2.1. 

2

Міжнародні стандарти 
прав людини в сфері 
охорони здоров’я

2.1. Вступ
У öьому розäілі ïреäставлено основні міжнароäні нормè, які гарантують 
äотрèмання ïрав люäèнè в галузі охоронè зäоров’я і розглянуто 
тлумачення öèх норм äоговірнèмè органамè ÎÎÍ. Ðозäіл склаäається 
з трьох частèн. Перша частèна розкрèває зміст ключовèх міжнароäнèх 
äокументів, які вèзначають ïрава люäèнè в сфері охоронè зäоров’я. У 
äругій частèні розгляäаються ïрава ïаöієнтів, а в третій – ïрава осіб, що 
наäають меäèчну äоïомогу. Â кожній частèні містяться ïіäрозäілè, в якèх 
ïерелічено й розтлумачено нормè законоäавства, ïов’язані з ïевнèм 
ïравом (наïрèклаä, з ïравом на свобоäу і особèсту неäоторканність), а 
також навеäено ïрèклаäè можлèвèх ïорушень öього ïрава. Âèсвітлюються 
äокументè як обов’язкові, наïрèклаä, Ìіжнароäнèй ïакт ïро громаäянські і 
ïолітèчні ïрава (ÌПГПП), так і не обов’язкові, розроблені ÎÎÍ і неуряäовèмè 
організаöіямè (ÍУÎ), зокрема, Ëісабонська äеклараöія ïро ïрава ïаöієнта, 
ïрèйнята Âсесвітньою меäèчною асоöіаöією.
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2.2. основні джерела

ОРГАНіЗАЦіЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦіЙ

     f Загальна декларація прав людини (ЗДПЛ)

ЗдПл не належить до міжнародних договорів, але має великий 
авторитет. Вона відіграла визначальну роль у формуванні сучасного 
законодавства про права людини: багато її положень фактично 
повторюються у міжнародних пактах (див. далі), багато її норм 
набули статусу звичаєвого міжнародного права, тобто вважаються 
загальними й незаперечними.

її основні положення:
    • стаття 3 (право на життя);
    • стаття 5 (заборона на застосування тортур або жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження і 
покарання);

    • стаття 7 (заборона дискримінації);
    • стаття 12 (заборона безпідставного втручання в особисте і 

сімейне життя);
    • стаття 19 (право на свободу переконань і їх вільне 

волевиявлення);
    • стаття 25 (право на достатній життєвий рівень і соціальне 

забезпечення).

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Усі сім основнèх міжнароäнèх äоговорів ïро ïрава люäèнè містять 
ïоложення, які гарантують захèст ïрав люäèнè в сфері охоронè зäоров’я. 
Õоча öі äоговорè є обов’язковèмè тількè äля äержав, які їх ратèфікувалè, 
закріïлені в нèх нормè мають сèльнèй моральнèй і ïолітèчнèй вïлèв 
навіть на ті країнè, які їх не ратèфікувалè. Багато äоговорів, наïрèклаä, 
äва міжнароäнèх ïактè і конвенöія ïро ïрава äèтèнè (кПÄ), було схвалено 
більшістю країн (а кПÄ – майже усіма країнамè)1.

Äоговірні органè, які контролюють вèконання міжнароäнèх äоговорів як 
офіöійні äжерела тлумачення законоäавчèх норм, вèäалè чèсленні загальні 
коментарі. Íаïрèклаä, комітет з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав 

1 Îфіс Âерховного комісара ÎÎÍ з ïрав люäèнè (ÎÂкПË). Положення ïро ратè-
фікаöію основнèх міжнароäнèх äоговорів з ïрав люäèнè. http://www2.ohchr.org/
english/bodies/docs/status.pdf. 
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(кÅÑкП) вèäав Çагальнèй коментар № 14 äо ст. 12 Ìіжнароäного ïакту ïро 
економічні, соöіальні та культурні ïрава (ÌПÅÑкП), в якому ïраво на найвèщèй 
äосяжнèй рівень фізèчного та ïсèхічного зäоров’я трактується як ïраво 
люäèнè ухвалюватè рішення стосовно власного зäоров’я і власного організму.

Усі äоговірні органè веäуть моніторèнг äотрèмання äоговорів через 
розгляä ïеріоäèчнèх наöіональнèх äоïовіäей, що ïоäаються äержавамè, 
результатом їх вèвчення є ïрèкінöеві заувагè2. Більшість äоговірнèх 
органів, у тому чèслі комітет з ïрав люäèнè (кПË), комітет з ліквіäаöії 
всіх форм äèскрèмінаöії щоäо жінок (комітет ËÂÔÄЖ), комітет ïротè 
катувань (комітет Пк), комітет з ліквіäаöії расової äèскрèмінаöії (кËÐÄ) 
і комітет з ïрав інваліäів (комітет ПІ), теïер також можуть за ïевнèх 
обставèн розгляäатè інäèвіäуальні скаргè, в більшості вèïаäків за умовè, 
що äержава ратèфікувала віäïовіäнèй Ôакультатèвнèй ïротокол äо 
міжнароäного äоговору3. Â сукуïності öі матеріалè можуть бутè вèкорèстані 
äля тлумачення міжнароäнèх норм.

     f Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (МПГПП)4 

МПГПП, поряд з ЗдПл і МПеСкП, є частиною Міжнародного білля 
про права. Моніторинг виконання МПГПП провадить кПл. 

до актуальних для захисту прав пацієнта положень належать такі:
    • стаття 2 (ч. 1) (заборона дискримінації);
    • стаття 6 (право на життя);
    • стаття 7 (заборона катування, жорстокого, нелюдського або 

такого, що принижуючого гідність поводження чи покарання);
    • стаття 9 (право на свободу та особисту недоторканність);
    • стаття 10 (право на гуманне поводження і повагу до гідності, 

властивої людській особі);
    • стаття 17 (заборона безпідставного втручання в особисте  

і сімейне життя);
    • стаття 19 (ч. 2) (право на свободу поглядів та їх вільне 

вираження);
    • стаття 26 (рівність перед законом і заборона дискримінації).

2  ÎÂкПË. Äоговірні органè з ïрав люäèнè. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
Pages/HumanRightsBodies.aspx.

3 ÎÂкПË. Äоговірні органè з ïрав люäèнè: ïроöеäурè ïоäання скарг. http://www2.
ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm. ÌПÅÑкП у найблèжчому майбут-
ньому також отрèмає власнèй механізм ïоäання скарг внасліäок ухвалення 
ÎÎÍ в груäні 2008 р. Ôакультатèвного ïротоколу, віäкрèтого äля ратèфікаöії 
24 вересня 2009 р.

4  Ìіжнароäнèй ïакт ïро громаäянські і ïолітèчні ïрава (ÌПГПП). Ðезолюöія 2200A 
[XXI] Генеральної асамблеї ÎÎÍ. 16 груäня 1966 р. http://www2.ohchr.org/english/
law/ccpr.htm.
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     f Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 
(МПЕсКП)5 

Моніторинг виконання МПеСкП провадить кеСкП. 

основні положення:
    • стаття 12 (право на найвищий досяжний рівень фізичного і 

психічного здоров’я) (див. Загальний коментар № 14)6. 

Ñïеöіальнèй äоïовіäач щоäо ïрава на найвèщèй äосяжнèй рівень 
зäоров’я – öе незалежнèй ексïерт (на сьогоäні – ананä Ґровер, що змінèв 
на öьому ïосту ïрофесора Пола Õанта в серïні 2008 р.), якому ÎÎÍ 
äоручèла вèвчатè сïособè ефектèвного äотрèмання ïрава на найвèщèй 
äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного зäоров’я. Ñïеöіальнèй äоïовіäач 
віäвіäує країнè з візèтамè, ïублікує щорічні äоïовіäі й ïоглèблено äосліäжує 
конкретні ïèтання. Íаïрèклаä, у вересні 2007 р. сïеöіальнèй äоïовіäач 
оïублікував ïроект рекоменäаöій äля фармаöевтèчнèх комïаній щоäо 
забезïечення äостуïності ліків7. 

до інших актуальних для захисту прав пацієнта положень належать такі:

    • стаття 2 (ч. 1) (заборона дискримінації);
    • стаття 10 (ч. 3) (захист сім’ї, материнства, дитинства);
    • стаття 11 (право на достатній життєвий рівень).

Примітка: Спеціальний доповідач щодо права на найвищий 
досяжний рівень здоров’я8

     f Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
(КЛВФДЖ)9

Моніторинг виконання конвенції провадить комітет оон з ліквідації 
всіх форм дискримінації щодо жінок (комітет лВфдЖ).

основні положення:

5 Ìіжнароäнèй ïакт ïро економічні, соöіальні і культурні ïрава (ÌПÅÑкП). Ðе-
золюöія 2200A [XXI] Генеральної асамблеї ÎÎÍ, 16 груäня 1966 р. http://www2.
ohchr.org/english/law/cescr.htm.

6 Центр äокументаöії ÎÎÍ. http://www.un.org/en/documents/index.shtml.
7 ÎÂкПË. http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/docs/draftguid.doc
8 ÎÂкПË. Ñïеöіальнèй äоïовіäач щоäо ïрава на найвèщèй äосяжнèй рівень 

зäоров’я. http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/.
9 конвенöія ïро ліквіäаöію всіх форм äèскрèмінаöії щоäо жінок (кËÂÔÄЖ). Ге-

неральна асамблея ÎÎÍ. 18 груäня 1979 р. http://www2.ohchr.org/english/law/
cedaw.htm.
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    • стаття 12 (заборона дискримінації щодо жінок у галузі 
охорони здоров’я);

    • стаття 14 (п. «b» ч. 2) (право жінок, що проживають у 
сільських районах, на доступ до відповідного медичного 
обслуговування).

(див. також: Загальний коментар № 24 до ст. 12 (Жінки та здоров’я), 
який містить всебічний аналіз потреб жінок у питаннях охорони 
здоров’я і рекомендації урядам щодо вжиття заходів у цій сфері)10.

     f Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації (КЛВФРД)11

Моніторинг виконання конвенції провадить комітет з ліквідації 
расової дискримінації (клрд).

основні положення:

    • стаття 5 (п. «е» ч. 1) (заборона расової дискримінації щодо 
права на охорону здоров’я та медичну допомогу).

     f Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
(КПК)12

Моніторинг виконання конвенції провадить комітет проти катувань. 
у 2002 р. було ухвалено новий факультативний протокол до кПк, в 
якому основну увагу приділено попередженню катувань13.

     f Конвенція про права дитини (КПД)14

10 комітет ÎÎÍ з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо жінок. Çагальнèй комен-
тар кËÂÔÄЖ № 24: Ñтаття 12 конвенöії (Жінкè та зäоров’я) http://www.un.org/
womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom24.

11 Ìіжнароäна конвенöія ïро ліквіäаöію всіх форм расової äèскрèмінаöії (кËÂÔÐÄ). 
Ðезолюöія Генеральної асамблеї ÎÎÍ 2106 [XX]. 21 груäня 1965 р. http://www2.
ohchr.org/english/law/cerd.htm.

12 конвенöія ïротè катувань та іншèх жорстокèх, нелюäськèх чè такèх, що ïрè-
нèжують гіäність, вèäів ïовоäження і ïокарання (кПк). Ðезолюöія Генеральної 
асамблеї ÎÎÍ 39/46. 10 груäня 1984 р. http://www2.ohchr.org/english/law/cat.
htm.

13 Ôакультатèвнèй ïротокол äо конвенöії ïротè катувань та іншèх жорстокèх, 
нелюäськèх чè такèх, що ïрèнèжують гіäність, вèäів ïовоäження та ïокарання. 
Ðезолюöія Генеральної асамблеї ÎÎÍ A/RES/57/199. 18 груäня 2002 р. http://
www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm.

14 конвенöія ïро ïрава äèтèнè (кПÄ). Ðезолюöія Генеральної асамблеї ÎÎÍ 44/25. 
20 лèстоïаäа 1989 р. http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm.
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Виконання конвенції контролює комітет з прав дитини. кПд містить 
широкий спектр гарантій дотримання громадянських, політичних, 
економічних і культурних прав. 

основні положення:

    • стаття 24 (право на найвищий досяжний рівень фізичного і 
психічного здоров’я). 

     f Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів 
і членів їхніх сімей (МКМ)15

Моніторинг виконання конвенції провадить комітет оон із захисту 
прав працівників-мігрантів і членів їхніх сімей. МкМ містить широкий 
спектр гарантій дотримання громадянських, політичних, економіч-
них, соціальних і культурних прав. 

основні положення:

    • стаття 28 (право на медичну допомогу);
    • статті 43 і 45 (п. «с» ч. 1) (однакове поводження у сфері 

медичного обслуговування).

     f Конвенція про права інвалідів (КПі)16

кПІ стосується осіб зі «стійкими фізичними, психічними, інтелек-
туальними або сенсорними порушеннями», її мета «полягає в за-
охоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма 
інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод, а також у 
заохоченні поважання притаманного їм достоїнства»17. кПІ містить 
широкий спектр гарантій дотримання громадянських, політичних, 
економічних, соціальних і культурних прав. 

основні положення:

    • стаття 25 (право на найбільш досяжний рівень здоров’я);

до інших актуальних для захисту прав пацієнта положень належать такі:

15  Ìіжнароäна конвенöія ïро захèст ïрав всіх труäящèх – мігрантів і членів їхніх 
сімей (ÌкÌ). Ðезолюöія Генеральної асамблеї ÎÎÍ 45/158. 18 груäня 1990 р. 
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm.

16  конвенöія ïро ïрава інваліäів (кПІ). Ðезолюöія Генеральної асамблеї ÎÎÍ. 13 
груäня 2006 р. http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm.

17 Ñтаття 1 кПІ.
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    • стаття 5 (рівність і недискримінація);
    • статті 6 і 7 (жінки й діти – інваліди);
    • стаття 9 (доступність);
    • стаття 10 (право на життя);
    • стаття 14 (свобода та особиста недоторканність);
    • стаття 15 (свобода від катувань і жорстоких, нелюдських 

або таких, що принижують гідність, видів поводження та 
покарання);

    • стаття 16 (свобода від експлуатації, насильства та наруги);
    • стаття 17 (захист особистої цілісності);
    • стаття 19 (самостійний спосіб життя та залучення до місцевої 

спільноти);
    • стаття 21 (свобода висловлення думки та переконань і 

доступ до інформації);
    • стаття 22 (недоторканність приватного життя);
    • стаття 26 (абілітація і реабілітація);
    • стаття 29 (участь у політичному й суспільному житті).

ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ НЕ Є МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ

     f Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями18

     f Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню 
чи ув’яз ненню у будь-якій формі19

     f Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіат-
ричної допомоги20

ІНШІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

низка інших важливих міжнародних документів, схвалених на основі 
консенсусу, не мають обов’язкової сили міжнародного договору, але 
мають суттєвий політичний і моральний вплив.

18  Ìінімальні станäартні ïравèла ïовоäження з в’язнямè. Ðезолюöія Åкономічної 
та Ñоöіальної Ðаäè 663 C (XXIV). 31 лèïня 1957 р. http://www2.ohchr.org/english/
law/treatmentprisoners.htm.

19  Çвіä ïрèнöèïів захèсту всіх осіб, які ïіääаються затрèманню чè ув’язненню у 
буäь-якій формі. Ðезолюöія Генеральної асамблеї ÎÎÍ 43/173. 9 груäня 1988 р. 
http://www2.ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htm.

20  Прèнöèïè захèсту ïсèхічно хворèх осіб і ïоліïшення ïсèхіатрèчної äоïомогè. 
Ðезолюöія Генеральної асамблеї ÎÎÍ 46/119. 17 груäня 1991 р. http://www2.
ohchr.org/english/law/principles.htm. 
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     f Алма-Атинська декларація21

у декларації ще раз підтверджено, що здоров’я є станом повно-
го фізичного, духовного й соціального благополуччя, а не тільки 
відсутністю хвороб чи фізичних дефектів, і становить одне з фун-
даментальних прав людини (ст. 1). В декларації наголошується на 
важливості первинної медико-санітарної допомоги.

     f Хартія про право на охорону здоров’я22

у хартії розглядаються такі питання, як недоторканність приватного 
життя й інформована згода.

     f Лісабонська декларація про права пацієнта23

у декларації, зокрема, висвітлюються питання права на конфіден-
ційність, інформацію та інформовану згоду. 

нижче подано уривок із преамбули:

За останні роки відносини між лікарями, пацієнтами й широкою 
громадськістю зазнали значних змін. Хоча лікар повинен діяти в 
інтересах пацієнта згідно зі своєю совістю, необхідні також відпо-
відні гарантії автономії та справедливого ставлення до пацієнта. 
Ця Декларація затверджує основні права, які, з погляду медичної 
спільноти, повинен мати кожний пацієнт. Лікарі та інші особи чи 
заклади, які беруть участь у наданні медичної допомоги, несуть 
солідарну відповідальність за визнання і підтримку вказаних прав. 
Якщо в будь-якій країні положення законодавства чи дії уряду 
перешкоджають реалізації перелічених нижче прав, лікарі повинні 
прагнути всіма доступними засобами поновити й забезпечити їх 
дотримання. 

     f Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта24 

21  алма-атèнська äеклараöія. ÂÎÎÇ. 6 вересня 1978 р. http://www.who.int/hpr/
NPH/docs/declaration_almaata.pdf.

22  Õартія ïро ïраво на охорону зäоров’я. Ìіжнароäнèй союз юрèстів. Генеральна 
асамблея ÌÑЮ, 31 серïня 2005 р. www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/
Sante4GB.pdf.

23  Ëісабонська äеклараöія ïро ïрава ïаöієнта. Âсесвітня меäèчна асоöіаöія. 
асамблея ÂÌа, вересень – жовтень 1981 р., ïереглянута у 2005 р. http://www.
wma.net/en/30publications/10policies/l4/index.html.

24  Äеклараöія ïро меäèчну äоïомогу, орієнтовану на ïаöієнта. Ìіжнароäнèй альянс 
організаöій ïаöієнтів (ÌаÎП). www.patientsorganizations.org.
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декларацію опубліковано МаоП у межах діяльності альянсу з 
відстоювання прав пацієнтів на міжнародному рівні й посиленні 
ролі пацієнтів у визначенні відповідних аспектів політики у сфері 
охорони здоров’я для того, аби впливати на міжнародні, регіональні 
й національні програми й політику в цій галузі. 

у документі проголошено п’ять принципів:

     • повага:

Пацієнти й особи, які надають їм медичну допомогу, 
користуються фундаментальним правом на охорону здоров’я, 
яке орієнтоване на пацієнтів і є таким, що гарантує їхні 
унікальні потреби, переваги та цінності, а також їхню 
самостійність і незалежність.

     • вибір і розширення можливостей:

Пацієнти мають право й обов’язок, у міру своїх здібностей і 
переваг, брати участь як партнери в ухваленні рішень, що 
стосуються сфери охорони здоров’я, й таких, що впливають 
на їхнє життя. Для цього необхідна система медичного 
обслуговування, яка реагує на потреби пацієнтів і забезпечує 
адекватний вибір варіантів лікування захворювань, що 
відповідає цим потребам, а також заохочення й підтримка 
пацієнтів та осіб, що надають допомогу пацієнтам, задля 
досягнення якомога вищої якості життя. Організації пацієнтів 
повинні мати можливість відігравати провідну роль у 
підтримці пацієнтів та їхніх сімей задля здійснення їхнього 
права на інформований вибір медичного втручання.

     • участь пацієнтів у формуванні політики у сфері охорони здо-
ров’я:

Пацієнти й організації пацієнтів повинні мати можливість 
взяти на себе частину відповідальності за формування 
політики в сфері охорони здоров’я через реальну та 
заохочувану участь на всіх рівнях і на всіх етапах ухвалення 
рішень, щоб у таких рішеннях на чільне місце було поставлено 
інтереси пацієнта. Вони не повинні обмежуватися політикою 
у сфері охорони здоров’я, а мають включати в себе, наприклад, 
соціальну політику, яка в підсумку матиме вплив на життя 
пацієнтів.

     • доступність і підтримка:

Пацієнтам повинна бути доступною необхідна медична 
допомога, під якою розуміються безпечні, якісні й адекватні 
послуги, види лікування, профілактики та медичної просвіти. 
Необхідно забезпечити всім пацієнтам доступність послуг 
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незалежно від їхнього стану й соціально-економічного 
статусу. Щоб пацієнт міг досягнути максимально доступної 
якості життя, медичне обслуговування повинно задовольняти 
емоційні вимоги пацієнтів і враховувати немедичні такі 
фактори, як освіта, зайнятість і сімейні проблеми, які 
впливають на вибір пацієнтом медичних послуг і на 
організацію таких послуг.

     • інформування:

Достовірна, своєчасна й повна інформація необхідна для того, 
щоб пацієнти та особи, які надають медичну допомогу, могли 
ухвалювати інформовані рішення про лікування й про те, як 
жити з цим захворюванням. Інформацію необхідно надавати в 
доступній формі відповідно до принципів медичної деонтології 
та з урахуванням стану здоров’я, мови, віку, інтелекту, 
здібностей і культури пацієнта.

     f Джакартська декларація про провідну роль зміцнення здоров’я 
у XXI столітті25

декларація є підсумковим документом четвертої міжнародної 
конференції з питань охорони здоров’я. у ній зазначено низку прі-
оритетів у галузі охорони здоров’я у XXI ст., включаючи соціальну 
відповідальність, збільшення обсягу інвестицій, забезпечення 
стабільної інфраструктури й розширення можливостей кожного 
відстоювати свої права й інтереси.

     f Позиційний документ: медсестри і права людини26

МрМС вважає право на медичну допомогу правом усіх осіб, не-
залежно від фінансових, політичних, географічних, расових чи 
релігійних факторів. Воно включає: право на вибір методів лікування 
чи відмови від нього, право погодитися на певне лікування чи хар-
чування або відмовитися від них, право на інформацію, право на 
конфіденційність, право на людську гідність і право на гідну смерть.

МрМС стежить за дотриманням прав як осіб, які звертаються за 
медичною допомогою, так і осіб, які її надають. Медичні сестри 
зобов’язані завжди й усюди захищати та активно заохочувати до-
тримання прав людини у сфері охорони здоров’я. це зобов’язання 
включає у себе забезпечення своєчасної допомоги з урахуванням 
усіх наявних ресурсів і відповідно до сестринської етики. крім того, 

25 Äжакартська äеклараöія ïро ïровіäну роль зміöнення зäоров’я у XXI столітті. 
ÂÎÎÇ. 21-25 лèïня 1997 р. www.who.int/hpr/NPH/docs/jakarta_declaration_en.pdf.

26 Позèöійнèй äокумент: меäсестрè і ïрава люäèнè. Ìіжнароäна раäа меäèчнèх 
сестер (ÌÐÌÑ) (1998). http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/
position_statements/E10_Nurses_Human_Rights.pdf.



31

ðîçäіë 2.3. 

медична сестра зобов’язана забезпечити отримання пацієнтом від-
повідної інформації зрозумілою йому мовою перед тим, як пацієнт 
надасть згоду на будь-яке лікування чи обстеження, у тому числі 
на участь у наукових дослідженнях.

2.3. Права пацієнта
У öьому розäілі вèсвітлюються й аналізуються міжнароäні механізмè 
захèсту äев’ятè ключовèх ïрав ïаöієнта, а саме: ïрава на свобоäу й 
особèсту неäоторканність; ïрава на ïрèватне жèття і конфіäенöійність; 
ïрава на інформаöію; ïрава на фізèчну неäоторканність; ïраво на жèття; 
ïрава на найвèщèй äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного зäоров’я; ïрава 
на свобоäу віä катувань і жорстокого, нелюäського й такого, що ïрèнèжує 
гіäність, ïовоäження чè ïокарання; ïрава на участь у ïублічній ïолітèöі; 
ïрава на свобоäу віä äèскрèмінаöії та на рівність ïаöієнтів.

кÅÑкП äав найбільш вагоме міжнароäне тлумачення ïравам ïаöієнта. 
Îсоблèво важлèвèм вважається Çагальнèй коментар № 14 (äо ст. 12 
ÌПÅÑкП) ïро ïраво на найвèщèй äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного 
зäоров’я. Îкрім того, кÅÑкП неоäноразово ïіääавав осуäу äержавè за 
віäмову наäатè äостатньо коштів на охорону зäоров’я і меäèчну äоïомогу 
ïаöієнтам. Îäнак на момент наïèсання öèх ряäків віäсутність механізму 
ïоäання інäèвіäуальнèх скарг не äає змогу кÅÑкП розгляäатè конкретні 
вèïаäкè ïорушень, окрім сèстемнèх неäоліків, віäзначенèх у наöіональнèх 
äоïовіäях. Îчікуване заïроваäження такого механізму äасть кÅÑкП 
можлèвість, за ïрèклаäом сïоріäненого йому äоговірного органу – кПË, 
розробèтè значну ïреöеäентну базу з ïрав люäèнè у сфері охоронè зäоров’я.

Õоча найбільш äетально ïèтання ïро ïраво на охорону зäоров’я 
розроблено кÅÑкП, інші äоговірні органè ÎÎÍ також сформулювалè 
важлèві коментарі з ïèтань захèсту ïрав ïаöієнта. кПË неріäко 
ïосèлається на ст. 9 і 10 ÌПГПП, засуäжуючè незаконне утрèмання ïіä 
вартою ïсèхічно хворèх, а також віäмову ув’язненèм у меäèчній äоïомозі. 
Âін також обстоює необхіäність захèсту конфіäенöійності меäèчної 
інформаöії, віäïовіäно äо ст. 17 ÌПГПП, а на ïіäставі ст. 6 ÌПГПП, яка 
ïроголошує ïраво на жèття, вèмагає гарантуватè меäèчну äоïомогу 
особам, які ïеребувають у місöях ïоïереäнього ув’язнення. Îкрім 
того, як äетально оïèсано äалі, органè ÎÎÍ, які ïроваäять моніторèнг 
äèскрèмінаöії за ознакамè расè і статі, також розгляäають ïèтання рівного 
äостуïу äо меäèчного обслуговування. 
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Îкрім äоговорів, які є обов’язковèмè, існують й інші міжнароäні ïоложення, 
наïрèклаä, Ìінімальні станäартні ïравèла ïовоäження з в’язнямè, в якèх 
заклаäено важлèві нормè, що стосуються ïрав ïаöієнта. Íезважаючè 
на те, що öі ïравèла не є обов’язковèмè й вèмагатè їх äотрèмання віä 
äержавè не можна, ïаöієнтè та їхні захèснèкè можуть звертатèся äо öèх 
норм äля ïросування нового, більш ïрогресèвного тлумачення ïоложень 
міжнароäнèх äоговорів. 

Право на свободу й особисту недоторканність

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Людину позбавляють свободи на невизначений термін за ста-
ном психіч ного здоров’я, однак медичне обстеження не про-
водиться.

 Осіб, яких утримують у закритому стаціонарі, не інформують 
про їхнє право звернутися до суду зі скаргою на незаконність 
їх примусової госпіталізації.

 Жінку, яка вживає наркотики, після пологів не випускають з 
лікарні й забирають у неї дитину.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 9 (ч. 1) МПГПП: Кожна людина має право на свободу й осо-
бисту недоторканність. Нікого не може бути піддано свавільному 
арешту чи триманню під вартою. Нікого не може бути позбавлено 
волі інакше, як на підставах і відповідно до такої процедури, які 
встановлено законом.

     • кПл постановив, що лікування у психіатричному закладі без 
згоди пацієнта є однією з форм позбавлення свободи, яка 
підпадає під положення ст. 9 МПГПП27. у цьому контексті кПл 
вважає утримання у закритому психіатричному закладі протягом 
14 днів без судового рішення порушенням ст. 9 (ч. 1) МПГПП28.

27 кПË. а. ïротè Íової Çеланäії. Çаява № 754/1997. (CCPR/C/66/D/754/1997). Âè-
сновкè ухвалено 15 лèïня 1999 р. Äèв. також: кПË. Ôіалковська ïротè Польщі. 
Çаява № 1061/2002: Польща. (CCPR/C/84/1061/2002). Âèсновкè ухвалено 26 
лèïня 2005 р.

28 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету ÎÎÍ з ïрав люäèнè: Åстонія, 2003 р. (CCPR/
CO/77/EST).
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     • щодо випадку незаконної госпіталізації у межах законодавства 
про психіатричну допомогу, коли постраждала на момент гос-
піталізації вважалася дієздатною і правомочною ухвалювати 
рішення від свого імені, кПл постановив таке29:

На державу покладено особливий обов’язок забезпечити захист 
уразливих осіб, які перебувають під її юрисдикцією, у тому числі 
осіб з психічними розладами. [Комітет] вважає, що, оскільки заяв-
ниця перебувала у стані, який міг змінити обсяг дієздатності, то, 
можливо, це вплинуло на її здатність повноцінно брати участь 
у судовому розгляді, а відтак, суд повинен був забезпечити їй 
супровід чи представництво, достатні для дотримання її прав 
під час судового провадження... Комітет визнає, що можуть 
виникнути прецеденти, коли психічне здоров’я пацієнта настіль-
ки порушено, що для попередження заподіяння шкоди самому 
пацієнту або іншим особам ухвалення рішення про примусову 
госпіталізацію без достатнього супро воду чи представництва 
задля дотримання прав пацієнта може бути неминучим. У цій 
справі не було доведено наявність такого стану пацієнта. Через 
ці причини Комітет вважає, що примусова госпіталізація заявниці 
була самовільною в значенні ч. 1 ст. 9 МПГПП30.

     f стаття 25 КПД: Держави-учасниці визнають права дитини, яка від-
дана компетентними органами на піклування з метою догляду за 
нею, її захисту або фізичного чи психічного лікування, на періодичну 
оцінку лікування, наданого дитині, і всіх інших умов, пов’язаних з 
таким піклуванням про дитину.

     f стаття 14 КПі: 

1. Держави-учасниці забезпечують, щоб інваліди нарівні з іншими: 
а) користувалися правом на свободу та особисту недоторкан-
ність; 
b) не позбавлялися волі незаконно чи довільно й щоб будь-яке 
позбавлення волі відповідало законові, а наявність інвалідності в 
жодному разі не ставала підставою для позбавлення волі. 
2. Держави-учасниці забезпечують, щоб у випадку, коли на підставі 
якої-небудь процедури інваліди позбавляються волі, у них нарівні з 
іншими були гарантії, що узгоджуються з міжнародним правом з 
прав людини, і щоб поводження з ними відповідало цілям і принци-
пам цієї Конвенції, зокрема забезпечення розумного пристосування.

29 кПË. Ôіалковська ïротè Польщі. Çаява № 1061/2002 (CCPR/C/84/1061/2002). 
Âèсновкè ухвалено 26 лèïня 2005 р.

30  Там само, § 8.3.
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     f Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню 
чи ув’яз ненню у будь-якій формі

     f Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіат-
ричної допомоги

     f стаття 6 Хартії про право на охорону здоров’я: Нікого не можна 
позбавити свободи на підставі медичної небезпеки для самого 
себе або для інших, окрім випадків, коли таку небезпеку засвідчено 
компетентним і незалежним лікарем, а рішення ухвалено судом 
згідно з установленою законом процедурою.

Право на приватне життя

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Лікар без згоди пацієнта оприлюднює відомості про те, що 
пацієнт споживав наркотики або був наркозалежним.

 Держава, під час заповнення деяких офіційних форм, вимагає 
розкриття ВІЛ-статусу.

 Медичні працівники вимагають згоди батьків як умови отри-
мання молод дю медичної допомоги у сфері сексуального здо-
ров’я.

 Пацієнтам стаціонарного закладу охорони здоров’я інтернат-
ного типу не надано місць для зберігання особистих речей.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 17 (ч. 1) МПГПП: Ніхто не повинен зазнавати свавільного 
чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, 
свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його 
житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань 
на його честь і репутацію.

     f стаття 16 (ч. 1) КПД: Жодна дитина не може бути об’єктом 
свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на 
особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю 
кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

     f стаття 12 (ч. 1) МПЕсКП: Держави, які беруть участь у цьому 
Пакті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний 
рівень фізичного і психічного здоров’я.
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  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 12: Доступність 
інформації не повинна завдавати шкоди праву на конфіденцій-
ність особистих медичних даних.

  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 23: Здійснення 
права підлітків на здоров’я залежить від розвитку системи 
охорони здоров’я, що орієнтована на молодь, у межах якої до-
тримується конфіденційність і недоторканність приватного 
життя й надаються адекватні послуги в галузі сексуального і 
репродуктивного здоров’я.

     f стаття 22 КПі: 1. Незалежно від місця проживання чи житлових 
умов жодний інвалід не повинен наражатися на довільне чи незакон-
не посягання на недоторканність його приватного життя, сім’ї, 
житла чи листування та інших видів спілкування або на незаконні 
нападки на його честь і репутацію. Інваліди мають право на за-
хист закону від таких посягань або нападок. 2. Держави-учасниці 
охороняють конфіденційність відомостей про особу, стан здо-
ров’я та реабілітацію інвалідів нарівні з іншими.

     f стаття 8 Хартії про право на охорону здоров’я: Лікарі пов’язані 
професійним правилом конфіденційності (лікарської таємниці), яка 
забезпечує повагу до приватного життя їхніх пацієнтів. Ця конфі-
денційність… сприяє ефективності надання медичної допомоги. 
Винятки з правила лікарської таємниці, чітко обмежені законом, 
можуть бути виправдані тільки метою охорони здоров’я, безпеки 
чи санітарно-гігієнічних умов у суспільстві. Пацієнти не пов’язані 
правилом лікарської таємниці. Лікарі можуть бути звільнені від 
обов’язку зберігати лікарську таємницю, якщо їм стає відомо про 
посягання на людську гідність… 

     f Принцип 8 Лісабонської декларації про права пацієнта: 

Право на конфіденційність

a) Уся інформація, яка ідентифікується щодо стану здоров’я 
пацієнта, захворювання, діагнозу, прогнозу й лікування, а також 
будь-яка інша особиста інформація вважається конфіденційною 
навіть після смерті пацієнта. У надзвичайних випадках родичі за 
низхідною лінією можуть отримати право доступу до інформації, 
яка стосується ризику спадкових захворювань.

b) Конфіденційна інформація може розголошуватися тільки в 
тому разі, якщо пацієнт надасть безпосередню згоду чи таке 
розголошення прямо передбачене законом. Інформацію можуть 
повідомляти іншим особам, які надають медичну допомогу, ви-
нятково в разі необхідності, якщо пацієнт явно не дав прямої 
згоди на розкриття відомостей. 
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c) Усі ідентифікаційні відомості про пацієнта повинні зберігатися. 
Захист даних здійснюється відповідно до порядку їх зберігання. 
Аналогічно належать захисту субстанції людського організму, які 
можуть бути джерелом ідентифікаційних відомостей.

Примітка: конфіденційність інформації про сексуальне  
й репродуктивне здоров’я

очевидно, що необхідність дотримуватися конфіденційності медичної 
інформації має вплив на багато аспектів охорони здоров’я. однак конфі-
денційність особливо важлива в галузі сексуального й репродуктивного 
здоров’я. органи контролю оон за виконанням договорів з питань до-
тримання права на приватне життя визнали: 1) неприйнятність положень, 
які зобов’язують медичних працівників у всіх без винятку випадках повідо-
мляти про аборти з огляду на можливість криміналізації цієї процедури, 
що перешкоджає зверненню жінок за медичною допомогою й ставить під 
загрозу їхнє життя31; 2) необхідність розслідувати повідомлення про те, 
що під час найму на роботу на іноземні підприємства жінок змушують 
проходити тести на вагітність і відповідати на питання про своє приватне 
життя з подальшим прийомом препаратів для запобігання вагітності32; 
3) необхідність розглянути й вирішити питання про дотримання конфіден-
ційності щодо сексуального й репродуктивного здоров’я підлітків, у тому 
числі тих, які перебувають у ранньому шлюбі, й таких, що перебувають 
у несприятливій життєвій ситуації33. 

Право на інформацію

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Держава забороняє публікувати інформацію про вживання 
наркотиків чи про зменшення шкоди, посилаючись на те, що 
така інформація нібито заохочує протизаконну діяльність.

 Від молоді навмисно приховують інформацію про інфекції, 
що передаються статевим шляхом (ІПСШ), і про використання 
презервативів.

 Ромським жінкам недоступна інформація про сексуальне й 
репродуктивне здоров’я.

31 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Чèлі, 1999 р. (CCPR/C/79/
Add.104); Прèкінöеві заувагè: Âенесуела, 2001 р. (CCPR/CO/71/VEN).

32  кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Ìексèка,1999 р. (CCPR/C/79/
Add.109). Âèмога зробèтè äостуïнèмè äля жінок засобè ïравового захèсту в 
разі ïорушення їхніх ïрав на рівність і ïрèватне жèття.

33  комітет ПÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав äèтèнè: Äжібуті, 2000 р. 
(CRC/C/15/Add.131).
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НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 19 (ч. 2) МПГПП: Кожна людина має право на вільне ви-
раження свого погляду; це право включає свободу шукати, одер-
жувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно 
від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку 
або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.

     • один із членів кПл зазначив у справі, порушеній Желудковим 
проти україни, таке34:

«Право людини отримувати доступ до медичної інформації про 
своє здоров’я є частиною права кожного на доступ до особистої 
інформації, яка його стосується. Держава не представила жодних 
підстав для своєї відмови надати доступ до такої інформації, 
а тому відмова в проханні постраждалого про доступ до його 
медичної карти є порушенням обов’язку держави поважати право 
всіх на «гуманне ставлення й повагу до гідності кожної людської 
особистості» незалежно від того, чи мала така відмова наслідки 
для лікування постраждалого»35.

     f стаття 12 (ч. 1) МПЕсКП: Держави, які беруть участь у цьому 
Пакті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний 
рівень фізичного і психічного здоров’я.

  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 12 («b») («iv»): [До-
ступність медичної допомоги] передбачає право на пошук, 
отримання й поширення інформації та ідей, які стосуються 
питань здоров’я.

  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 23: Держави-учасниці 
повинні забезпечувати підліткам здорове й сприятливе сере-
довище, яке гарантує їм можливість брати участь в ухваленні 
рішень щодо їхнього здоров’я, формувати необхідні для життя 
навики, здобувати потрібну інформацію, отримувати поради 
й обирати свій спосіб життя. 

34  кПË. Желуäков ïротè Українè. Çаява № 726/1996. (CCPR/C/76/D/726/1996). 
Âèсновкè ухвалено 29 жовтня 2002 р.

35  Îкрему äумку (яка збігається за суттю із загальною äумкою комітету) вèсловèла 
ïані Ñесілія Ìеäèна кірога.
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     f стаття 17 КПД: Держави-учасниці визнають важливу роль засобів 
масової інформації і забезпечують, щоб дитина мала доступ до 
інформації і матеріалів із різних національних і міжнародних дже-
рел, особливо до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на 
сприяння соціальному, духовному і моральному благополуччю, а 
також здоровому фізичному і психічному розвитку дитини36. 

     f стаття 21 КПі: Держави-учасниці вживають усіх належних заходів 
для забезпечення того, щоб інваліди могли користуватися правом 
на свободу висловлення думки та переконань, зокрема свободу 
шукати, отримувати й поширювати інформацію та ідеї нарівні 
з іншими, користуючись за власним вибором усіма формами спіл-
кування, визначеними в статті 2 цієї Конвенції, зокрема шляхом: 
а) забезпечення інвалідів інформацією, призначеною для широкої 
публіки, у доступних форматах і з використанням технологій, що 
враховують різні форми інвалідності, своєчасно й без додаткової 
плати.

     f Принцип 7 Лісабонської декларації про права пацієнта:

Право на отримання інформації
a) Пацієнт має право на отримання інформації про себе, яка 
міститься у будь-якому із його медичних записів, а також бути 
повністю поінформованим щодо стану свого здоров’я, включаючи 
медичні факти. Однак конфіденційна інформація щодо третіх 
осіб, яка міститься у записах пацієнта, не повинна надаватися 
пацієнтові без дозволу такої третьої сторони. 
b) У надзвичайних випадках інформація може бути прихована 
від пацієнта за наявності достатніх підстав для припущення, 
що така інформація створить серйозну загрозу його життю чи 
здоров’ю.
c) Інформацію необхідно повідомляти відповідно до особливостей 
місцевої культури й так, щоб вона була зрозумілою пацієнту.
d) На пряме прохання пацієнта інформація може йому не надава-
тись, якщо тільки цього не вимагається для врятування життя 
іншої особи.

e) Пацієнт має право обирати особу, якій необхідно повідомляти 
відомості про нього (якщо така є).

36  комітет ПÄ. Çагальнèй коментар № 4 комітету з ïрав äèтèнè: Çäоров’я і роз-
вèток ïіäлітків у контексті конвенöії з ïрав äèтèнè. (CRC/GC/2003/4). 
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     f Принцип 5 Декларації про медичну допомогу, орієнтовану на 
пацієнта37: Достовірна, своєчасна й повна інформація необхідна 
для того, щоб пацієнти та особи, які надають медичну допомогу, 
могли ухвалювати інформовані рішення про лікування й про те, 
як жити з цим захворюванням. Інформацію необхідно надавати в 
доступній формі відповідно до принципів медичної деонтології та 
з урахуванням стану здоров’я, мови, віку, інтелекту, здібностей 
і культури пацієнта.

Примітка: доступність інформації про сексуальне й 
репродуктивне здоров’я

особливо важливим є надання відповідної та своєчасної інформації 
щодо сексуального та репродуктивного здоров’я. органи контролю оон 
за виконанням договорів закликають держави підвищувати доступність 
такої інформації у зв’язку зі зростанням кількості підліткових абортів і 
випадків захворювань, що передаються статевим шляхом38, включаючи 
ВІл/СнІд39, і розширити цільову аудиторію за рахунок неповнолітніх40 і 
населення територій із високим рівнем вживання алкоголю й тютюну41. 

37 Програмна заява ÌаÎП ïро санітарну ïросвіту. ÌаÎП. http://www.patient-
sorganizations.org/showarticle.pl?id=126&n=962.

38 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ëèтва, 2004 р. (E/C.12/1/Add.96). комітет ËÂÔÄЖ. Прèкінöеві заувагè комітету 
ÎÎÍ з ліквіäаöії äèскрèмінаöії щоäо жінок: коста-Ðèка, 2003 р. (A/58/38 [SUPP]). 
Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і 
культурнèх ïрав: кèтай, 2005 р. (E/C.12/1/Add.107).

39 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Чèлі, 2004 р. (E/C.12/Add.105). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету 
з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: камерун, 1999 р. (E/C.12/Add.40). 
Äèв. також комітет ËÂÔÄЖ. Прèкінöеві заувагè комітету ÎÎÍ з ліквіäаöії всіх 
форм äèскрèмінаöії щоäо жінок: Åфіоïія, 2004 р. (A/59/38 [SUPP]).

40 комітет ПÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав äèтèнè: Ìозамбік, 2002 р. 
(CRC/C/15/Add.172). Äèв. також: комітет ПÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з 
ïрав äèтèнè: Інäонезія, 2004 р. (CRC/C/15/Add.203).

41 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Україна, 2001 р. (E/C.12/1/Add.65).
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Право на фізичну недоторканність

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Ромську жінку стерилізують без її згоди.

 Лікар змушує вагітну, яка вживає наркотики, зробити аборт.

 Пацієнти закритого стаціонару регулярно отримують лікуван-
ня без їхньої згоди, оскільки припускається, що вони не здатні 
ухвалювати рішення з питань свого лікування й обстеження.

 Пацієнти психіатричного стаціонару отримують лікування у 
межах клі нічних випробувань, але не інформовані про те, що 
беруть участь у дослідженні.

 Пацієнтам проводять електросудомну терапію (ЕСТ), називаючи 
її «ліку ванням електросном».

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

Примітка: право на фізичну недоторканність

Право на фізичну недоторканність не згадується як таке в МПГПП і 
МПеСкП, але в тлумаченнях цих документів воно визнається частиною 
права на особисту недоторканність (ст. 9 МПГПП), права на свободу від 
катувань і жорстокого, нелюдського й такого, що принижує гідність, по-
водження чи покарання (ст. 7 МПГПП), права на приватне життя (ст. 17 
МПГПП) і права на найвищий досяжний рівень здоров’я (ст. 12 МПеСкП).

     f стаття 12 (ч. 1) КПД: Держави-учасниці забезпечують дитині, 
здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлю-
вати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому 
поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і 
зрілістю.

     f стаття 39 КПД: Держави-учасниці вживають всіх необхідних за-
ходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню 
та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів 
нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких 
жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів пово-
дження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і 
реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують 
здоров’я, самоповагу і гідність дитини.
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     f стаття 17 КПі: Кожний інвалід має право на повагу до його фізичної 
та психічної цілісності нарівні з іншими.

     f стаття 12 (ч. 1) МПЕсКП: Держави, які беруть участь у цьому 
Пакті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний 
рівень фізичного і психічного здоров’я.

  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 8: [Право на здоров’я 
включає в себе] право не піддаватися лікуванню й медичним 
дослідам без вільної згоди.

     f Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних дослі-
джень на людині42

     f стаття 5 Хартії про право на охорону здоров’я: Згода пацієнта 
вимагається до початку будь-якого лікування, крім випадків екс-
треної допомоги, чітко відповідно до закону.

     f Принципи 2–6 Лісабонської декларації про права пацієнта:

2. Право на свободу вибору 

a) Пацієнт має право вільно обирати й змінювати лікаря чи ліку-
вальний заклад, незалежно від того, належать вони до приватного 
чи до державного сектору. 

b) Пацієнт має право на будь-якому етапі звернутися за консуль-
тацією до іншого лікаря. 

3. Право на самовизначення 

a) Пацієнт має право на самовизначення й на ухвалення незалеж-
них рішень щодо свого здоров’я. Лікар зобов’язаний повідомити 
пацієнта про наслідки його рішення. 

b) Розумово повноцінний неповнолітній пацієнт має право по-
годжуватися на будь-яку діагностичну процедуру або лікування, 
а також відмовлятися від них. Пацієнт має право на отримання 
інформації, необхідної для ухвалення ним рішень. Пацієнт повинен 
мати чітке уявлення про мету й результати будь-якого обсте-
ження чи лікування, а також про наслідки своєї відмови.

c) Пацієнт має право відмовитися від участі в будь-якому обсте-
женні чи в апробуванні методик.

4. Пацієнт у непритомному стані

42 Ìіжнароäні керівні ïрèнöèïè етèкè äля біомеäèчнèх äосліäжень на люäèні. Ðаäа 
міжнароäнèх організаöій меäèчнèх наук (ÐÌÎÌÍ). Женева, 2002 р. http://www.
fhi.org/training/fr/retc/pdf_files/cioms.pdf.
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a) Якщо пацієнт перебуває в несвідомому стані чи з інших причин не 
в стані виявити свою волю, за можливості, необхідно отримати ін-
формовану згоду законним способом від призначеного представника.

b) Якщо законний представник відсутній, і при цьому необхідне 
негайне медичне втручання, допускається презумпція згоди 
пацієнта, за винятком випадків, коли попередні тверді заяви чи 
переконання пацієнта неодмінно свідчать про те, що пацієнт 
відмовився би від такого втручання у вказаній ситуації.

c) Однак лікарям завжди необхідно спробувати врятувати життя 
пацієнта, який перебуває в непритомному стані внаслідок спроби 
самогубства. 

5. Недієздатний пацієнт 

a) Якщо пацієнт є неповнолітнім або недієздатним через якісь 
інші причини, в деяких юрисдикціях вимагається згода законного 
представника. Водночас пацієнт повинен брати безпосередню 
участь в ухваленні рішень у максимально припустимому обсязі. 

b) Якщо недієздатний пацієнт здатний ухвалювати раціональні 
рішення, його рішення повинні враховуватися, й він має право забо-
ронити розголошення інформації своєму законному представникові.

c) Якщо законний представник пацієнта чи особа, уповноважена 
пацієнтом, не дає згоди на лікування, яке, на думку лікаря, відпо-
відає інтересам здоров’я пацієнта, лікареві необхідно оскаржити 
вказане рішення у відповідному компетентному органі. В ситуації 
екстреної допомоги лікар завжди діє в інтересах пацієнта. 

6. Проведення процедур проти волі пацієнта

Діагностичні процедури або лікування можуть проводитися 
всупереч волі пацієнта в невідкладних випадках, конкретно перед-
бачених законом, згідно з принципами медичної етики.

Примітка: операції, які калічать жіночі статеві органи і право 
на фізичну недоторканність

органи з контролю за виконанням договорів визнали таку практику, як 
операції, які калічать жіночі статеві органи, такими, що порушують право 
дів чат на особисту, а також фізичну й моральну недоторканність, оскільки 
такі операції наражають на небезпеку їх життя та здоров’я43.

43  комітет ËÂÔÄЖ. Прèкінöеві заувагè комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмі-
наöії щоäо жінок: Буркіна-Ôасо, 2000 р. (A/55/38 [SUPP]). Äèв. також: комітет 
ËÂÔÄЖ. Прèкінöеві заувагè комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: камерун, 2000 р. (A/55/38 [SUPP]).
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Право на життя

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Лікарі відмовляються лікувати пацієнта, що постраждав від 
передозування наркотиками, на тій підставі, що вживання 
наркотиків протизаконне; відмова в допомозі призводить до 
смерті пацієнта.

 Споживачі наркотиків помирають у закритих лікарняних па-
латах внаслі док незабезпечення протипожежної безпеки.

 Держава покладає невиправдані законодавчі обмеження на 
доступність екстреної профілактики або терапії ВІЛ-інфекції.

 Рівень смертності у закритому стаціонарі особливо високий 
у зимові місяці через поганий стан будівлі, що не відповідає 
вимогам санітарних умов, недостатнє опалення й недобро-
совісний догляд за хворими.

 За схильною до суїциду пацієнткою психіатричного стаціонару 
не ведеться адекватний нагляд і вона вчиняє самогубство.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 6 (ч. 1) МПГПП: Право на життя є невід’ємним право кож-
ної людини. Це право охороняється законом. Ніхто не може бути 
свавільно позбавлений життя.

  • Загальний коментар Комітету з прав людини до МПГПП № 6, 
§ 1 і 5: Право на життя «не підлягає вузькому» або «обмежено-
му тлумаченню», а його захист «вимагає від держав вжиття 
позитивних заходів, спрямованих на подовження тривалості 
життя».

     • кПл, визнаючи порушення ст. 6 і ст.10 (ч. 1) МПГПП в разі, коли 
спочатку здорова молода людина, яка захворіла в слідчому 
ізоляторі, незважаючи на неодноразові прохання про допомогу, 
не отримувала лікування й у результаті померла, зазначає, що:

Держави зобов’язані забезпечити дотримання права на 
життя щодо ув’язнених, а не [ув’язнені] повинні просити про 
захист... Держава-учасниця повинна так організувати місця 
позбавлення волі, щоб знати про стан здоров’я ув’язнених у 
тій мірі, якою цього можна очікувати на розумних підставах. 
Нестача коштів не звільняє державу від цього зобов’язання44. 

44  кПË. Ëанöова ïротè Ðосійської Ôеäераöії. Çаява № 763/1997 (CCPR/
C/74/ 763/1997). Âèсновкè ухвалено 26 березня 2002 р.



чàñòèíà 2: Міжíàðîäíі ñòàíäàðòè Ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я

44 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

     • оскільки при слідчому ізоляторі була функціональна медична 
служба, яка повинна була знати про небезпечну зміну стану 
здоров’я жертви, державі було приписано вжити негайних за-
ходів, аби забезпечити відповідність умов утримання під вар-
тою зобов’язанням, передбаченим ст. 6 і 10. ці зобов’язання 
залишаються чинними навіть у тому разі, коли такі заклади є 
приватними45.

     • хоча кПл відкрито не визнає права на аборт, він зазначає, що 
держави зобов’язані вживати заходів щодо захисту права на 
життя вагітних жінок у ситуації переривання вагітності, тобто 
припинити практику тотальної заборони на цю процедуру46.

     f стаття 10 КПі: Держави-учасниці знову підтверджують невід’ємне 
право кожної людини на життя й уживають усіх необхідних за-
ходів для забезпечення його ефективного здійснення інвалідами 
нарівні з іншими.

Право на найвищий досяжний рівень фізичного  
і психічного здоров’я

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Держава не вживає планомірних кроків для забезпечення дос-
тупності антиретровірусних препаратів для людей, які живуть 
з ВІЛ, і для профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

 Довкола деяких бідних кварталів немає ні лікарів, ані медич-
них закладів.

 Держава систематично не проводить навчання медичного пер-
соналу методам паліативного догляду.

 Дитина в соціальному інтернаті через погане харчування не 
може піднятися з ліжка.

 У психіатричному стаціонарі дорослих і дітей розміщають в 
одній палаті.

 Жінкам, які мають психічні розлади, відмовляють у послугах 
щодо захисту репродуктивного здоров’я.

45 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 20 (A/47/40/ [SUPP]).
46 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Чèлі, 1999 р. (CCPR/C/79/

Add-104). Äèв. також: комітет ËÂÔÄЖ. Çагальнèй коментар комітету ÎÎÍ з 
ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо жінок № 19: насèльство щоäо жінок 
(A/47/38 [SUPP]).
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НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 12 МПЕсКП: 1. Держави, які беруть участь у цьому Пак-
ті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний рівень 
фізичного і психічного здоров’я. 2. Заходи, яких повинні вжити 
держави-учасниці цього Пакту для повного здійснення цього пра-
ва, включають ті, які є необхідними для: c) запобігання і лікування 
епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби 
з ними; d) створення умов, які б забезпечували всім медичну допо-
могу і медичний догляд у разі хвороби.

  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 4: Право на здо-
ров’я включає в себе широкий спектр як соціально-економічних 
факторів, що створюють умови, які дозволяють людям вести 
здоровий спосіб життя, так і основних складових збереження 
здоров’я, таких як їжа та режим харчування, житлові умови, 
доступ до придатної для пиття води й адекватних санітарних 
умов, безпечні й нешкідливі умови праці та сприятливе для 
здоров’я людини довкілля.

  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 12: Медична допомога 
й послуги повинні бути в наявності та в достатньому обсязі 
доступні (фізично та економічно) всім без жодної дискримінації, 
культурно прийнятні та належної якості.

  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 30-37: Під час надан-
ня таких послуг держави зобов’язані неухильно забезпечувати 
право на здоров’я, поважаючи при цьому власні ресурси людей47, 
захищати їх від небажаних дій третіх осіб і створювати або 
надавати адекватні ресурси, якщо такі відсутні. 

  • Загальний коментар до МПЕсКП № 14, § 46–52: Порушення 
права на здоров’я можуть бути викликані умисними діями або 
бездіяльністю держави.

  • у контексті зобов’язань, передбачених ст. 12 МПеСкП, кеСкП 
неодноразово піддавав осуду держави за відмову виділити 
достатньо коштів на охорону здоров’я та медичну допомогу, 

47 Äеякі зобов’язання, як, наïрèклаä, неäоïущення äèскрèмінаöії, ïіäлягають 
негайному та беззастережному зäійсненню.
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оскільки така бездіяльність держави має явно негативний вплив 
на стан пацієнтів48.

     • кеСкП став вимагати від держав ухвалити відповідне зако-
нодавство для захисту прав пацієнтів, включаючи право на 
компенсацію в разі лікарських помилок49.

     f стаття 3 (ч. 3) КПД: Держави-учасниці забезпечують, щоб уста-
нови, служби і органи, відповідальні за піклування про дітей або 
їх захист, відповідали нормам, встановленим компетентними 
органами, зокрема, в галузі безпеки й охорони здоров’я та з точки 
зору чисельності і придатності їх персоналу, а також компетент-
ного нагляду.

     f стаття 24 КПД: 1. Держави-учасниці визнають право дитини на 
користування найбільш доскона лими послугами системи охоро-
ни здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я. 
Держави-учасниці намагаються забезпечити, щоб жодна дитина 
не була позбавлена свого права на доступ до подібних послуг 
системи охорони здоров’я. 2. Держави-учасниці домагаються 
повного здійснення цього права, зокрема, вживають заходів щодо 
a) зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності; 
b) забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони 
здоров’я всіх дітей з приділенням першочергової уваги розвитку 
первинної медико-санітарної допомоги… d) надання матерям на-
лежних послуг з охорони здоров’я у допологовий і післяпологовий 
періоди.

     • у контексті захисту права на охорону здоров’я комітет з прав 
дитини піддав критиці проект угоди про вільну торгівлю, який 
обговорювався трьома країнами латинської америки й СШа, як 
несумісний, зокрема, з правом малозабезпеченого населення 

48  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх 
ïрав: Уругвай, 1997 р. (E/C.12/1/Add.18). Трèвога з ïрèвоäу того, що наäто 
нèзькі зарïлатè меäèчнèх сестер ïрèзвелè äо неäостатнього сïіввіäношення 
меäèчнèх сестер і лікарів (менше ніж 1:5), внасліäок чого знèжуються якість 
і äостуïність меäèчної äоïомогè населенню. Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві 
заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: конго, 2000 р. 
(E/C.12/1/Add.45). Ñерйозна стурбованість з ïрèвоäу знèження станäартів 
у галузі охоронè зäоров’я, частково через фінансову крèзу, яка ïрèзвела äо 
серйозного äефіöèту коштів, що вèäіляються на охорону зäоров’я; кÅÑкП. Прè-
кінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Ìонголія, 
2000 р. (E/C.12/1/Add.47). Погіршення стану зäоров’я населення з 1990 р. в 
контексті скорочення äержавнèх вèäатків на охорону зäоров’я з 5,8% ÂÂП у 
1991 р. äо 3,6% в 1998 р.

49  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ðосія, 2003 р. (E/C.12/1/ADD.94). 
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на доступність недорогих ліків і соціального обслуговування50. 
комітет рекомендує провести дослідження впливу торгових 
стандартів на ситуацію у країнах51. 

     f стаття 25 КПі: Держави-учасниці визнають, що інваліди мають 
право на найбільш досяжний рівень здоров’я без дискримінації за 
ознакою інвалідності. Держави-учасниці вживають усіх належних 
заходів для забезпечення доступу інвалідів до послуг у сфері охо-
рони здоров’я, які враховують гендерну специфіку, у тому числі 
до реабілітації за станом здоров’я. Зокрема, держави-учасниці:

а) забезпечують інвалідам той самий набір, якість і рівень без-
платних або недорогих послуг і програм з охорони здоров’я, що й 
іншим особам, зокрема у сфері сексуального та репродуктивного 
здоров’я та за державними програмами охорони здоров’я, що про-
понуються населенню;

b) надають ті послуги у сфері охорони здоров’я, які необхідні 
інвалідам безпосередньо з причини їхньої інвалідності, зокрема 
послуги з ранньої діагностики, а в підхожих випадках – корекції та 
послуги, покликані звести до мінімуму та запобігти подальшому 
виникненню інвалідності, зокрема серед дітей і людей похилого 
віку;

c) організують ці послуги у сфері охорони здоров’я якомога ближ-
че до місць безпосереднього проживання цих людей, зокрема в 
сільських районах;

d) вимагають, щоб спеціалісти з охорони здоров’я надавали ін-
валідам послуги такої самої якості, що й іншим особам, зокрема 
на підставі вільної та поінформованої згоди через, серед іншого, 
підвищення обізнаності стосовно прав людини, достоїнства, 
самостійності й потреб інвалідів за рахунок навчання та при-
йняття етичних стандартів для державної та приватної охорони 
здоров’я;

e) забороняють дискримінацію стосовно інвалідів під час надання 
медичного страхування та страхування життя, якщо останнє 
дозволене національним правом, і передбачають, що воно нада-
ється на справедливих і розумних засадах;

50  комітет ПÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав äèтèнè: Åкваäор, 2005 р. 
(CRC/C/15/Add.262). 

51  Прè öьому комітет ïовторèв рекоменäаöію кÅÑкП віä червня 2004 р. (E/C. 
12/1/Add.100), яка заклèкала Åкваäор «ïровестè оöінку вïлèву станäартів 
міжнароäної торгівлі на ïраво люäей на охорону зäоров’я і шèроко вèко-
рèстовуватè вèняткè та заувагè, які äоïускає Угоäа ÑÎТ ïро торговельні 
асïектè ïрав інтелектуальної власності (ТÐІПÑ), щоб забезïечèтè äостуïність 
ліків-ґенерèків і загалом забезïечèтè загальне äотрèмання ïрава на охорону 
зäоров’я в Åкваäорі».
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f) не допускають дискримінаційної відмови в охороні здоров’я чи пос-
лугах у цій галузі чи отриманні їжі або рідин з причини інвалідності.

Право на свободу від катувань і жорстокого, нелюдського 
чи такого, що принижує гідність, поводження

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Побоюючись переслідування з боку держави, лікар відмовля-
ється призна чати пацієнтові морфін для полегшення болю.

 Особі, яка перебуває під вартою, відмовляють у психіатрично-
му лікуванні й замість надання допомоги, замикають в одиноч-
ній камері.

 Персонал СНІД-відділення допускає телевізійну зйомку па-
цієнтів без їх ньої згоди і трансляцію матеріалу на місцевому 
телебаченні.

 Пацієнткам закритого стаціонару наказують приймати душ у 
загальній душовій під наглядом персоналу чоловічої статі.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 7 МПГПП: Нікого не може бути піддано катуванню чи жор-
стокому, нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи 
покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди 
піддано медичним чи науковим дослідам.

     f стаття 10 (ч. 1) МПГПП: Усі особи, позбавлені волі, мають право 
на гуманне поводження і поважання гідності, властивої людській 
особі.

     • кПл розтлумачив, що ст. 10 (ч. 1) МПГПП застосовується до 
кожного, хто позбавлений волі відповідно до будь-яких законів 
і рішень держави й утримується у в’язниці, лікарні (особливо 
психіатричній), колонії, виправному закладі тощо, і що держа-
ви-учасниці зобов’язані дотримуватися установленого в ній 
принципу в усіх закладах та установах, що потрапляють під 
їхню юрисдикцію, де містяться люди52.

кПл неодноразово підкреслював, що в межах ст. 10 (ч. 1) 
МПГПП обов’язок поважати гідність, властиву кожній людині, 
включає в себе, з-поміж іншого, надання адекватної медичної 

52 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 21. (A/47/40 [SUPP]).
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допомоги під час утримання під вартою53. у багатьох випадках 
[комітет] визнавав порушення цього положення, часто разом 
із порушенням зобов’язань, зазначених у ст. 754. Зокрема, кПл 
вимагав поліпшення санітарно-гігієнічних умов, організації 
регулярних фізичних вправ і адекватного лікування для пси-
хічно хворих, яких утримують у місцях позбавлення волі (як у 
в’язницях, так і в закритих психіатричних стаціонарах)55. не-
проведення адекватного лікування психічного захворювання, 

53  кПË. келлі ïротè Ямайкè. Çаява № 256/1987. (CCPR/C/41/D/253/1987). 
Âèснов кè ухвалено 8 квітня 1991 р. Порушення ст. 10 (ч. 1) встановлено, колè в 
ув’язненого розïочалèся ïроблемè зі зäоров’ям унасліäок віäсутності елемен-
тарної меäèчної äоïомогè, а також того, що його вèïускалè з камерè тількè на 
30 хвèлèн на äень. Äèв. також: кПË. Ëінтон ïротè Ямайкè. Çаява № 255/1987. 
(CCPR/C/46/D/255/1987). Âèсновкè ухвалено 22 жовтня 1992 р.: віäмова в 
аäекватному лікуванні травм, отрèманèх ïіä час невäалої сïробè втечі, було 
вèзнано ïорушенням ст. 7 і 10(1); кПË. Бейлі ïротè Ямайкè. Çаява № 334/1988. 
(CCPR/C/47/D/334/1988); кПË. Томас ïротè Ямайкè. Çаява № 321/1988. 
(CCPR/C/49/D/321/1988). Âèсновкè ухвалено 19 жовтня 1993 р.; кПË. Ìіка 
Ìіа ïротè Åкваторіальної Гвінеї. Çаява № 414/1990. (CCPR/C/51/D/414/1990). 
Âèсновкè ухвалено 8 лèïня 1994 р.; кПË. колін Äжонсон ïротè Ямайкè. Çаява 
№ 653/1995 (CCPR/C/64/D/653/1995). Âèсновкè ухвалено 20 жовтня 1998 р.; 
кПË. каленга ïротè Çамбії. Çаява № 326/1988 (CCPR/C/48/D/326/1988). Âè-
сновкè ухвалено 27 лèïня 1993 р.

54 кПË. Âайт ïротè Ямайкè. Çаява № 732/1997. (CCPR/C/63/D/732/1997). Âèс-
новкè ухвалено 27 лèïня 1998 р. Âіäмова в лікуванні наïаäів астмè й травм, 
отрèманèх унасліäок ïобоїв. Äèв. також: кПË. Ëеслі ïротè Ямайкè. Çаява 
№ 564/1993. (CCPR/C/63/D/564/1993). Âèсновкè ухвалено 31 лèïня 1998 р. 
Âіäмова аäекватного лікування травм, отрèманèх внасліäок ïобоїв та уäару 
ножем на тій ïіäставі, що Ëеслі все оäно очікує смертна кара; кПË. Генрі ïротè 
Ямайкè. Çаява № 610/1995. (CCPR/C/64/D/610/1995). Âèсновкè ухвалено 20 
жовтня 1995 р. Âіäсутність лікування, незважаючè на рекоменäаöію лікаря ïро 
ïровеäення ув’язненому хірургічної оïераöії; кПË. Пенант ïротè Ямайкè. Çая-
ва  № 647/1995. (CCPR/C/64/D/647/1995). Âèсновкè ухвалено 20 жовтня 1998 р.; 
кПË. Ëеві ïротè Ямайкè. Çаява № 719/1996. (CCPR/C/64/D/719/1996). Âèсновкè 
ухвалено 3 лèстоïаäа 1998 р.; кПË. Ìаршалл ïротè Ямайкè. Çаява № 730/1996. 
(CCPR/C/64/D/730/1996). Âèсновкè ухвалено 3 лèстоïаäа 1998 р.; кПË. Ìорган 
і Âільямс ïротè Ямайкè. Çаява № 720/1996. (CCPR/C/64/D/720/1996). Âèсновкè 
ухвалено 3 лèстоïаäа 1998 р.; кПË. Ìорісон ïротè Ямайкè. Çаява № 663/1995. 
(CCPR/C/64/D/663/1995). Âèсновкè ухвалено 3 лèстоïаäа 1998 р.; кПË. 
Браун ïротè Ямайкè. Çаява № 775/1997. (CCPR/C/65/D/775/1997). Âèсновкè 
ухвалено 23 лèстоïаäа 1999 р.; кПË. Бенет ïротè Ямайкè. Çаява № 590/1994. 
(CCPR/C/65/D/590/1994). Âèсновкè ухвалено 25 березня 1999 р.; кПË. Ñміт і 
Ñтюарт ïротè Ямайкè. Çаява № 668/1995. (CCPR/C/65/D/668/1995). Âèсновкè 
ухвалено 8 квітня 1999 р.; кПË. м. Ìулезі ïротè Äемократèчної Ðесïублікè кон-
го. Çаява № 962/2001. Âèсновкè ухвалено 6 лèïня 2004 р.; кПË. Ñаїäов ïротè 
Таäжèкèстану. Çаява № 964/2001. Âèсновкè ухвалено 8 лèïня 2004 р.

55  кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Боснія і Герöеговèна, 2006 р. 
(CCPR/C/BIH/CO/1).
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ускладненого очікуванням смертної кари, може також бути 
рівносильним порушенню ст. 7 та/або 10 (ч. 1)56. 

кПл визнав порушення ст. 10 (ч. 1) у разі, коли засудженому 
до смертної кари ув’язненому було відмовлено в лікуванні57, 
й у разі, коли переповненість слідчого ізолятора призвела до 
нелюдських і шкідливих для здоров’я умов утримання людей, 
що стало причиною смерті ув’язненого58. 

до інших прикладів порушення ст. 7 і 10 (ч. 1) належить випадок, 
коли ув’язненого утримували в одиночній камері в підвальному 
приміщенні, три місяці піддавали тортурам, й він не отримував 
лікування щодо захворювання, яке в нього було59. В іншому 
випадку поєднання недостатнього розміру камер, поганих 
гігієнічних умов, неповноцінного харчування й відсутності сто-
матологічної допомоги було також визнано порушенням ст. 7 і 
10 (ч. 1)60. 

56  кПË. Âільямс ïротè Ямайкè. Çаява № 609/1995. (CCPR/C/61/D/609/1995). 
Âèс новкè ухвалено 4 лèстоïаäа1997 р.

57  кПË. Ëюїс ïротè Ямайкè. Çаява № 527/1993. Âèсновкè ухвалено 18 лèïня 1996 р. 
Прèйом хворого лікарем-äерматологом віäклаäалè ïротягом 2,5 року. Äèв. 
також: кПË. Пінто ïротè Трініäаäу й Тобаго. Çаява № 232/1987. (CCPR/а/45/40 
[vol. II SUPP]). Âèсновкè ухвалено 20 лèïня 1990 р. кПË ïіäтверäèв, що обов’язок 
ïовоäèтèся з особамè, які ïозбавлені волі, з ïовагою äо гіäності, властèвій 
кожній люäèні, включає в себе наäання аäекватної меäèчної äоïомогè ïіä 
час утрèмання ïіä вартою, й, вочевèäь, що такèй обов’язок ïошèрюється й 
на осіб, засуäженèх äо смертної карè. Îäнак ïорушенням не було вèзнано 
тверäження ïро жорстоке ïовоäження й віäмову в меäèчній äоïомозі, оскількè 
воно не було ïіäтверäжено äоказамè й було вèсунуто на ïізній стаäії розгляäу 
скаргè; кПË. Генрі й Äуглас ïротè Ямайкè. Çаява № 571/1994. (CCPR/а/51/40 
[vol. II SUPP]), (CCPR/C/57/D/571/1994). Âèсновкè ухвалено 25 лèïня 1996 р. 
Утрèмання ув’язненого Генрі в холоäній камері ïісля того, як у нього було äіаг-
ностовано рак, вèзнано ïорушенням ст. 7 і 10 (ч. 1); кПË. Ëіхонг ïротè Ямайкè. 
Çаява № 613/1995. (CCPR/а/54/40 [vol. II]), (CCPR/C/66/D/613/1995). Âèсновкè 
ухвалено 13 лèïня 1999 р. Ув’язненому, що ïе ребуває в камері смертнèків, 
äозволèлè тількè оäèн огляä у лікаря, незважаючè на нескінченні ïобèття охо-
ронöямè та його ïрохання ïро наäання меäèчної äоïомогè.

58  кПË. Ëанöова ïротè Ðосійської Ôеäераöії. Çаява № 763/1997. Âèсновкè ухва-
лено 26 березня 2002 р.

59 кПË. Ñетеліч / Ñенäèк ïротè Уругваю. Çаява № R.14/63. (CCPR/A/37/40). Âè-
сновкè ухвалено 28 жовтня 1981 р.

60  кПË. Õауел ïротè Ямайкè. Çаява № 798/1998. (CCPR/а/59/40 [vol. II]), (CCPR/
C/79/D/798/1998). Âèсновкè ухвалено 21 жовтня 2003 р.
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Відмова ув’язненому в доступі до його медичної карти, особливо 
в разі, коли це має значення для його подальшого лікування, 
може бути порушенням ст. 10 (ч. 1)61. 

якщо було таке порушення, обов’язок надати ефективний засіб 
захисту прав людини відповідно до ст. 2 (п. «а» ч. 3) МПГПП 
може включати в себе вимогу надання відповідної медичної, 
зокрема психіатричної допомоги62. 

     f стаття 1 КПК: 1. Для мети цієї Конвенції визначення «катування» 
означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисно заподіюються 
сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отрима-
ти від неї чи від третьої особи відомості чи визнання, покарати 
її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона 
підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, 
чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого 
виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними 
посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офі-
ційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. 
В цей термін не включаються біль або страждання, що виникли 
внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи 
спричиняються ними випадково. 2. Ця стаття не завдає шкоди 
будь-якому міжнародному договору чи будь-якому національному 
законодавству, в яких є або можуть бути положення про більш 
широке застосування.

     f стаття 2 КПК: 1. Кожна держава-сторона вживає ефективних за-
конодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для запо-
бігання актам катувань на будь-якій території під її юрисдикцією. 
2. Жодні виключні обставини, якими вони б не були, стан війни чи 
загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який 
інший надзвичайний стан, не можуть бути виправданням кату-
вання. 3. Наказ вищого начальника або державної влади не може 
служити виправданням катування.

     f стаття 4 КПК: 1. Кожна держава-сторона забезпечує розглядання 
всіх актів катування згідно з її кримінальним законодавством як 
злочини. Те саме стосується спроби піддати катуванням і тих 
дій будь-якої особи, що являють собою співучасть у катуванні. 
2. Кожна держава-сторона встановлює відповідні покарання за 
такі злочини з урахуванням їх тяжкого характеру. 

61  кПË. Желуäков ïротè Українè. Çаява № 726/1996. (CCPR/а/58/40 [vol. II]), 
(CCPR/C/76/D/726/1996). Âèсновкè ухвалено 29 жовтня 2002 р. Äèв. окрему äумку 
ï. кірогè ïро те, що комітет äає неïравомірно вузьке тлумачення ст. 10 (ч. 1) в 
асïекті äостуïу äо меäèчної äокументаöії і що оäнієї лèше віäмовè в наäанні äо-
кументаöії äостатньо äля вèзнання ïорушення незалежно віä настання насліäків. 

62  кПË. Ñааäат ïротè Трініäаäу й Тобаго. Çаява № 684/1996. (CCPR/а/57/40 
[vol. II]), (CCPR/C/684/1996). Âèсновкè ухвалено 2 квітня 2002 р.
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     f стаття 10 КПК: 1. Кожна держава-сторона повною мірою забезпечує 
включення навчальних матеріалів та інформації про заборону кату-
вань до програм підготовки персоналу правових органів, цивільного 
чи військового медичного персоналу, державних посадових осіб, які 
можуть мати відношення до утримання під вартою й допитів осіб, 
які зазнали будь-якої форми арешту, затримання чи ув’язнення, або 
до поводження з ними.

     f стаття 13 КПК: Кожна держава-сторона забезпечує будь-якій осо-
бі, яка стверджує, що їй було завдано катувань на території, що 
перебуває під юрисдикцією цієї держави, право на подання скарги 
компетентним властям цієї держави та на швидкий неупередже-
ний розгляд такої скарги. Вживаються заходи для забезпечення 
захисту позивача і свідків від будь-яких форм поганого поводження 
чи залякування у зв’язку із скаргою чи будь-якими свідченнями.

     f стаття 14 КПК: 1. Кожна держава-сторона забезпечує у своїй 
правовій системі одержання від шкодування жертвою катувань й 
підкріплене правовою санкцією право на справедливу й адекватну 
компенсацію, включаючи заходи для якомога повнішої реабілітації. 
У разі смерті жертви внаслідок катування право на компенсацію 
надається її утриманцям. 2. Ніщо в цій статті не зачіпає будь-
якого права жертви чи інших осіб на компенсацію, яке може перед-
бачатися національним законодавством.

     f стаття 16 КПК: 1. Кожна держава-сторона зобов’язується запо-
бігати на будь-якій території, що перебуває під її юрисдикцією, 
іншим актам жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гід-
ність, поводження й покарання, що не підпадають під визначення 
катування, викладеного у статті 1, коли такі акти здійснюються 
державними чи посадовими особами або іншими особами, що вис-
тупають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх 
мовчазної згоди. Зокрема, зобов’язання, що містяться в статтях 
10, 11, 12 та 1З, застосовуються із заміною посилань на катування 
посиланнями на інші форми жорстокого, нелюдського або тако-
го, що принижує гідність, поводження й покарання. 2. Положення 
цієї Конвенції не завдають шкоди положенням будь-яких інших 
міжнародних договорів або національного законодавства, які за-
бороняють жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, 
поводження і покарання, або стосуються видачі чи вислання. 

комітет проти катувань назвав переповненість, невідповідні умови про-
живання й довготривале утримання у психіатричних стаціонарах «рівно-
сильним нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню»63. 
аналогічно комітет також засудив надмірну переповненість в’язниць, де 

63  ÎÂкПË. Прèкінöеві заувагè: Ðосія. (CAT/C/RUS/CO/4).
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побутові й санітарно-гігієнічні умови такі, що разом з відсутністю медичної 
допомоги64 ставлять під загрозу здоров’я та життя ув’язнених65.

комітет також наголосив, що медичні працівники, які беруть участь у кату-
ванні, повинні бути притягнуті до відповідальності та бути покарані66.

Примітка: Спеціальні доповідачі з питань катування

один за одним Спеціальні доповідачі оон з питань катування виявляли 
численні порушення прав ув’язнених на охорону здоров’я та на доступ до 
медичної допомоги, прирівняних до порушення заборони на застосування 
катування та/або жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, 
поводження. Вони зазначали, що погані умови утримання й неадекватність 
медичного обслуговування нерідко більше характерні для місць попере-
днього ув’язнення, аніж для місць позбавлення волі після вироку суду67. 
до найбільш кричущих порушень належать такі: відсутність доступу до 
медичного працівника всіх новоприбулих ув’язнених, антисанітарні по-
бутові умови68, неможливість ізолювати від інших ув’язнених носіїв таких 
особливо заразних захворювань, як туберкульоз69, неприйнятний порядок 
утримання у карантині70 й недостатнє забезпечення харчуванням, що в 
деяких випадках викликало загрозу смерті71.

ще однією проблемою, яку неодноразово порушували Спеціальні 
доповідачі оон з питань катування, була проблема впливу системи 

64  ÎÂкПË. Прèкінöеві заувагè: Íеïал. (CAT/C/NPL/CO/2). Äèв. також: Прèкінöеві 
заувагè: Парагвай. (CAT/C/SR.418); Бразèлія. (CAT/C/SR.471).

65  ÎÂкПË. Прèкінöеві заувагè: камерун. (CAT/C/CR/31/6).
66  ÎÂкПË. Прèкінöеві заувагè: аргентèна. (A/48/44).
67  Íовак Ì. Äоïовіäь Ñïеöіального äоïовіäача з ïèтань катування, місія в Йорäанію 

(äоäаток), 2007 р. (UN doc. A/HRC/33/Add.3); Âан Бовен Т. Äоïовіäь Ñïеöіального 
äоïовіäача з ïèтань катування, місія в Узбекèстан (äоäаток), 2003 р. (UN doc. 
E/CN.4/2003/68/Add.2).

68  Ðоäлі Í.Ñ. Äоïовіäь Ñïеöіального äоïовіäача з ïèтань катування, місія в Ðосій-
ську Ôеäераöію (äоäаток), 1994 р. (UN doc. E/CN.4/1995/34/Add.1).

69  Ðоäлі Í.Ñ. Äоïовіäь Ñïеöіального äоïовіäача з ïèтань катування, місія в азер-
байäжан, 2000 р. (UN doc. E/CN.4/2001/66/Add.1).

70  Ðоäлі Í.Ñ. Äоïовіäь Ñïеöіального äоïовіäача з ïèтань катування, місія в 
азербайäжан, 2000 р. (UN doc. E/CN.4/2001/66/Add.1); Íовак Ì. Äоïовіäь 
Ñïеöіального äоïовіäача з ïèтань катування, місія в Ìолäову, 2009 р. (UN doc. 
A/HRC/10/44/Add.3).

71  Ðоäлі Í.Ñ Äоïовіäь Ñïеöіального äоïовіäача з ïèтань катування, місія в кенію 
(äоäаток), 2000 р. (UN doc. E/CN.4/2000/9/Add.4).
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кримінальних покарань на психічне здоров’я неповнолітніх, для яких 
додатковою загрозою є нелюдські умови утримання й насильство72.

     f стаття 37 КПД: Держави-учасниці забезпечують, щоб: a) жодна 
дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюд-
ським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання. 

     f стаття 39 КПД: Держави-учасниці вживають усіх необхідних за-
ходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню 
та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів 
нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких 
жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів пово-
дження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і 
реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують 
здоров’я, самоповагу і гідність дитини.

     f стаття 15 КПі: 1. Ніхто не повинен піддаватися катуванням 
або жорстоким, нелюдським чи таким, що принижують його 
гідність, поводженню або покаранню. Зокрема, жодна особа не 
повинна без власної вільної згоди піддаватися медичним чи на-
уковим дослідам. 2. Держави-учасниці вживають усіх ефективних 
законодавчих, адміністративних, судових чи інших заходів для 
того, щоб інваліди нарівні з іншими не піддавалися катуванням 
або жорстоким, нелюдським чи таким, що принижують гідність, 
видам поводження та покарання.

     f Кодекс поведінки службових осіб правоохоронних органів:

стаття 2: Під час виконання своїх обов’язків службові особи для 
підтримання правопорядку поважають і захищають людську гід-
ність і підтримують та захищають права людини щодо всіх осіб.

стаття 5: Жодна службова особа для підтримання правопорядку 
не може здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до 
будь-якої дії, що є катуванням або іншими жорстокими, нелюдськи-
ми або такими, що принижують гідність, видами поводження чи 
покарання, й жодна посадова особа для підтримання правопорядку 
не може посилатися на розпорядження вищих посадових осіб або 
на надзвичайні обставини… для виправдання катування або інших 
жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів 
поводження чи покарання.

72  Íовак Ì. Äоïовіäь Ñïеöіального äоïовіäача з ïèтань катування, місія в Íігерію, 
2007 р. (UN doc. A/HRC/7/3/Add.4.0); Íовак Ì. Äоïовіäь Ñïеöіального äоïовіäа-
ча з ïèтань катування, місія в Ìолäову, 2009 р. (UN doc. A/HRC/10/44/Add.3); 
Ðоäлі Í.Ñ. Äоïовіäь Ñïеöіального äоïовіäача з ïèтань катування, місія в кенію 
(äоäаток), 2000 р. (UN doc. E/CN.4/2000/9/Add.4).
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     f Принципи медичної етики, які належать до ролі медичних пра-
цівників, зокрема лікарів, у захисті ув’язнених чи затриманих 
осіб від катування або інших жорстоких, нелюдських чи таких, 
що принижують гідність, видів поводження чи покарання 
(1982 р.)73

     f Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню 
чи ув’яз ненню у будь-якій формі:

Принцип 1. Усі особи, яких затримали чи ув’язнили в будь-якій 
формі, мають право на гуманне поводження й повагу до гідності, 
властивої людській особистості.

Принцип 6. Жодна затримана чи така, що перебуває в ув’язненні, 
особа не повинна піддаватися катуванню чи жорстоким, нелюд-
ським або таким, що принижують гідність, видам поводження чи 
покарання. Жодні обставини не можуть слугувати виправданням 
для катування чи інших жорстоких, нелюдських чи таких, що при-
нижують гідність, видів поводження чи покарання.

     f Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями74

Правила 22–26 про медичне обслуговування

Правило 22 (ч. 1) диктує усім пенітенціарним закладам мати в своє-
му розпорядженні щонайменше одного кваліфікованого медичного 
працівника, який має знання у галузі психіатрії. Загалом надання 
медичної допомоги повинно бути організовано в тісному зв’язку 
з цивільними органами охорони здоров’я і повинно охоплювати 
необхідні психіатричні служби. Правило 22 (ч. 2) передбачає в разі 
необхідності переводити хворих ув’язнених до спеціалізованих 
лікувальних закладів, а в’язничні лікарні облаштовувати необхідним 
обладнанням, ліками й кваліфікованим персоналом. Згідно з Прави-
лом 22 (ч. 3), кожен ув’язнений повинен мати можливість звертатися 
за отриманням послуг кваліфікованого стоматолога. 

Правило 23 стосується забезпечення умов для допологової й після-
пологової допомоги та організації дитячих ясел у жіночих закладах, а 
також створення умов для допомоги під час пологів не у в’язничній, 
а в звичайній лікарні, коли це можливо. 

Правило 24 вимагає негайно проводити медичний огляд кожного 
ув’язненого під час його прибуття до закладу й надалі – за потреби для 
виявлення соматичних і психічних захворювань та ізоляції ув’язнених, 
які страждають інфекційними або заразними захворюваннями. 

73  ÎÂкПË. http:// http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm
74  Ìінімальні станäартні ïравèла ïовоäження з в’язнямè. ÎÂкПË. http://www2.

ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm#wp1018277.
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Відповідно до Правила 25, лікар повинен щоденно приймати й 
відвідувати усіх ув’язнених та доповідати керівнику в’язниці про 
всі випадки, коли, на його думку, утримання у в’язниці впливає на 
фізичне чи психічне здоров’я ув’язненого. крім того, згідно з Пра-
вилом 26, лікар повинен регулярно інспектувати їжу, гігієнічні та 
санітарно-побутові умови, стан опалювальних та освітлювальних 
приладів, одяг і постільну білизну ув’язнених і доповідати про це 
керівнику. Водночас, керівник після розгляду звітів повинен негайно 
вживати необхідних заходів.

     f Принципи ефективного розслідування й документування кату-
вань: стамбульський протокол75 

Право на участь у публічній політиці

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Представникам корінного населення відмовляють у праві брати 
участь в ухваленні політичних рішень, які впливають на їхнє 
здоров’я та добробут, оскільки вважається, що вони некомпе-
тентні в цих питаннях. 

 Організації лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерних осіб 
(ЛГБТ) навмисно не допускають до участі в розробці заходів у 
боротьбі з ВІЛ/СНІДом.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 25 МПГПП: Кожен громадянин повинен мати без будь-якої 
дискримінації і без необґрунтованих обмежень право і можли-
вість … а) брати участь у веденні державних справ як безпосе-
редньо, так і за посередництвом вільно обраних представників.

     f стаття 7 КЛВФДЖ: Держави-сторони вживають усіх відповідних 
заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та 
суспільному житті країни і, зокрема, забезпечують жінкам на рів-
них умовах з чоловіками право:… b) брати участь у формуванні 
та здійсненні політики уряду та займати державні посади, а 
також здійснювати всі державні функції на всіх рівнях державного 
управління.

75  Ñтамбульськèй ïротокол. Îрганізаöія «Ëікарі за ïрава люäèнè» / www.physicians-
forhumanrights.org/library/istanbul-protocol.html.
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     f стаття 14 (п. «а» ч. 2) КЛВФДЖ: Держави-учасниці вживають усіх 
відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у сіль-
ських районах з тим, щоб забезпечити на основі рівності чолові-
ків і жінок їх участь у розвитку сільських районів та в одержанні 
переваг від такого розвитку і, зокрема, забезпечують таким 
жінкам право: a) брати участь в опрацюванні та здійсненні планів 
розвитку на всіх рівнях.

     f стаття 4 Алма-Атинської декларації: Люди мають право й 
обов’язок брати участь на індивідуальній і колективній основі в 
плануванні й здійсненні їх медико-санітарного обслуговування.

     f Принцип 2 Декларації про медичну допомогу, орієнтовану на 
пацієнта: Вибір і розширення можливостей: Пацієнти мають 
право й обов’язок брати участь в міру своїх здібностей і пере-
ваг, як партнери, в ухваленні рішень у галузі охорони здоров’я, 
які впливають на їхнє життя. Для цього необхідна система ме-
дичного обслуговування, що реагує на потреби пацієнтів і надає 
адекватний вибір варіантів лікування та ведення захворювань, 
які відповідають цим потребам, а також заохочення і підтримка 
пацієнтів і осіб, які їх доглядають, задля досягнення найвищої 
можливої якості життя. Організації пацієнтів повинні мати мож-
ливість відігравати провідну роль у підтримці пацієнтів і їхніх 
сімей для здійснення їх права на інформований вибір медичного 
обслуговування.

     f Принцип 3 Декларації про медичну допомогу, орієнтовану на 
пацієнта76: Участь пацієнтів у формуванні політики у сфері 
охорони здоров’я: Пацієнти та організації пацієнтів повинні 
мати можливість взяти на себе частину відповідальності за 
формування політики в сфері охорони здоров’я завдяки реальній 
і заохочувальній участі в ухваленні рішень на всіх рівнях і на всіх 
етапах, щоб гарантувати, що під час ухвалення таких рішень на 
чільне місце будуть поставлені інтереси пацієнта. Така участь 
не повинна обмежуватися політикою у сфері охорони здоров’я, 
але повинна включати в себе, наприклад, соціальну політику, яка 
в результаті вплине на життя пацієнтів.

     f стаття 12 МПЕсКП: 1. Держави, які беруть участь у цьому Пак-
ті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний рівень 
фізичного і психічного здоров’я. 2. Заходи, яких повинні вжити 
держави-учасниці цього Пакту для повного здійснення цього права, 
включають ті, які є необхідними для:... c) запобігання і лікування 
епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби 
з ними; d) створення умов, які б забезпечували всім медичну допо-
могу і медичний догляд у разі хвороби.

76  Äèв. також: Програмна заява ÌаÎП ïро участь ïаöієнтів в ухваленні рішень. 
http://www.patientsorganizations.org/showarticle.pl?id=590&n=962.
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  • Загальний коментар КЕсКП № 14, § 43 і 54: КЕСКП закликає 
країни ухвалити «загальнонаціональну стратегію з охорони 
здоров’я та план дій», які «необхідно періодично переглядати 
з дотриманням принципу участі населення й принципу тран-
спарентності». Крім того, «складовою роботи для підтримки 
здоров’я повинна стати ефективна діяльність із визначення 
пріоритетів, ухвалення рішень, планування, перетворення у 
життя й оцінки стратегій зміцнення здоров’я, яка провадиться 
на місцевому рівні. Держави зможуть досягнути ефективного 
надання послуг у сфері охорони здоров’я лише завдяки залучен-
ню до цієї роботи населення».

Право на свободу від дискримінації та на рівність

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Особам, які шукають притулку, відмовляють у будь-яких видах 
медичної допомоги, окрім екстреної.

 У пологових будинках ромських жінок регулярно розміщують 
в окремі від інших жінок палати.

 Споживачі наркотиків недостатньо представлені в програмах 
лікування ВІЛ, хоча становлять більшість людей, які живуть з 
ВІЛ.

 Жінці з діагнозом «шизофренія» у відповідь на скарги на біль 
у животі медичні сестри говорять, що все це «вона сама собі 
придумала»; врешті-решт у неї діагностують рак яєчника.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 26 МПГПП: Всі люди є рівні перед законом і мають право 
без будь-якої дискримінації на рівний захист закону. В цьому від-
ношенні будь-яка дискримінація повинна бути заборонена законом, 
закон повинен гарантувати всім особам рівний та ефективний 
захист проти дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, 
колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші переконання, 
національне чи соціальне походження, майновий стан, народження 
чи інші обставини.

     f стаття 2 (ч. 1) МПГПП; стаття 2 (ч. 2) МПЕсКП: Держави, які 
беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються гарантувати, що 
права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-
якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичного чи соціального походження, майнового стану, наро-
дження чи іншої обставини.
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  • Загальний коментар КЕсКП № 14, § 12: КЕСКП постановив, 
що медичні заклади, товари й послуги повинні бути доступними 
всім без жодної дискримінації, «особливо для найбільш уразливих 
і соціально відчужених груп населення». Зокрема, такі медичні 
заклади, товари й послуги «повинні бути економічно доступні 
для всіх», і «менш забезпечені домашні господарства не повинні 
нести непропорційно високі витрати на медичне обслуговуван-
ня порівняно з більш заможними домашніми господарствами». 
Далі КЕСКП закликав приділити особливу увагу потребам 
таких груп, «як етнічні меншини й корінні народи, жінки, діти, 
підлітки, люди похилого віку, інваліди й особи, інфіковані ВІЛ і 
хворі на СНІД». 

  • Загальний коментар КЕсКП № 5, § 15: КЕСКП визначає дис-
кримінацію за ознакою інвалідності як «будь-яку відмінність, 
виняток, обмеження, перевагу чи відмову в створенні розумних 
умов на основі інвалідності, яка зводить нанівець чи перешко-
джає визнанню, здійсненню чи використанню економічних, соці-
альних або культурних прав». Окрім того, Комітет підкреслює 
необхідність «стежити за тим, щоб ті, хто надає медичну 
допомогу й забезпечує інфраструктуру не тільки в державному, 
але й і в приватному секторі, дотримувалися принципу недо-
пущення дискримінації щодо осіб, які страждають будь-якою 
формою інвалідності»77. 

для забезпечення рівності чоловіків і жінок в аспекті доступності 
медичної допомоги кеСкП вимагає, щонайменше, усунення 
юридичних та інших перешкод, які заважають чоловікам і жінкам 
отримувати доступ і користуватися медичними послугами через 
ґендерну приналежність. ця вимога, крім усього іншого, перед-
бачає боротьбу з ґендерними стереотипами, які впливають на 
доступність таких ключових для здоров’я ресурсів, як вода та 
їжа; усунення законодавчих обмежень в аспекті надання послуг, 
що стосуються репродуктивного здоров’я; заборона практик, 
які калічать жіночі статеві органи; забезпечення адекватної під-
готовки працівників охорони здоров’я у галузі специфічних для 
жінок медичних проблем78.

     f стаття 5 КЛВФРД: Відповідно до основних зобов’язань, викладених 
у ст. 2 цієї Конвенції, держави-учасниці зобов’язуються заборонити 
і ліквідувати расову дискримінацію у всіх її формах і забезпечити 

77  кÅÑкП. Çагальнèй коментар комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав  
№ 14: Право на найвèщèй äосяжнèй рівень зäоров’я (E/C.12/2004/4). 

78  кÅÑкП. Çагальнèй коментар комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав  
№ 16: Ðівноïравність чоловіків і жінок у вèкорèстанні всіх економічнèх, соöі-
альнèх і культурнèх ïрав (ст. 3 Ìіжнароäного ïакту ïро економічні, соöіальні і 
культурні ïрава). (E/C.12/2005/4).
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рівноправність кожної людини перед законом, без розрізнення 
раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, 
особливо щодо здійснення таких прав:… е) прав в економічній, 
соціальній і культурній галузях, зокрема:... iv) права на охорону 
здоров’я, медичну допомогу, соціальне забезпечення і соціальне 
обслуговування.

  • Загальна рекомендація КЛРД № 30, § 36: КЛРД рекомендує 
державам – учасницям Конвенції з урахуванням специфіки кож-
ної країни поважати права негромадян на відповідний рівень 
фізичного й психічного здоров’я, у тому числі не застосову-
вати щодо них політики відмови чи обмеження у доступі до 
профілактичної, лікувальної і паліативної медичної допомоги. 

     f стаття 12 КЛВФДЖ: 1. Держави-сторони вживають усіх відповід-
них заходів для ліквідації дискримі нації щодо жінок в галузі охорони 
здоров’я, з тим щоб забезпечити на основі рівності чоловіків та 
жінок доступ до медичного обслуговування, зокрема в тому, що 
стосується планування розміру сім’ї. 2. Поряд з положенням п. 1 
цієї статті держави-сторони забезпечують жінкам відповідне 
обслуговування в період вагітності, пологів і післяпологовий 
період, надаючи, коли це необхідно, безплатні послуги, а також 
відповідне харчування в період вагітності та годування. 

     f стаття 14 (п. «b» ч. 2) КЛВФДЖ: Держави-учасниці вживають 
усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у 
сільських районах для того, щоб забезпечити на основі рівності 
чоловіків і жінок їх участь у розвитку сільських районів та в одер-
жанні переваг від такого розвитку і, зокрема, забезпечують таким 
жінкам право: на доступ до відповідного медичного обслуговування, 
включаючи інформацію, консультації та обслуговування з питань 
планування розміру сім’ї.

     f стаття 23 КПД: 1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна 
у розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повно-
цінне й достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, 
сприяють її впевненості в собі і полегшують її активну участь у 
житті суспільства. 2. Держави-учасниці визнають право неповно-
цінної дитини на особливе піклування, заохочують і забезпечують 
надання допомоги, за умови наявності ресурсів, дитині, що має на 
це право, та відповідальним за турботу про неї допомоги, щодо 
якої подано прохання і яка відповідає стану дитини й становищу 
її батьків або інших осіб, які забезпечують турботу про дитину. 
3. На забезпечення особливих потреб неповноцінної дитини допо-
мога, згідно з пунктом 2 цієї статті, надається при можливості 
безкоштовно з урахуванням фінансових ресурсів батьків або інших 
осіб, які забезпечують турботу про дитину, та має на меті за-
безпечення неповноцінній дитині ефективного доступу до послуг 
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в галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговуван-
ня, відновлення здоров’я, підготовки до трудової діяльності та 
доступу до засобів відпочинку таким чином, який призводить до 
найбільш повного по можливості залучення дитини в соціальне 
життя і досягненню розвитку її особи, включаючи культурний і 
духовний розвиток дитини. 4. Держави-учасниці сприяють у дусі 
міжнародної співробітництва обміну відповідною інформацією в га-
лузі профілактичної охорони здоров’я, медичного, психологічного і 
функціонального лікування неповноцінних дітей, включаючи розпо-
всюдження інформації про методи реабілітації, загальноосвітньої 
і професійної підготовки, а також доступ до цієї інформації, з тим 
щоб дозволити державам-учасницям покращити свої можливості і 
знання, і розширити свій досвід у цій галузі. У зв’язку з цим особливу 
увага повинна приділятися потребам країн, що розвиваються.

     f стаття 28 МКМ: Працівники-мігранти й члени їхніх сімей мають 
право на отримання будь-якої медич ної допомоги, яка є конче 
необхідною для збереження їхнього життя чи запобігання непо-
правної шкоди їхньому здоров’ю, на основі рівності з громадянами 
відповідної держави. Їм не можна відмовляти в такій невідкладній 
медичній допомозі в силу якихось причин, у тому числі тих, які 
стосуються перебування чи зайнятості. 

     f стаття 43 МКМ: 1. Працівники-мігранти мають однаковий режим 
з громадянами держави роботи за наймом щодо: …е) доступу до 
соціального й медичного обслуговування за умови дотримання 
вимог, що висуваються до участі у відповідних програмах. 2. 
Держави-учасниці створюють умови для забезпечення справжньої 
рівності становища, щоб працівники-мігранти могли користува-
тися правами, згаданими в п. 1 цієї статті, у всіх випадках, коли 
умови їх перебування, закріплені державою роботи за наймом, 
відповідають установленим вимогам.

     f стаття 45 (п. «с» ч. 1) МКМ: 1. Члени сімей працівників-мігрантів 
користуються однаковим режимом з грома дянами держави за 
наймом щодо доступу до соціального й медичного обслуговування 
за умови дотримання вимог, що висуваються щодо участі у від-
повідних програмах. 

     f стаття 1 КПі: Мета цієї Конвенції полягає в заохоченні, захисті 
й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма інвалідами всіх 
прав й основоположних свобод, а також у заохоченні поважання 
притаманного їм достоїнства.

     f  стаття 12 КПі: 1. Держави-учасниці підтверджують, що кожний ін-
валід, де б він не знаходився, має право на рівний правовий захист. 
2. Держави-учасниці визнають, що інваліди мають правоздат-
ність нарівні з іншими в усіх аспектах життя. 3. Держави-учасниці 
вживають усіх належних заходів для надання інвалідам доступу 
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до підтримки, якої вони можуть потребувати під час реалізації 
своєї правоздатності. 4. Держави-учасниці забезпечують, щоб 
усі заходи, пов’язані з реалізацією правоздатності, передбачали 
належні та ефективні гарантії недопущення зловживань відпо-
відно до міжнародного права з прав людини.

     f стаття 25 КПі: Держави-учасниці визнають, що інваліди мають 
право на найбільш досяжний рівень здоров’я без дискримінації за 
ознакою інвалідності. Держави-учасниці вживають усіх належних 
заходів для забезпечення доступу інвалідів до послуг у сфері охо-
рони здоров’я, які враховують гендерну специфіку, в тому числі 
до реабілітації за станом здоров’я.

     f стаття 23 Конвенції про статус біженців: Договірні держави нада-
ватимуть біженцям, які законно проживають на їхній території, 
таке саме становище щодо урядової допомоги і підтримки, яким 
користуються їх громадяни.

     f стаття 3 Хартії про право на охорону здоров’я: Обов’язок держав 
забезпечити медичне обслуговування, яке відповідає всім вимогам, 
доступним фізично і економічно для кожного. 

     f Принцип 1 Лісабонської декларації про права пацієнта: Кожна 
людина має право на відповідне медичне обслуговування без жодної 
дискримінації. 

     f Принцип 4 Декларації про медичну допомогу, орієнтовану на 
пацієнта:

Пацієнтам повинні бути доступні медичні послуги, необхідні за їх 
умов. Сюди входить доступність безпечних, якісних і відповідних 
послуг, видів лікування, профілактики й медичної просвіти. Необ-
хідно забезпечити всім пацієнтам доступність необхідних послуг, 
незалежно від їх стану і соціоекономічного статусу. Щоб пацієнт 
міг досягнути максимально доступної якості життя, медичне 
обслуговування повинно задовольняти емоційні вимоги пацієнта 
і враховувати немедичні фактори – такі, як освіта, зайнятість 
і сімейні проблеми, що впливають на вибір пацієнтом медичних 
послуг і на організацію таких послуг.

     f Резолюція про медичну допомогу біженцям79:

Лікарі зобов’язані забезпечувати відповідну медичну допомогу не-
залежно від громадянського чи політичного статусу пацієнта, а 
держави не повинні відмовляти пацієнтам у праві на отримання 
адекватного лікування чи заважати лікарям виконувати свої 
обов’язки щодо забезпечення такого лікування; і

79  Ðезолюöія ïро меäèчну äоïомогу біженöям. Âсесвітня меäèчна асоöіаöія (ÂÌа).  
1998 р. http://www1.umn.edu/humanrts/instree/refugeeresolution.html. 
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Лікарів не можна змушувати до участі в якихось каральних або 
судових діях щодо біженців або ВПЛ чи застосовувати медично 
невиправдані заходи діагностики й лікування, такі як седативні 
засоби для полегшення депортації або переміщення особи; й

Лікарям необхідно надати достатньо часу й ресурсів для оцінки 
фізичного й психологічного стану біженців, які звертаються з 
проханням про надання притулку.

Примітка: право на свободу від дискримінації і рівний доступ 
до медичного обслуговування

договірні органи оон не раз засуджували держави за незабезпечення рів-
ного доступу до медичного обслуговування (часто через нестачу ресурсів) 
для соціально відчужених і вразливих груп населення. до таких груп на-
лежать представники корінного населення, які живуть у злиднях80, біженці 
певної національності81, діти, люди похилого віку й особи з фізичними чи 
психічними вадами82, мешканці сільської місцевості в країнах, де медичні 
послуги й медперсонал зосереджені головно в містах83. Говорячи про одну 
країну кеСкП з жалем відзначив, що 90% населення не має доступу до 

80  кËÐÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з ліквіäаöії расової äèскрèмінаöії: Болівія, 
1996 р. (CERD/C/304/Add.10). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з 
економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Ìексèка, 1999 р. (E/C.12/1/Add.14). 
Äержаві ïреä’явлено вèмогу вжèтè більш ефектèвнèх захоäів щоäо забезïечен-
ня äостуïу äо основнèх ïослуг у сфері охоронè зäоров’я äля всіх äітей і щоäо 
боротьбè з неäоїäанням, особлèво у äітей коріннèх нароäів, які ïрожèвають у 
сільськèх та віääаленèх районах.

81  кËÐÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з ліквіäаöії всіх форм расової äèскрèмінаöії: 
Яïонія, 2001 р. (A/56/18 [SUPP]). Äля біженöів з Інäокèтаю застосовуються інші 
станäартè лікування, аніж äля ïреäставнèків іншèх наöіональностей.

82  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ôінлянäія, 2000 р. (E/C.12/1/Add.52). Âіäмова äеякèх муніöèïалітетів вèäілятè 
äостатньо коштів на організаöію меäèчного обслуговування, що ïрèзвело äо 
нерівності на оäнакові ïослугè, які наäаються, залежно віä місöя ïрожèвання 
ïаöієнта.

83  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ìалі, 1994 р. (E/1995/22). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з 
економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Гватемала, 1996 р. (E/1997/22); Па-
рагвай, 1996 р. (E/1997/22). Çазначається, що меäèків і ïарамеäèків у країні äуже 
мало; Ìонголія, 2000 р. (E/2001/22). Âіäзначається ïогіршення стану зäоров’я 
населення ïротягом трèвалого часу й необхіäність ïіäвèщèтè äостуïність ме-
äèчного обслуговування у сільській місöевості, а також äля малозабезïеченого 
населення.
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медичного обслуговування84. В іншому випадку піддав державу критиці 
за недостатнє медичне обслуговування пацієнтів з низькими доходами й 
закликав надавати субсидії на дуже дорогі препарати, необхідні хронічно 
хворим й психічно хворим пацієнтам85.

договірні органи наголошують на важливості недопущення дискримінації 
та упередження щодо осіб з певними захворюваннями, такими як ВІл/
СнІд, з причини наявного у них захворювання86.

Жінки та молодь, як і раніше, страждають від нерівності в аспекті до-
ступності медичних послуг, що нерідко призводить до високого рівня 
смертності87. обидві групи, особливо жінки, які проживають у сільській 
місцевості88, а також особливо вразливі категорії дітей (наприклад, дівчата, 
діти корінних народів і діти, що живуть у злиднях) часто стикаються з 
дискримінацією за декількома ознаками одночасно, і для вирішення цієї 
проблеми потрібні особливі цілеспрямовані заходи й достатні бюджетні 
кошти89.

84  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Íеïал, 2001 р. (E/2002/22). комітет зазначає, що згіäно з чèннèм наöіональнèм 
ïланом охоронè зäоров’я населення на 1997-2017 рр., роль äержавè у розвèтку 
наöіональної сèстемè охоронè зäоров’я віäïовіäно äо ïрограм структурнèх 
реформ звоäèться äо мінімуму. Äалі віäзначається äефіöèт служб охоронè 
ïсèхічного зäоров’я і віäсутність ïрограм ïсèхічного зäоров’я на місöевому 
рівні.

85  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх 
ïрав: кèтай, 2005 р. (E/C.12/1/Add.107). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè 
комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Ðосійська Ôеäераöія, 2003 
р. (E/C.12/1/Add.94). комітет крèтèкує Ðосію з ïрèвоäу того, що стаöіонарè і 
ïоліклінікè в біäнèх регіонах часто не мають заïасу необхіäнèх лікарськèх ïре-
ïаратів.

86  комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок, 2001 р. (A/56/38 [SUPP]). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комі-
тету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Ðосійська Ôеäераöія, 2003 р. 
(E/2004/22).

87  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Перу, 1997 р. (E/1998/22). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з 
економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Україна, 2001 р. (E/2002/22). Âіäзна-
чається ïогіршення стану зäоров’я найбільш уразлèвèх груï, особлèво жінок і 
äітей, і знèження якості меäèчнèх ïослуг. комітет заклèкає äержаву гарантуватè 
äотрèмання своїх зобов’язань з організаöії ïервèнного рівня охоронè зäоров’я 
завäякè вèäіленню äостатніх ресурсів, а також забезïечèтè äостуïність меäèч-
ної äоïомогè äля всіх, зокрема äля найбільш уразлèвèх груï.

88  комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: Буркіна-Ôасо, 2000 р. (A/55/38).

89  комітет ПÄ. конвенöія ïро ïрава äèтèнè. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав 
äèтèнè: Болівія, 1993 р. (CRC/C/16).
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2.4. Права осіб, що надають допомогу  
 в сфері охорони здоров’я
Права, ïоклèкані гарантуватè захèст ïраöівнèків й забезïечуватè їм 
безïечні й сïрèятлèві äля зäоров’я умовè ïраöі, закріïлені в чèсленнèх 
міжнароäнèх äоговорах і конвенöіях. Îрганізаöія Îб’єäнанèх Íаöій та її 
інстèтуöії, у тому чèслі Ìіжнароäна організаöія ïраöі, розробèлè äеякі з 
міжнароäнèх норм охоронè ïраöі й веäуть моніторèнг їх імïлементаöії. 
У öьому розäілі ïреäставлено норматèвні ïоложення та їх тлумачення, 
ïов’язані з трьома основнèмè ïравамè осіб, які наäають äоïомогу в 
сфері охоронè зäоров’я. Äо нèх належать: 1) ïраво на гіäні умовè ïраöі, 
включаючè ïраво на його сïравеäлèву оïлату; 2) ïраво на свобоäу 
об’єäнання, включаючè ïраво на участь у ïрофсïілках і ïраво на страйк; 
3) ïраво на належну ïравову ïроöеäуру й ïов’язані з нею ïрава, такі як: 
на сïравеäлèвèй розгляä сïравè, на ефектèвнèй засіб ïравового захèсту, 
на захèст ïрèватного жèття і реïутаöії, на свобоäу вèсловлення äумкè і 
свобоäу інформаöії.

У ïершій частèні розäілу розгляäається ïраво на гіäні умовè ïраöі, в äругій – 
йäеться ïро ïраво на свобоäу об’єäнання, а в третій – аналізується 
тлумачення ïрава на належну ïравову ïроöеäуру і ïов’язанèх із нею 
ïрав. кожна частèна ïочèнається з ïояснення значущості öього ïрава äля 
меäèчнèх ïраöівнèків, за якèм іäуть ïрèклаäè його можлèвèх ïорушень. 
Äалі з різноманітнèх äоговорів ÎÎÍ навоäяться віäïовіäні ïравові нормè 
з ïèтання охоронè ïраöі, як ті, що мають загальне застосування, так і 
ті, що належать äо конкретної груïè осіб. коротко навоäяться основні 
роз’яснення, ïрèнöèïè тлумачення взято з ïрèкінöевèх зауваг, загальнèх 
коментарів і суäової ïрактèкè офіöійнèх органів, які ïроваäять моніторèнг 
äотрèмання ïрав. 

Право на гідні умови праці

Îрганè ÎÎÍ з контролю за вèконанням äоговорів ïояснюють, що ïрава 
бутè забезïеченèм роботою чè роäом занять за своїм вèбором не 
існує. Îäнак äержавè ïовèнні утрèмуватèся віä незаконного обмеження 
можлèвостей люäèнè вільно ïрèсвятèтè себе обраній кар’єрі. крім 
того, äержавè зобов’язані забезïечèтè сïравеäлèве ïовоäження з 
ïраöівнèкамè-мігрантамè. Ця вèмога особлèво актуальна äля меäèчнèх 
ïраöівнèків з-за корäону, якèх неріäко залучають äля роботè в стаöіонарах 
і клініках. Îбов’язкè äержав щоäо ïраöівнèків з іншèх країн акöентуються 
у Ìіжнароäній конвенöії ïро захèст ïрав усіх труäящèх-мігрантів і членів 
їхніх сімей.
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Äоговірні органè ÎÎÍ вèвчалè ïèтання оïлатè й умов ïраöі ïраöівнèків і за 
результатамè öèх äосліäжень вказалè на становèще меäèчного ïерсоналу. 
Çокрема, вèклèкає стурбованість нèзькèй рівень оïлатè ïраöі меäèчнèх 
ïраöівнèків у äеякèх країнах.

Право на працю

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
 

 Усіх іноземних працівників-мігрантів з країни Х, включаючи де-
кількох лікарів і медичних сестер, у пришвидшеному порядку 
висилають з країни після розірвання дипломатичних відносин 
між країнами внаслідок торгового спору.

 Медпрацівники-жінки часто піддаються сексуальним домаган-
ням з боку персоналу, але заходів щодо припинення домагань 
не вживається. Від сутні установлені норми робочого часу для 
медичного персоналу, якому нерідко доводиться працювати 
понад 80 годин на тиждень.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

Загальні стандарти

     f стаття 23 (ч. 1) ЗДПЛ: Кожна людина має право на працю, на віль-
ний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на 
захист від безробіття.

     f стаття 6 (ч. 1) МПЕсКП: Держави, які беруть участь у цьому Пак-
ті, визнають право на працю, яке включає право кожної людини 
дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона 
вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять 
належні кроки для забезпечення цього права. 

  • Загальний коментар КЕсКП № 18, § 1: Право на працю має 
дуже важливе значення для здійснення інших прав людини і є 
невід’ємним компонентом людської гідності. Кожна людина має 
право мати можливість працювати, щоб вести гідний спосіб 
життя. Право на працю забезпечує виживання індивіда і його 
сім’ї та одночасно сприяє розвитку й визнанню індивіда в межах 
суспільства, за умови, що вид трудової діяльності було обрано 
вільно чи на нього було дано добровільну згоду.
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  • Загальний коментар КЕсКП № 18, § 4: Право на працю, яке 
гарантується у МПЕСКП, закріплює обов’язок держав-учасниць 
забезпечувати їх громадянам право на працю, яку вони вільно 
обирають чи на яку вони вільно погоджуються, включаючи 
право не піддаватися необґрунтованим звільненням. Це ви-
значення підкреслює той факт, що повага до людини та її 
гідності виражається у свободі людини обирати вид трудової 
діяльності, а також вказує на важливе значення праці для роз-
витку особистості й для її соціальної та економічної інтеграції.

  • Загальний коментар КЕсКП № 18, § 6, 23 і 25: Право на пра-
цю не означає абсолютного безумовного права на отримання 
роботи, а передбачає, що держава повинна забезпечити такі 
умови, за яких ні вона сама, ні інші особи (наприклад, приватні 
компанії) не вчиняли б дій, які необґрунтовано чи на дискриміна-
ційній основі перешкоджають людині заробляти собі на життя 
чи займатися своєю професією. 

  • Загальний коментар КЕсКП № 16, § 23: Здійснення ст. 3 у 
зв’язку зі ст. 6 потребує, окрім усього іншого, щоб за законом 
і на практиці чоловіки та жінки мали рівний доступ до робочих 
місць будь-якого рівня і до будь-яких професій та щоб програ-
ми професійної підготовки й орієнтації як у державному, так 
і в приватному секторах надавали чоловікам і жінкам навики, 
інформацію та знання, необхідні для однакової реалізації права 
на працю.

     • окрім частої критики щодо держав, які допускають високий рі-
вень безробіття, кеСкП також засудив: а) видворення з країни 
ВІл-позитивних іноземних працівників, що мають чинний дозвіл 
на роботу90; b) непропорційно високу кількість жінок, зайнятих 
на низькооплачуваній роботі на неповний робочий день91; c) 
скорочення державного сектору, що призводить до серйозних 
соціальних наслідків92. 

     f Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації (КЛВФРД)

90 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ëівійська арабська Äжамахірія, 1997 р. (E/1998/22).

91 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Îб’єäнане королівство Âелèкобрèтанії і Північної Ірланäії, 1997 р. (Å/1998/22). 
Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і 
культурнèх ïрав: Україна, 1995 р. (E/1996/22).

92 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ñоломонові Îстровè, 1999 р. (E/2000/22).
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     • клрд неодноразово висловлював стурбованість небажанням 
чи нездатністю держав вирішити проблему дефіциту можли-
востей працевлаштування представників етнічних працівників-
мігрантів93.

     • клрд зазначив, що екзамени і система квот для лікарів, які 
отримали освіту за кордоном, не є порушенням права праців-
ників-мігрантів, яке захищене ст. 5 (п. «e», «і») клВфрд. Стаття 
5 (п. «e», «і») гарантує право на працю і вільний вибір роботи 
без розмежування раси, кольору шкіри, національності чи ет-
нічного походження94. 

     f стаття 11 Декларації ООН про право й обов’язок окремих осіб, 
груп та органів суспільства заохочувати й захищати загально-
визнані права людини та основні свободи (Декларація ООН 
про правозахисників)95: Кожна людина, індивідуально і спільно 
з іншими, має право на законній підставі займатися своїм видом 
діяльності чи працювати за професією. Кожен, хто за видом своєї 
діяльності може впливати на людську гідність, права людини й 
основні свободи інших осіб, повинен поважати ці права і свободи та 
дотримуватися відповідних національних і міжнародних стандар-
тів поведінки чи етики, які пов’язані з родом занять чи професією. 

Норми законодавства, що стосуються жінок

     f стаття 11 (ч. 1) КЛВФДЖ: Держави-учасниці вживають усіх необ-
хідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі за-
йнятості, з тим щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і 
жінок рівні права, зокрема: 

а) право на працю як невід’ємне право всіх людей;… 

с) право на вільний вибір професії чи роду роботи, на просування 
на службі та гарантію зайнятості, а також на користування всіма 

93 кËÐÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з ліквіäаöії всіх форм расової äèскрèмінаöії: 
Польща, 1997 р. (A/52/18). Äèв. також: кËÐÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з лік-
віäаöії всіх форм расової äèскрèмінаöії: Íорвегія, 1994 р. (A/49/18); Îб’єäнане 
королівство Âелèкобрèтанії і Північної Ірланäії, 1991р. (A/46/18); Ізраїль, 1998 р. 
(A/53/18); Íіäерланäè, 1998 р. (A/53/18); Ëіван, 1998 р. (A/53/18); азербайäжан, 
1999 р. (A/54/18); Äанія, 2000 р. (A/55/18); Ëатвія, 2003 р. (A/58/18); Ісланäія, 
2005 р. (A/60/18); Туркменістан, 2005 р. (A/60/18).

94 кËÐÄ. Âèсновкè у сïраві B. M. S. ïротè австралії, 1996 р. (C/54/D/8/1996); 
Проöеäурні рішення, 1999 р. (а/54/18).

95 Äеклараöія ÎÎÍ ïро ïраво й обов’язок окремèх осіб, груï та органів сусïільства 
заохочуватè й захèщатè загальновèзнані ïрава люäèнè та основні свобоäè 
(Äеклараöія ÎÎÍ ïро ïравозахèснèків), 9 груäня 1998 р. Ðезолюöія Генеральної 
асамблеї ÎÎÍ 53/144.
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пільгами і умовами роботи, на одержання професійної підготовки 
та перепідготовки, включаючи учнівство, професійну підготовку 
підвищеного рівня та регулярну підготовку.

Норми законодавства, що стосуються працівників-мігрантів

     f стаття 51 МКМ: Працівники-мігранти, яким у державі роботи 
за наймом не дозволено вільно обирати для себе оплачувану ді-
яльність, не вважаються такими, що не мають законного ста-
тусу й не позбавляються дозволу на проживання лише внаслідок 
припинення їх діяльності, що винагороджується, до закінчення 
терміну дії дозволу на роботу, за винятком тих випадків, коли в 
дозволі проживання спеціально обумовлено конкретну винагороду 
за діяльність, для заняття якою їх було допущено. Такі праців-
ники-мігранти мають право на пошуки іншої роботи за наймом, 
участь у програмах громадських робіт і перепідготовку протягом 
чинності їх дозволу на роботу, що залишився, з урахуванням тих 
умов чи обмежень, які обумовлені в дозволі на роботу.

Право на справедливу оплату й безпечні умови праці

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
 

 Зарплата медсестер і допоміжного персоналу нижча від уста-
новленого в країні мінімального розміру оплати праці. 

 Їдальню для персоналу не закривають, незважаючи на вияв-
лені неодноразові порушення елементарних норм гігієни.

 Медичний персонал рентгенологічного відділення часто зазнає 
небез печного впливу високих рівнів рентгенівського опро-
мінення через несправність обладнання, яке тривалий час не 
перевіряється й не замінюється.

 Медсестра інфікується ВІЛ внаслідок використання неякісно 
просте рилізованого медичного інструментарію.
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НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

Загальні стандарти

     f стаття 7 МПЕсКП: Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 
визнають право кожного на справедливі і сприятливі умови праці, 
включаючи, зокрема: а) винагороду, що забезпечувала б як мінімум 
усім трудящим: і) справедливу зарплату і рівну винагороду за пра-
цю рівної цінності без будь-якої різниці, причому, зокрема, жінкам 
повинні гарантуватись умови праці, не гірші від тих, якими корис-
туються чоловіки, з рівною платою за рівну працю; іі) задовільне 
існування для них самих та їхніх сімей відповідно до постанов 
цього Пакту; b) умови роботи, що відповідають вимогам безпеки 
та гігієни; с) однакову для всіх можливість просування по роботі 
на відповідні більш високі ступені виключно на підставі трудового 
стажу і кваліфікації; d) відпочинок, дозвілля і розумне обмеження 
робочого часу та оплачувану періодичну відпустку так само, як і 
винагороду за святкові дні.

     f стаття 12 МПЕсКП: 1. Держави, які беруть участь у цьому Пак-
ті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний рівень 
фізичного і психічного здоров’я. 2. Заходи, яких повинні вжити 
державам, що беруть участь у цьому Пакті, для повного здій-
снення цього права, включають ті, які є необхідними для… b) по-
ліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни 
праці в промисловості.

     • кеСкП висловив стурбованість низкою проблем щодо умов 
праці, в тому числі: невідповідністю трудового кодексу міжна-
родним стандартам, особливо щодо відпустки у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами96, диспропорцією в оплаті та умовах праці в 
приватному та державному секторах (в освіті)97, дискримінацією 
у сфері праці на основі політичних поглядів98, відсутністю вста-
новленого мінімального розміру оплати праці для працівників 
державного сектору й значним скороченням реальних зарплат 
деяких працівників (зокрема, вчителів) у частині купівельної 
спроможності, конфліктними взаємовідносинами між учителями 
та державою й очевидною неефективністю заходів, які вжива-

96 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Åкваäор, 1990 р. (E/1991/23).

97 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ісïанія, 1991 р. (Å/1992/23); колумбія, 1991 р. (E/1992/23).

98 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Íімеччèна, 1993 р. (E/1994/23).



71

ðîçäіë 2.4. 

ються для врегулювання ситуації99, неефективністю кампаній, 
спрямованих на гігієну та безпеку праці на робочих місцях, де 
часто не дотримуються встановлених нормативів, неповним і 
непостійним дотриманням стандартів100 захисту працівників в 
аспекті обмеження тривалості робочого дня й установлення 
обов’язкового щотижневого відпочинку через те, що в деяких 
галузях приватного сектору ухиляються від виконання відповід-
ного законодавства101, відсутністю законів щодо захисту праців-
ників, не охоплених колективним договором, щодо мінімальної 
заробітної плати, медичної допомоги, допомоги у зв’язку з 
вагітністю і пологами, а також безпечних умов праці102, небез-
печних умов праці й невиплатою компенсацій за травми на ви-
робництві103, приватизацією інспекцій праці і систем контролю104, 
нормативною базою, яка сприяє індивідуальним переговорам 
працівника з роботодавцем на шкоду колективному договору105, 
неефективністю втілень законодавчих норм про гарантії за-
йнятості106, дозволом встановлювати надто тривалий робочий 
день і робочий тиждень у державному і приватному секторах107.

     f Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (МПГПП) 

     • рада оон з прав людини (рПл) засудила сексуальні домагання 
на робочому місці108 й недотримання законодавства про працю. 

99 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Уругвай, 1994 р. (E/1995/22). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету 
з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Ôінлянäія, 1996 р. (E/1997/22).

100 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
аргентèна, 1994 р. (E/1995/22).

101  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
австрія, 1994 р. (E/1995/22).

102  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ñурèнам, 1995 р. (E/1996/22).

103 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх 
ïрав: Ðосійська Ôеäераöія, 1997 р. (E/1998/22). Пізніше комітет засуäèв велèку 
кількість незаконнèх звільнень і невèïлату заробітної ïлатè.

104 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
аргентèна, 1999 р. (E/2000/22).

105 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
австралія, 2000 р. (E/2001/22).

106 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ôінлянäія, 2000 р. (E/2001/22).

107 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Яïонія, 2001 р. (E/2002/22).

108 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Чèлі, 1999 р. (A/54/40 [vol. I]). 
Äèв. також кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Трèніäаä і Тобаго, 
2001 р. (A/56/40 [vol. I]).
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до законодавства про працю належать закони, які передбачають 
адекватний моніторинг умов праці й достатнє фінансування 
діяльності інспекцій праці109. 

     f стаття 4 Конвенції МОП про безпеку та гігієну праці та ви-
робниче середовище110: Кожний член Організації відповідно до 
національних умов і практики та після консультації з найбільш 
представницькими організаціями роботодавців і працівників 
розробляє, здійснює та періодично переглядає узгоджену наці-
ональну політику в галузі безпеки праці, гігієни праці й виробни-
чого середовища. Мета такої політики – запобігати нещасним 
випадкам і ушкодженню здоров’я, що виникають внаслідок роботи, 
в ході її або пов’язані з нею, зводячи до мінімуму, наскільки це об-
ґрунтовано й практично здійсненне, причини небезпек, властивих 
виробничому середовищу.

     f стаття 3 (ч. 1) Конвенції МОП про служби гігієни праці111: Дер-
жави зобов’язуються планомірно розвивати служби гігієни праці 
для всіх працівників, у тому числі працівників державного сектору.

     f стаття 2 (ч. 1) Рамкової конвенції МОП про основи, що сприяють 
безпеці та гігієні праці112: Держави зобов’язані постійно сприя-
ти підвищенню рівня безпеки й гігієни праці для попередження 
виробничих травм, захворювань і смертності завдяки розробці 
у співпраці з найбільш представницькими організаціями робото-
давців і працівників національної політики, національної системи 
й національної програми.

109 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Äомініканська Ðесïубліка, 
1993 р. (A/48/40 [vol. I]). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з 
економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Ñальваäор, 1996 р. (E/1997/22).

110 конвенöія ïро безïеку та гігієну ïраöі та вèробнèче сереäовèще № 155, 1981 р. 
Ìіжнароäна організаöія ïраöі (ÌÎП). http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/
conventions_19.shtml.

111 конвенöія ïро службè гігієнè ïраöі № 161, 1985 р. ÌÎП. http://www.ilo.org/ilolex/
cgi-lex/convde.pl?C161.

112 Ðамкова конвенöія ïро основè, що сïрèяють безïеöі та гігієні ïраöі № 187, 
2006 р. ÌÎП. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C187.
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Норми законодавства, що стосуються сестринського 
персоналу

     f Конвенція МОП про зайнятість та умови праці й життя сестрин-
ського персоналу113 114: 

стаття 1 (ч. 2). Ця Конвенція застосовується до всього сестрин-
ського персоналу, незалежно від його місця роботи. 

стаття 2. 1. Кожний член Організації, який ратифікує цю Конвенцію, 
ухвалює та здійснює методами, що відповідають національним 
умовам, політику в галузі сес тринських служб і сестринського пер-
соналу, спрямовану, в межах загальної програми охорони здоров’я, 
де така є, на забезпечення населення сестринським доглядом, 
потрібним у кількісному та якісному відношенні для досягнення 
якомога вищого рівня охорони здоров’я населення, з урахуванням 
наявних ресурсів для медичного обслуговування в цілому. 2. Зо-
крема, він вживає потрібних заходів для надання сестринському 
персоналові: a) освіти й підготовки, що відповідають здійсненню 
його функцій; і b) умов зайнятості й праці, серед них можливості 
просування та винагородження, які могли б залучити людей до 
професії і утримати їх у ній. 3. Згадана в параграфі 1 цієї статті 

113 конвенöія ïро зайнятість та умовè ïраöі й жèття сестрèнського ïерсоналу 
№ 149, 1977 р. ÌÎП. http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/publ/
health/c149.pdf. У ïреамбулі зазначено: «Âèзнаючè жèттєво важлèву роль, яку 
віäіграє сестрèнськèй ïерсонал разом з іншèмè ïраöівнèкамè галузі охоронè 
зäоров’я в охороні й ïоліïшенні зäоров’я та äобробуту населення, вèзнаючè, 
що äержавнèй сектор, котрèй вèстуïає як роботоäавеöь äля сестрèнського ïер-
соналу, ïовèнен віäіграватè актèвну роль у ïоліïшенні умов зайнятості та ïраöі 
сестрèнського ïерсоналу, зазначаючè, що сучасне становèще сестрèнського 
ïерсоналу в багатьох країнах, äе віäчувається нестача кваліфікованèх каäрів 
і äе наявнèй ïерсонал не завжäè вèкорèстовується äостатньо ефектèвно, є 
ïерешкоäою äля розвèтку ефектèвного меäèчного обслуговування, нагаäуючè, 
що на сестрèнськèй ïерсонал ïошèрюються багато міжнароäнèх конвенöій 
та рекоменäаöія у галузі ïраöі, котрі встановлюють загальні нормè стосовно 
зайнятості й умов ïраöі, такі як актè ïро äèскрèмінаöію, ïро свобоäу асоöіаöії 
та ïраво на веäення колектèвнèх ïереговорів, ïро äобровільне ïрèмèрення 
й арбітраж, ïро трèвалість робочого часу, ïро щорічні оïлачувані віäïусткè 
та оïлачувані навчальні віäïусткè, ïро соöіальне забезïечення і ïобутове об-
слуговування та ïро охорону матерèнства й зäоров’я ïраöівнèків, вважаючè, 
що з огляäу на особлèві умовè, в якèх ïраöює сестрèнськèй ïерсонал, сліä 
äоïовнèтè öі загальні нормè нормамè, котрі сïеöіально стосуються сестрèн-
ського ïерсоналу, ïрèзначенèмè äля забезïечення йому умов, які віäïовіäають 
його ролі в галузі охоронè зäоров’я і ïрèйнятні äля нього самого, зазначаючè, 
що нèжченавеäені нормè було ïіäготовлено у сïівробітнèöтві із Âсесвітньою 
організаöією охоронè зäоров’я і що таке сïівробітнèöтво з öією організаöією 
трèватèме з метою сïрèяння й забезïечення застосування öèх норм…»

114  Перелік ратèфікованèх äокументів. ÌÎП. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.
pl?Ñ149.
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політика розробляється за консультацією із заінтересованими 
організаціями роботодавців і працівників, де такі організації є. 4. 
Ця політика координується з політикою, що стосується інших 
аспектів охорони здоров’я та інших працівників у галузі охорони 
здоров’я, за консультацією із заінтересованими організаціями 
роботодавців і працівників.

стаття 6. Сестринський персонал користується умовами, принай-
мні еквівалент ними умовам інших працівників відповідної країни в 
таких галузях: a) тривалість робочого часу, куди входять регулю-
вання і компенсація понаднормових годин, незручних годин роботи 
і змінної роботи; b) щотижневий відпочинок; c) щорічна оплачувана 
відпустка; d) навчальна відпустка; e) відпустка по вагітності та 
пологах; f) відпустка по хворобі; g) соціальне забезпечення.

стаття 7. Якщо треба, кожний член Організації прагне поліпшити 
чинне законодавство й правила відносно техніки безпеки та гігієни 
праці, пристосовуючи їх до особливого роду сестринської праці і 
середовища, в якому вона здійснюється.

Примітка: умови праці медичних працівників

органи контролю за виконанням договорів часто згадували про медич-
них працівників. Існує загальноприйнята думка про необхідність вжиття 
заходів для підвищення заробітної плати медичних сестер115. Проблему 
створюють і тривалі затримки виплати заробітної плати медичним праців-
никам, що змушує багатьох лікарів шукати роботу за кордоном. органами 
моніторингу також відзначено нагальну необхідність виділення фінансу-
вання лікарням і службам охорони здоров’я у пріоритетному порядку для 
відновлення нормального їх функціонування і для забезпечення лікарям, 
медсестрам та іншому медперсоналу можливості якомога швидше по-
вернутися на роботу116. Загальну стурбованість також викликають низькі 
зарплати медперсоналу й недостатньо сприятливі умови праці та побуту 
в стаціонарах117. І, врешті-решт, проблемою є «відтік мізків», пов’язаний 
із масовим виїздом медичних працівників за кордон через погані умови 
праці в сфері охорони здоров’я у своїй країні118.

115 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Уругвай, 1997 р. (E/1998/22).

116  кПÄ. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав äèтèнè: Ñоломонові Îстровè, 2003 р. 
(CRC/C/132).

117  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Грузія, 2002 р. (E/2003/22).

118  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Çамбія, 2005 р. (E/2006/22).
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Норми законодавства щодо жінок
     f стаття 10 (ч. 2) МПЕсКП: Особлива охорона повинна надаватись 

матерям протягом розумного періоду до і після пологів. Про-
тягом цього періоду працюючим матерям повинна надаватись 
оплачувана відпустка або відпустка з достатньою допомогою 
по соціальному забезпеченню.

     f стаття 7 МПЕсКП: Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 
визнають право кожного на справедливі і сприятливі умови праці, 
включаючи, зокрема: а) винагороду, що забезпечувала б як міні-
мум усім трудящим: і) справедливу зарплату і рівну винагороду 
за працю рівної цінності без будь-якої різниці, причому, зокрема, 
жінкам повинні гарантуватись умови праці, не гірші від тих, 
якими користуються чоловіки, з рівною платою за рівну працю;  
іі) задовільне існування для них самих та їхніх сімей відповідно до 
постанов цього Пакту; b) умови роботи, що відповідають вимогам 
безпеки та гігієни; с) однакову для всіх можливість просування по 
роботі на відповідні більш високі ступені виключно на підставі трудо-
вого стажу і кваліфікації; d) відпочинок, дозвілля і розумне обмеження 
робочого часу та оплачувану періодичну відпустку так само, як і 
винагороду за святкові дні.

  • Загальний коментар КЕсКП № 16, § 24: Пункт «а» ст. 7 
Пакту вимагає від держав-учасниць визнати право кожного 
на справедливі й сприятливі умови праці та забезпечити, 
крім усього іншого, справедливу заробітну плату й рівну ви-
нагороду за працю рівної цінності. Стаття 3, згідно зі ст. 7, 
вимагає, зокрема, щоб держава-учасниця виявила та усунула 
такі основоположні причини диференційованої оплати, як 
оцінка роботи з упередженням щодо жінок чи стереотипне 
уявлення про існування між чоловіками та жінками відмін-
ностей у плані продуктивності праці. Крім того, держава-
учасниця повинна з допомогою інспекції праці, що ефективно 
працює, контролювати дотримання приватним сектором 
національного законодавства про умови оплати праці. Держа-
ві-учасниці необхідно прийняти законодавство, яке закріплює 
однакове ставлення до працівників під час розгляду питань 
просування на службі, надання додаткових виплат, а також 
забезпечення рівних можливостей і заохочення підвищення 
кваліфікації тих, хто працює. Врешті-решт держава-учасниця 
повинна пом’якшити проблеми, з якими стикаються чоловіки 
й жінки, що поєднують професійні та сімейні обов’язки, через 
проведення адекватної політики в галузі догляду за дітьми і 
піклування про залежних членів сім’ї.
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     f стаття 11 (п. «f» ч. 1) КЛВФДЖ: Держави-сторони вживають усіх 
відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі 
зайнятості, з тим щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і 
жінок рівні права, зокрема:…право на охорону здоров’я та безпечні 
умови праці, включаючи захист репродуктивної функції.

     f стаття 11 (ч. 2) КЛВФДЖ: Для запобігання дискримінації щодо 
жінок після одруження або народження дитини та гарантування 
їм ефективного права на працю держави-сторони вживають 
відповідних заходів для того, щоб: a) заборонити, під загрозою 
застосування санкцій, звільнення з роботи на підставі вагіт-
ності або відпустки по вагітності та пологах чи дискримінації 
з огляду на сімейний стан при звільненні; b) ввести оплачувані 
відпустки або відпустки з порівняльною соціальною допомогою по 
вагітності та пологах без втрати попереднього місця роботи, 
старшинства або соціальної допомоги; c) заохочувати надання 
необхідних додаткових соціальних послуг, з тим щоб дозволити 
батькам поєднувати виконання сімейних обов’язків з трудовою 
діяльністю та участю в громадському житті, зокрема шляхом 
створення і розширення мережі закладів по догляду за дітьми; d) 
забезпечувати жінкам особливий захист у період вагітності на 
тих видах робіт, шкідливість яких для здоров’я доведена. 

  • Загальна рекомендація Комітету ЛВФДЖ № 24 до ст. 12, § 28: 
Під час зіставлення звітів про вжиті заходи щодо дотримання 
ст. 12 державам-учасницям рекомендується з’ясовувати її 
взаємозв’язок з іншими статтями Конвенції, які стосують-
ся здоров’я жінок. До таких статей належить… ст. 11, яка 
частково стосується захисту здоров’я й охорони праці жінок, 
включаючи збереження репродуктивної функції, особливі засоби 
захисту жінок, зайнятих на шкідливих роботах під час вагіт-
ності та надання оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю 
і пологами.

  • комітет лВфдЖ часто критикує те, що непропорційно велику 
кількість жінок зайнято на низькооплачуваній, некваліфікованій 
роботі з неповною зайнятістю, у тому числі в галузі охорони здо-
ров’я119. комітет лВфдЖ також відзначає, що порівняно невелика 
кількість жінок обіймає керівні професійні та адміністративні 
посади як у державному, так і в приватному секторах (факт, що 
свідчить про існування так званої скляної стелі)120.

119 комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: Білорусь, 2004 р. (A/59/38 [part I]).

120 комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: Ôінлянäія, 1995 р. (A/50/38). Äèв. також: комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь ко-
мітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо жінок: Åфіоïія, 1996 р. (A/51/38) 
і албанія, 2003 р. (A/58/38 [part I ]).
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     • крім того, комітет лВфдЖ засудив відсутність нормативних 
положень, які дозволяли б карати за сексуальні домагання на 
робочому місці й забезпечувати правовий захист від домагань 
у приватному секторі121 122, погані умови праці персоналу як у 
приватному, так і в державному секторах, особливо в аспекті 
недотримання мінімального рівня заробітної плати й відсут-
ності соціальної та медичної допомоги і пільг123, дискримінацію 
щодо жінок у зв’язку з вагітністю і пологами, незважаючи на 
існування політики, яка забороняє таку практику124, відсутність 
недорогих дитячих дошкільних закладів125, недостатню кіль-
кість дитячих ясел для дітей, матері яких працюють126. 

Норми законодавства, що стосуються  
працівників-інвалідів

     f стаття 7 МПЕсКП: Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 
визнають право кожного на справедливі і сприятливі умови праці, 
включаючи, зокрема… 

  • Загальний коментар КЕсКП № 5, § 25: Право на «справед-
ливі і сприятливі умови праці» (ст. 7) застосовується до всіх 
працівників-інвалідів незалежно від того, чи працюють вони 
на спеціально пристосованих виробництвах, чи зайняті на 
відкритому ринку праці. Щодо інвалідів, які працюють, недо-

121 комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: аргентèна, 1997 р. (A/52/38/Rev.1 [part II]). Äèв. також: комітет ËÂÔÄЖ. 
Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо жінок: куба, 2000 
р. (A/55/38 [part II]).

122 комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: кèтай, 1999 р. (A/54/38/Rev.1 [part I]).

123 комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: Банглаäеш, 1997 р. (A/52/38/Rev.1 [part II]).

124 комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: Гайана, 2001 р. (A/56/38 [part II]). комітет рекоменäував розробку на-
öіональної ïолітèкè äля ïрèватного та äержавного секторів, яка включала б у 
себе мінімальну обов’язкову оïлачувану віäïустку у зв’язку з вагітністю та äо-
гляäом за äèтèною, а також заïроваäження ефектèвнèх санкöій і комïенсаöій 
за ïорушення законоäавства ïро віäïустку у зв’язку з вагітністю та ïологамè. 
крім того, рекоменäується організуватè ïрограмè ïіäготовкè сïівробітнèків 
Äержавного уïравління ïраöі, щоб забезïечèтè ïрèтягнення ïорушнèків äо 
віäïовіäальності й гарантуватè вèконання наявнèх законів і як у äержавному, 
так і в ïрèватному секторах.

125 комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: Ірланäія, 2005 р. (A/60/38 [part II]).

126 комітет ËÂÔÄЖ. Äоïовіäь комітету з ліквіäаöії всіх форм äèскрèмінаöії щоäо 
жінок: Банглаäеш, 2004 р. (A/59/38 [part II]).
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пустима дискримінація в аспекті оплати праці та інших умов, 
якщо виконувана ними робота рівноцінна роботі осіб, що не є 
інвалідами. Держави-учасниці зобов’язані стежити за тим, щоб 
інвалідність не використовувалася як виправдання для вста-
новлення занижених стандартів охорони праці чи для оплати 
праці за ставками, нижчими за мінімальні.

Норми законодавства, що стосуються представників 
різних рас, негромадян і працівників-мігрантів

     f стаття 5 (п. «e», «i») КЛВФРД: Відповідно до основних зобов’язань, 
викладених у ст. 2 цієї Конвенції, держави-учасниці зобов’язуються 
заборонити і ліквідувати расову дискримінацію у всіх її формах і 
забезпечити рівноправність кожної людини перед законом без 
розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного 
походження, особливо щодо здійснення таких прав:… права на 
працю, вільний вибір роботи, справедливі і сприятливі умови праці, 
захист від безробіття, рівну плату за рівну працю, справедливу 
і задовільну винагороду.

  • Загальний коментар КЛРД № 30, § 33–35: [Комітет рекомен-
дує] державам-учасницям, згідно з конкретною ситуацією:... 33) 
вживати заходів щодо ліквідації дискримінації негромадян щодо 
умов праці та вимог, які висуваються до роботи, включаючи 
правила і практику зайнятості, що мають дискримінаційну 
мету або наслідки; 34) вживати ефективних заходів для по-
передження й усунення наслідків серйозних проблем, з якими 
нерідко стикаються працівники-негромадяни й, особливо, 
працівники-негромадяни з домашньої обслуги, включаючи 
боргову кабалу, вилучення паспорта, незаконне утримання, 
зґвалтування і побої; 35) визнати, що хоча й держави-учасниці 
можуть відмовляти в наданні робочих місць негромадянам, які 
не мають дозволу на роботу, всі особи з моменту встанов-
лення трудових відносин і до моменту їх припинення мають 
право користуватися правами в сфері праці та зайнятості, 
включаючи право на свободу зібрань та об’єднання.

     f стаття 25 МКМ: 1. Працівники-мігранти користуються не менш 
сприятливим поводженням, аніж громадяни держави, де вони пра-
цюють за наймом, в питаннях винагороди і: a) інших умов праці, а 
саме: понаднормового часу, робочого часу, щотижневого відпочин-
ку, оплачуваних відпусток, безпеки, охорони здоров’я, припинення 
трудових взаємовідносин та інших умов праці, на які, відповідно 
до національних законів і практики, поширюється це поняття; 
b) інших умов зайнятості, а саме: мінімального віку зайнятості, 
обмеження надомної праці та будь-яких інших питань, які, згідно 
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з національними законами й практикою, вважаються умовами 
зайнятості. 2. Відхилення від принципу однакового поводження, 
згаданого в п. 1 цієї статті, в приватних договорах найму є неза-
конним. 3. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для 
забезпечення того, щоб працівників-мігрантів не позбавляли жод-
них прав, які випливають із цього принципу через якесь відхилення 
у статусі їх перебування або зайнятості. Зокрема, працедавці не 
звільняються від жодних правових чи договірних зобов’язань, та 
їхні зобов’язання жодним чином не буде обмежено через будь-яке 
відхилення.

     f стаття 70 МКМ: Держави-учасниці вживають заходів, не менш 
сприятливих, аніж ті, які застосовуються до власних громадян 
для забезпечення того, щоб умови праці й життя працівників-мі-
грантів і членів їхніх сімей, що мають постійний статус, відпо-
відали нормам придатності, техніки безпеки, охорони здоров’я і 
принципам людської гідності.

Право на свободу об’єднання

Íаявність у ïраöівнèків можлèвості створюватè об’єäнання, встуïатè äо 
нèх та братè участь в уïравлінні нèмè без необґрунтованого стороннього 
втручання є основою äля ефектèвного захèсту їхніх ïрав. Ìеäèчні 
ïраöівнèкè корèстуються такèмè ж ïравамè на організаöію колектèвнèх äій, 
як інші категорії ïраöівнèків. Õоча сфера охоронè зäоров’я забезïечує äуже 
важлèві й необхіäні ïослугè, öей факт тількè в наäзвèчайнèх обставèнах 
може бутè ïіäставою äля ïерешкоäè колектèвнèм äіям меäèчнèх 
ïраöівнèків. Íезважаючè на те, що рішення органів ÎÎÍ з ïèтань свобоäè 
об’єäнання стосуються в основному ставлення äо ÍУÎ та ïолітèчнèх 
ïартій, тлумачення основнèх асïектів öього ïрава може застосовуватèся 
і äо äіяльності ïрофесійнèх об’єäнань і ïрофсïілок. Íа останні також 
ïошèрюється äія віäïовіäнèх станäартів ÌÎП.

Äеякі ïоложення Äеклараöії ÎÎÍ ïро ïравозахèснèків вèзначають 
роль меäèчнèх ïраöівнèків як захèснèків ïрав люäèнè, які зäійснюють і 
захèщають такі соöіальні й основні громаäянські ïрава, як ïраво на жèття 
й ïраво на свобоäу віä катувань і жорстокого, нелюäського і такого, що 
ïрèнèжує гіäність, ïовоäження127.

127 Äеклараöія ÎÎÍ ïро ïраво та обов’язок окремèх осіб, груï та органів сусïіль-
ства заохочуватè й захèщатè загальновèзнані ïрава люäèнè й основні свобоäè 
(Äеклараöія ÎÎÍ ïро ïравозахèснèків), 1998 р. (A/RES/53/144). http://www.
unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.En.
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Право на свободу зібрань і об’єднання

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
 

 Міністерство охорони здоров’я не дає згоди на створення профе-
сійного медичного об’єднання, оскільки президент об’єднання 
є видатним діячем опозиційної щодо влади політичної партії.

 Влада без пояснення причин відмовляє медичним працівникам 
у дозволі провести мітинг з вимогою про підвищення оплати й 
покращення умов праці.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

Загальні стандарти

     f стаття 20 ЗДПЛ: 1. Кожна людина має право на свободу мирних 
зборів і асоціацій. 2. Ніхто не може бути примушений вступати 
до будь-якої асоціації.

     f стаття 21 МПГПП: Визнається право на мирні збори. Користу-
вання цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які 
накладаються відповідно до закону і які є необхідними в демокра-
тичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, 
громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення 
або захисту прав та свобод інших осіб.

     • хоча свобода об’єднання не є абсолютним правом, будь-яке 
обмеження можливості людей мирно висловлювати свій протест 
повинно бути обґрунтоване згідно з умовами, чітко передбаче-
ними в ст. 21 МПГПП128. 

     f стаття 22 МПГПП: 1. Кожна людина має право на свободу асоціації 
з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати 
до них для захисту своїх інтересів. 2. Користування цим правом 
не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються за-
коном і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтер-
есах державної чи громадської безпеки, громадського порядку, 
охорони здоров’я і моральності населення або захисту прав та 
свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню за-
конних обмежень користування цим правом для осіб, що входять 
до складу збройних сил і поліції. 3. Ніщо в цій статті не дає права 
державам, які беруть участь у Конвенції Міжнародної організації 
праці 1948 р. щодо свободи асоціацій і захисту прав на організацію, 

128 Äжозеф Ñ., Шульö Äж., кестан Ì. ÌПГПП: суäова ïрактèка, матеріалè і комен-
тарі. – Îксфорä: Oxford University Press, 2004. – 569 с.



81

ðîçäіë 2.4. 

приймати законодавчі акти на шкоду гарантіям, передбаченим у 
зазначеній Конвенції, або застосувати закон так, щоб завдавалося 
шкоди цим гарантіям. 

     • незрозуміло, чи передбачає ст. 22 МПГПП також свободу не 
вступати в об’єднання: у цьому разі практика профспілкового 
«закритого цеху» буде рівносильною порушенням права. хоча 
можливо, що стаття передбачає і це право129. 

     • Порядок офіційного визнання об’єднань не повинен бути на-
стільки обтяжливим, щоб бути суттєвим обмеженням прав, 
передбачених ст. 22 МПГПП130.

     • державна практика, яка обмежує право на свободу об’єднань 
завдяки вимозі попереднього дозволу на створення об’єднання 
і завдяки контролю його діяльності, де-факто засуджується, 
незважаючи на те, що законодавство, яке регулює реєстрацію 
і статус об’єднань, може формально відповідати ст. 22131.

     f стаття 2 Конвенції МОП про свободу асоціації та захист пра-
ва на організацію132: Працівники і роботодавці без якої б то не 
було різниці мають право створювати на свій вибір організації 
без попереднього на те дозволу, а також право вступати в такі 
організації з єдиною умовою підлягати статутам цих останніх.

     • Право створювати й вступати в організації для просування й за-
хисту інтересів працівників без попереднього дозволу є основним 
правом, проголошеним ст. 2 конвенції МоП № 87, яким повинні 
володіти всі працівники без жодної відмінності; персонал медич-
них закладів може повною мірою скористатися цим правом133. 

     • Закон, згідно з яким здійснення права на об’єднання можливе 
лише з дозволу державного відомства, що діє винятково на 
власний розгляд, суперечить принципу свободи об’єднання, 
гарантованого конвенцією МоП № 87134. 

129 Там само, с. 582. Äèв. також: кПË. Готьє ïротè канаäè. Çаява № 633/1995. 
Âèснов кè ухвалено 5 травня 1999 р.

130 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Білорусь, 1997 р. (CCPR/C/79/
Add.); Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Ëèтва, 1997 р. (CCPR/C/79/
Add.87).

131 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Ëіван, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]).
132 конвенöія ÌÎП ïро свобоäу асоöіаöії та захèст ïрава на організаöію № 87, 

1948 р. Перелік ратèфікованèх äокументів. ÌÎП. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
ratifce.pl?C087.

133 ÌÎП. Ñвобоäа об’єäнань: збірнèк рішень і ïрèнöèïів комітету зі свобоäè 
об’єäнань, 2005 р.

134  ÌÎП. Ñвобоäа об’єäнань: збірнèк рішень і ïрèнöèïів, 2005 р.; збірнèк рішень і 
ïрèнöèïів, 1996 р.; Äоïовіäь № 332 комітету зі свобоäè об’єäнань. Ñïрава № 2225.
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     f Декларація ООН про право й обов’язок окремих осіб, груп та 
органів суспільства заохочувати й захищати загальновизна-
ні права людини та основні свободи (Декларація ООН про 
правозахисників)135: 

стаття 1. Кожна людина має право, індивідуально та спільно з 
іншими, заохочувати й прагнути захищати та здійснювати пра-
ва людини й основні свободи на національному та міжнародному 
рівнях.

стаття 5. З метою заохочення й захисту прав людини і основних 
свобод кожна людина має право, індивідуально та спільно з іншими, 
на національному та міжнародному рівнях: a) проводити мирні 
зустрічі чи зібрання; b) створювати неурядові організації, асоціації 
чи групи, вступати в них і брати участь у їхній діяльності; c) під-
тримувати зв’язок з неурядовими чи міжурядовими організаціями.

Норми законодавства, які стосуються жінок 

     f стаття 7 (п. «с») КЛВФДЖ: Держави-сторони вживають усіх відпо-
відних заходів щодо ліквідації дискримінації щодо жінок у політично-
му та суспільному житті країни і, зокрема, забезпечують жінкам 
на рівних умовах з чоловіками право брати участь у діяльності 
неурядових організацій і асоціацій, що займаються проблемами 
громадського та політичного життя країни.

     f стаття 3 КЛВФДЖ: Держави-сторони вживають у всіх галузях і, 
зокрема, в політичній, соціальній, економічній і культурній, всіх 
відповідних заходів, включаючи законодавчі, щодо забезпечення 
всебічного розвитку та прогресу жінок, з тим щоб гарантувати 
їм здійснення і користування правами людини та основними сво-
бодами на основі рівності з чоловіками.

  • Загальний коментар КЕсКП № 16 до ст. 3: Рівне для чоловіків 
і жінок право користування всіма економічними, соціальними й 
культурними правами, E/2006/22 (2005) 116, § 25: Пункт «а» ч. 
1 ст. 8 Пакту вимагає від держав-учасниць, щоб вони забез-
печували право кожної людини створювати професійні спілки 
й вступати до таких на свій вибір. Стаття 3, відповідно до 
ст. 8, вимагає дозволяти чоловікам і жінкам створювати про-

135 Äеклараöія ïро ïраво й обов’язок окремèх осіб, груï та органів сусïільства 
заохочуватè й захèщатè загальновèзнані ïрава люäèнè та основні свобоäè 
(Äеклараöія ÎÎÍ ïро ïравозахèснèків), 9 груäня 1998 р. Ðезолюöія Генеральної 
асамблеї ÎÎÍ 53/144. http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.
RES.53.144.En.
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фесійні об’єднання і вступати до асоціацій, які займаються 
їх конкретними проблемами. У зв’язку з цим особливу увагу 
варто приділяти особам, які часто позбавлені цього права, а 
саме: особам, які працюють як домашня обслуга, жінкам, що 
працюють у сільських районах, жінкам, які працюють у галузях, 
де переважає жіноча праця, і жінкам, що працюють вдома.

Норми законодавства, які стосуються представників 
різних рас

     f стаття 5 (п. «d», «ix») КЛВФРД: Відповідно до основних зобов’язань, 
викладених у ст. 2 цієї Конвенції, держави-учасниці зобов’язуються 
заборонити і ліквідувати расову дискримінацію у всіх її формах і 
забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, без 
розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного 
походження, особливо щодо здійснення таких прав:… зокрема, 
права на свободу мирних зборів та асоціацій.

Профспілки й право на страйк

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
 

 Профспілки і професійні об’єднання медичних працівників не 
отримали схвалення Міністерства охорони здоров’я на право 
представляти інтереси своїх членів. 

 Медсестру не приймають на роботу до конкретного стаціонару, 
якщо вона не вступить до єдиновизнаної керівництвом проф-
спілки в межах угоди про «закритий цех».

 Деяких лікарів і медсестру звільняють після їх участі в колек-
тивній акції протесту проти низької заробітної плати та поганих 
умов праці.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 22 МПГПП: 1. Кожна людина має право на свободу асоціації 
з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до 
них для захисту своїх інтересів. 2. Користування цим правом не 
підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються зако-
ном і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 
державної чи громадської безпеки, громадського порядку, охорони 
здоров’я і моральності населення або захисту прав та свобод 
інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних 
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обмежень користування цим правом для осіб, що входять до складу 
збройних сил і поліції. 3. Ніщо в цій статті не дає права держа-
вам, які беруть участь у Конвенції Міжнародної організації праці 
1948 року щодо свободи асоціацій і захисту прав на організацію, 
приймати законодавчі акти на шкоду гарантіям, передбаченим у 
зазначеній Конвенції, або застосувати закон так, щоб завдавалося 
шкоди цим гарантіям.

     • Профспілки мають особливий захист, згідно зі ст. 22 (ч. 1) 
МПГПП136; а в ст. 22 (ч. 3) підкреслюються наявні зобов’язання 
у межах конвенції МоП № 87.

     • як кПл, так і кеСкП137 наголошували на необхідності законних 
гарантій одночасного існування декількох профспілок і засу-
джували факт відсутності законодавства, що забезпечує таку 
можливість138. 

     • Права працівників, у тому числі право на укладання колективного 
договору, захист від покарання за здійснення права на об’єднання 
і свобода від невиправданих втручань у діяльність профспілок, 
були неодноразово підтверджені як кПл139, так і кеСкП140. 

     • кПл визнав порушення ст. 22 і 19 (свобода висловлення думки) 
в разі незаконного затримання осіб за їх профспілкову діяль-
ність141. 

136  Ñтаття 22 (ч. 1) ÌПГПП ïереäбачає: «кожна люäèна має ïраво на свобоäу 
асоöіаöії з іншèмè, включаючè ïраво створюватè ïрофсïілкè і встуïатè äо нèх 
äля захèсту своїх інтересів».

137  кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Бразèлія, 1996 р. (A/51/40 [vol. 
I]); кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх 
ïрав: Ðуанäа, 1989 р. (E/1989/22).

138  кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Грузія, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]).
139  кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: коста-Ðèка, 1999 р. (A/54/40 

[vol. I]). «Право на свобоäу об’єäнання, у тому чèслі на уклаäання колектèвного 
äоговору, ïовèнно бутè гарантовано усім особам. Çаконоäавство ïро ïраöю 
необхіäно ïереглянутè й за необхіäності реформуватè завäякè ввеäенню за-
хоäів щоäо ïоïереäження каральнèх санкöій за сïробè створення об’єäнань 
і ïрофсïілок і гарантуватè ïраöівнèкам äостуïність своєчаснèх й ефектèвнèх 
захоäів ïравового захèсту». Äèв. також: кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав 
люäèнè: Äомініканська Ðесïубліка, 2001 р. (A/56/40 [vol. I]); аргентèна, 1995 р. 
(A/50/40 [vol. I]); Гватемала, 1996 р. (A/51/40 [vol. I]); Íігерія, 1996 р. (A/51/40 
[vol. I]); Болівія, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]); Âенесуела, 2001 р. (A/56/40 [vol. I]).

140  кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ямайка, 1990 р. (E/1990/23).

141  Бургос ïротè Уругваю. (R.12/52); ÌПГПП. A/36/40. 29 лèïня 1981 р.; П’єтрароя 
ïротè Уругваю. (R.10/44); ÌПГПП. A/36/40. 27 березня 1981 р.; Âайнбергер 
ïротè Уругваю. (R.7/28); ÌПГПП. A/36/40. 29 жовтня 1980 р.; Ñон ïротè 
Ðесïублікè корея. (518/1992); ÌПГПП. (A/50/40 [vol. II]). 19 лèïня 1995 р. 
(CCPR/C/54/D/518/1992).
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     • Захист профспілок забезпечує відсутність заборони для іно-
земних працівників обіймати в них офіційні посади й гарантії 
від розпуску профспілок виконавчим органом142. 

     • Стаття 22 (ч. 3) не передбачає гарантованого права на страйк143.

     • Відмова державним службовцям у праві на створення об’єднань 
і укладання колективного договору було піддано критиці як по-
рушення ст. 22 МПГПП144. 

     • абсолютна заборона права на страйк державних службовців, 
які не здійснюють повноваження від імені держави та не залу-
чені до процесу надання «невід’ємних послуг», як їх визначено 
МоП, може бути порушенням ст. 22 МПГПП145. 

     f стаття 23 (ч. 4) ЗДПЛ: Кожна людина має право створювати про-
фесійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх 
інтересів. 

     f стаття 8 МПЕсКП:

1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються 
забезпечити:

а) право кожної людини створювати для здійснення і захисту 
своїх економічних та соціальних інтересів професійні спілки 
і вступати до них на свій вибір при єдиній умові додержання 
правил відповідної організації. Користування зазначеним правом 
не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які передбачаються 
законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в 
інтересах державної безпеки чи громадського порядку або для 
захисту прав і свобод інших;

b) право професійних спілок утворювати національні федерації 
чи конфедерації і право цих останніх засновувати міжнародні 
професійні організації або приєднуватися до них;

с) право професійних спілок функціонувати безперешкодно без 
будь-яких обмежень, крім тих, які передбачаються законом і 
які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 
державної безпеки чи громадського порядку або для захисту 
прав і свобод інших;

142  кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Ñенегал, 1997 р. (CCPR/C/79/
Add.82).

143  Âèсновкè більшості в сïраві Äж. Б. та інші ïротè канаäè. (118/82). Îäнак значна 
меншість членів комітету вèсловèлè окрему äумку.

144 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Ëіван, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]); 
Äèв. також: кПË. Чèлі, 1999 р. (A/54/40 [vol. I]).

145 Âèсновкè більшості в сïраві ÄЖ. Б. та інші ïротè канаäè (118/82). Îäнак значна 
меншість членів комітету вèсловèлè окрему äумку.
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d) право на страйки при умові його здійснення відповідно до законів 
кожної країни.

2. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обме-
жень користування цими правами для осіб, що входять до складу 
збройних сил, поліції або адміністрації держави.

3. Ніщо в цій статті не дає права державам, які беруть участь 
у Конвенції Міжнародної організації праці 1948 року щодо свободи 
асоціацій і захисту права на організацію, приймати законодавчі 
акти на шкоду гарантіям, передбаченим у зазначеній Конвенції, або 
застосовувати закон так, щоб завдавалося шкоди цим гарантіям.

     • на відміну від ст. 22 (ч. 3) МПГПП, ст. 8 (п. «d» ч 1) МПеСкП 
містить чітко виражену гарантію права на страйк, яке, як за-
значає кеСкП, може бути реалізовано як таке без додаткових 
положень146. 

     • «консультації і співпраця не є заміною права на страйк», згідно 
зі ст. 8 (ч. 1) МПеСкП147. 

     • кеСкП засудив відмову деяких роботодавців визнавати нові 
«альтернативні» профспілки й вступати з ними у взаємодію, а 
також той факт, що деякі роботодавці вживають репресивних за-
ходів, включаючи звільнення, щодо профспілкових активістів148. 

     • кеСкП дав негативну оцінку факту явної відсутності, які дозво-
лили б організаціям працівників і працедавців брати участь в 
обговоренні розміру мінімальної заробітної плати для праців-
ників державного сектору149, а також невживання законодавчих 
заходів щодо регулювання участі роботодавців і працівників 

146 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх 
ïрав: Ëюксембург, 1990 р. (E/1991/23). Âèсловлюються ïрèïущення ïро те, 
що Пакт – фактèчно єäèнèй сереä застосовуванèх міжнароäнèх угоä ïро ïрава 
люäèнè – не має, можлèво, самостійної вèконавчої сèлè в своїй сукуïності. 
Íа ïротèвагу такому ïіäхоäу зазначається, що Пакт містèть нèзку норм, які 
ïереважною кількістю сïостерігачів вважаються такèмè, що самі ïо собі мають 
самостійну вèконавчу сèлу. Äо такèх норм належать, наïрèклаä, ïоложення 
ïро неäоïущення äèскрèмінаöії, ïро ïраво на страйк і ïро ïраво на безоïлатну 
ïочаткову освіту.

147 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх 
ïрав: Ðуанäа, 1989 р. (E/1989/22). Äèв. також: кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè ко-
мітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: Перу, 1997 р. (E/1998/22). 
У конвенöії вèсловлюється стурбованість з ïрèвоäу неефектèвного труäового 
законоäавства в асïекті захèсту ïрав ïрофсïілок, включаючè ïраво на страйк.

148 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Ðосійська Ôеäераöія, 1997 р. (E/1998/22).

149 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх 
ïрав: Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Уругвай, 1994 р. (E/1995/22).
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у діяльності національної ради з праці та інших відповідних 
органів150.

     f Конвенція МОП про свободу асоціації та захист права на ор-
ганізацію151:

стаття 2. Працівники і роботодавці, без якої б то не було різниці, 
мають право створювати на свій вибір організації без попере-
днього на те дозволу, а також право вступати в такі організації 
з єдиною умовою підлягати статутам цих останніх.

стаття 3. 1. Організації працівників і роботодавців мають право 
опрацьовувати свої статути й адміністративні регламен-
ти, вільно обирати своїх представників, організовувати свій 
апарат і свою діяльність і формулювати свою програму дій.  
2. Державна влада утримується від будь-якого втручання, здатно-
го обмежити це право чи перешкодити його законному здійсненню. 

стаття 4. Організації працівників і роботодавців не підлягають 
розпуску або тимчасовій забороні в адміністративному порядку.

стаття 5. Організації працівників і роботодавців мають право ство-
рювати федерації та конфедерації, а також право приєднуватися 
до них, і кожна така організація, федерація чи конфедерація має пра-
во вступати до міжнародних організацій працівників і роботодавців.

     f Конвенція МОП про застосування принципів права на органі-
зацію і на ведення колективних переговорів152: 

стаття 1. 1. Працівники мають належний захист проти будь-
яких дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи 
об’єднання в галузі праці. 2. Такий захист застосовується особ-
ливо щодо дій, метою яких є: a) підпорядкувати прийняття 
працівника на роботу чи збереження ним роботи умові, щоб він 
не вступав до профспілки або вийшов із профспілки; b) звільняти 
чи в будь-який інший спосіб завдавати шкоди працівнику на тій 
підставі, що він є членом профспілки чи бере участь у профспіл-
ковій діяльності в неробочий час або, за згодою роботодавця, в 
робочий час. 

150 кÅÑкП. Прèкінöеві заувагè комітету з економічнèх, соöіальнèх і культурнèх ïрав: 
Бельгія, 1994 р. (E/1995/22).

151 конвенöія ÌÎП ïро свобоäу асоöіаöії та захèст ïрава на організаöію № 87, 
1948 р. Перелік ратèфікованèх äокументів. ÌÎП. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
ratifce.pl?C087.

152 конвенöія ÌÎП ïро застосування ïрèнöèïів ïрава на організаöію і на веäення 
колектèвнèх ïереговорів № 98, 1949 р. Перелік ратèфікованèх äокументів. ÌÎП. 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C098.
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стаття 2. 1. Організації працівників та роботодавців мають 
належний захист проти будь-яких актів втручання з боку одні 
одних чи з боку їхніх агентів або членів у створення і діяльність 
організацій та керування ними.

стаття 6. Дія цієї Конвенції не поширюється на державних служ-
бовців, і вона жодним чином не тлумачитиметься як така, що 
завдає шкоди їхнім правам або становищу.

     • хоча в жодній конвенції чи рекомендації МоП не міститься 
відкритого визнання права на страйк, комітет МоП зі свобо-
ди об’єднань неодноразово заявляв, що право на страйк є 
основним правом працівників і їх організацій153, і встановлює 
допустимі межі реалізації цього права. крім того, Міжнародна 
конференція праці в двох своїх резолюціях, які визначають 
основні принципи політики МоП, наголосила на важливості 
визнання права на страйк у країнах – членах МоП154. 

     • особи, які працюють у державних лікарнях, повинні мати право 
на укладання колективного договору, гарантованого конвенцією 
МоП № 98155. 

     • Визнання принципу свободи об’єднання щодо державних служ-
бовців не обов’язково передбачає їх право на страйк156. 

     • комітет МоП зі свободи об’єднання визнав, що право на страйк 
може бути обмежене чи навіть заборонене в контексті державної 
служби чи деяких найважливіших служб, де страйк міг би завдати 

153 ÌÎП. Ñвобоäа об’єäнань: збірнèк рішень і ïрèнöèïів комітету зі свобоäè 
об’єäнань, 1952 р. Âèäання 4-те (ïереглянуте). Íа своїй äругій сесії в 1952 р. 
комітет зі свобоäè об’єäнань оголосèв, що страйк є ïравом, і ïроголосèв 
ключовèй ïрèнöèï öього ïрава, на якèй тією чè іншою мірою оïèраються всі 
решта ïоложень і якèй вèзначає ïраво на страйк як оäèн із головнèх засобів, 
за äоïомогою якого ïраöівнèкè та їхні об’єäнання на законнèх ïіäставах ïро-
сувають і захèщають свої економічні і соöіальні інтересè.

154 ÌÎП. Ðезолюöія ïро скасування антèïрофсïілкового законоäавства в краї-
нах – членах ÌÎП, 1957 р. Ðезолюöія заклèкала äержавè ухвалèтè «законè,… 
які забезïечують ефектèвну й безïерешкоäну реалізаöію ïраöівнèкамè ïроф-
сïілковèх ïрав, включаючè ïраво на страйк». Äèв. також: ÌÎП. Ðезолюöія ïро 
ïрава ïрофсïілок та їх зв’язкè з громаäянськèмè свобоäамè, 1970 р. Ðезолюöія 
заïроïонувала аäміністратèвній раäі äоручèтè Генеральному секретарю вжèтè 
нèзку захоäів «заäля того, щоб розглянутè можлèвість ïоäальшèх äій äля за-
безïечення ïовного й загального äотрèмання ïрав ïрофсïілок у найшèршому 
сенсі» з особлèвèм ухèлом, окрім усього, на «ïраво на страйк».

155 ÌÎП. Äоïовіäь комітету зі свобоäè об’єäнань № 306. Ñïрава № 1882.
156 ÌÎП. Çбірнèк, 2005 р.; Çбірнèк, 1996 р.; Äоïовіäь комітету зі свобоäè об’єäнань  

№ 3326. Ñïрава № 1719.
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серйозної шкоди населенню країни, за умови, що такі обмежен-
ня супроводжуються певними компенсаційними гарантіями157.

     • комітет МоП прямо заявив, що лікарні вважаються однією з 
найважливіших служб, де повинна діяти заборона на зупинку 
роботи158. Загалом у ситуаціях, у яких страйк працівників най-
важливішої служби може бути забороненим, повинна існувати 
чітка чи безпосередня загроза життю, особистій безпеці чи 
здоров’ю всього населення або його частини159. однак усередині 
таких служб, які вважаються найважливішими, деякі категорії 
працівників, такі як некваліфіковані робітники чи садівники лі-
карень, не повинні бути позбавлені права на страйк.

Право на належну правову процедуру й пов’язані з нею 
права 
У öій частèні вèклаäено нормè ïравової ïроöеäурè, на яку меäèчні 
ïраöівнèкè мають ïраво як ïозèвачі або віäïовіäачі в öèвільному ïроöесі, 
включаючè ïèтання äèсöèïлінарної віäïовіäальності. Тут не розгляäаються 
ïрава обвèнуваченèх у крèмінальному ïроöесі160. Як і в ïоïереäніх частèнах 
розäілу, увагу зосереäжено на матеріалах, що äетально ïояснюють ïравові 
нормè, які стосуються меäèчної галузі. У віäïовіäнèх ïоложеннях Äеклараöії 
ÎÎÍ ïро ïравозахèснèків 1998 р. наголошується на тому фактові, що 
меäèчні ïраöівнèкè, крім того, що мають ті ж основні ïрава, що й ïаöієнтè, 
в своїй щоäенній äіяльності також є захèснèкамè ïрав.

Перша частèна розïочèнається з огляäу ïрава на сïравеäлèвèй розгляä 
сïравè. Äалі йäеться ïро ïраво на ефектèвнèй засіб ïравового захèсту. 
Тлумачення ïоняття «суäовèй ïроöес» у значенні, яке мається на увазі в 
ст. 14 (ч. 1) ÌПГПП, ïроäовжує уточнюватèся, але можна сказатè, що воно 
включає в себе регламентаöію äіяльності ïрофесійнèх органів і ïеревірку 
ïравèльності, яка зäійснюється суäамè.

157 ÌÎП. Ñвобоäа об’єäнань: збірнèк рішень і ïрèнöèïів комітету зі свобоäè 
об’єäнань, 2005 р.; Çбірнèк, 1996 р.; Äоïовіäь комітету зі свобоäè об’єäнань 
№ 300. Ñïрава № 1791; Äоïовіäь комітету зі свобоäè об’єäнань № 302. Ñïрава 
№ 1849; Äоïовіäь комітету зі свобоäè об’єäнань № 318. Ñïрава № 2020.

158 ÌÎП. Çбірнèк, 2005 р.; Çбірнèк, 1996 р.; Äоïовіäь комітету зі свобоäè об’єäнань 
№ 300. Ñïрава № 1818; Äоïовіäь № 306. Ñïрава № 1882; Äоïовіäь № 308. Ñïрава 
№ 1897; Äоïовіäь № 324, Ñïрава № 2060 і Ñïрава № 2077; Äоïовіäь № 329, Ñïра-
ва № 2174; Äоïовіäь № 330, Ñïрава № 2166; Äоïовіäь № 338, Ñïрава № 2399.

159 ÌÎП. Çбірнèк, 2005 р.; Çбірнèк, 1996 р.; Äоïовіäь № 320. Ñïрава № 1989; Äо-
ïовіäь № 324. Ñïрава № 2060; Äоïовіäь № 329. Ñïрава № 2195; Äоïовіäь № 
332. Ñïрава № 2252; Äоïовіäь № 336. Ñïрава № 2383; Äоïовіäь № 338. Ñïрава 
№ 2326 і Ñïрава № 2329.

160 Äоговорè ÎÎÍ з ïрав люäèнè. Права обвèнувачуванèх у крèмінальному ïроöесі. 
http://www.bayefsky.com/bytheme.php/id/1041.
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Äетально аналізуються ïравові нормè в галузі захèсту ïрав меäèчнèх 
ïраöівнèків на ïрèватне жèття на роботі та за її межамè, а також на захèст їх 
честі і реïутаöії. крім того, стèсло розгляäаються ïоложення, які стосуються 
ïрава на свобоäу вèсловлення äумкè та ïрава на ïошèрення інформаöії. 
Ці свобоäè віäіграють особлèву роль, бо вонè можуть забезïечèтè захèст 
особам, які бажають розголосèтè ïевну інформаöію. Такèй захèст äуже 
важлèвèй, оскількè ïраöівнèкè äержавного сектору часто не наважуються 
ïошèрèтè інформаöію, боячèсь негатèвнèх насліäків. 

Право на справедливий розгляд справи

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Лікарю, щодо якого порушено дисциплінарне провадження, 
не дають можливості до початку розгляду ознайомитися з усіма 
доказами, подани ми на обґрунтування його порушення. 

 Хоча з моменту початку провадження у справі медсестри, від-
повідача в справі за позовом про медичну недбалість, минуло 
п’ять років, дату судового слухання так і не при зна чили.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 14 (ч. 1) МПГПП: Усі особи рівні перед судами і трибуна-
лами. Кожен має право під час розгляду будь-якого кримінального 
обвинувачення, пред’явленого йому, або при визначенні його права 
та обов’язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і 
публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безсто-
роннім судом, створеним на підставі закону. 

     • В основі поняття «судовий процес» у ст. 14 (ч. 1) МПГПП лежить 
природа відповідного права, а не статус однієї зі сторін (дер-
жавної чи недержавної). для природи права не є визначальним 
те, який саме суд розглядає позови в конкретній правовій сис-
темі (особливо важлива умова у разі систем, які базуються на 
загальному праві)161. 

161 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32; І. Ë. ïротè канаäè 
(112/81). У такому тлумаченні розгляä вèмогè ïро ïрèзначення ïенсії за інваліä-
ністю було ïрèрівняно äо сïору ïро ïраво. Äèв. також: казановас ïротè Ôранöії 
(441/90). Îïèсується ïоряäок ïроваäження у сïраві ïро звільнення; Янсен-Гіль-
сен ïротè Íіäерланäів (846/99). Ñуäове ïроваäження з установлення ïсèхічної 
зäатності осіб вèконуватè свою роботу було ïрèрівняне äо сïору ïро ïраво.
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     • регулювання діяльності професійного органу, перевірка пра-
вильності такого регулювання судами можуть породити спірне 
питання, відповідно до ст. 14162. 

     • Суто адміністративне провадження виходить за межі цих 
норм, оскільки не підпадає під визначення цивільних прав і 
обов’язків163.

     • Використане в ст. 14 (ч. 1) поняття «трибунал» незалежно від 
його найменування означає орган, який: а) установлено зако-
ном; b) є незалежним від виконавчої та законодавчої гілок влади; 
c) у конкретних випадках користується судовою незалежністю 
в ухваленні рішень з правових питань під час розглядів, які є 
судовими за своїм характером164.

     • Встановлення прав у межах публічного права відповідає нормам 
ст. 14 (ч. 1), якщо в цій внутрішньодержавній правовій системі 
воно провадиться судом або якщо адміністративне закріплення 
прав піддається судовому перегляду.

     • однак ст.14, як видається, не гарантує права на судовий перег-
ляд рішень, ухвалених у межах публічного права адміністра-
тивною владою або адміністративними судами, а також не 
гарантує, що такий перегляд потягне за собою аналіз конкретних 
обставин справи.

     • Право на справедливий розгляд справи в межах цивільного 
провадження передбачає:

⇒ рівність перед судом165. це поняття вужче, аніж передбаче-
не ст. 26 МПГПП право на рівність перед законом, оскільки 
останнє стосується усіх органів, що здійснюють правосуддя, 
а не тільки до судової влади166.

⇒ Можливість звернення до судів167, що включає в себе й 
надання безоплатної юридичної допомоги168. Стаття 14 
МПГПП вимагає від держав передбачити підстави для 
подання позову «за особливих обставин» і встановлення 

162 Äж. Ë. ïротè австралії (491/92).
163 колановскі ïротè Польщі. (837/98). Ñкарга на те, що ïіä äію норм не ïіäïаäає 

віäмова ïоліöейському в ïіäвèщенні на службі на віäміну віä вèïаäків звільнення 
з äержавної службè. (казановас ïротè Ôранöії [441/90]). Äèв. також: казанöèс 
ïротè кіïру (972/01). Проöеäура ïрèзначення äержавнèх службовöів (у öьому 
разі на ïосаäу суääі) не ïіäïаäає ïіä äію ст. 14.

164 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32, § 18 і 19.
165 Там само, § 3 і 7.
166 Там само, § 65.
167 Там само, § 8, 9 і 12.
168 Баамонäе ïротè Åкваторіальної Гвінеї (468/91); авелланал ïротè Перу (202/86). 

Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32, § 10.
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таких підстав для позову компетентним судом, хоча не-
зрозуміло, що мається на увазі під такими обставинами169.

     • Стаття 14, яка гарантує процесуальну рівність, не може бути 
розтлумачена як гарантія рівності результатів розгляду справи 
чи відсутності помилки з боку компетентного суду170.

     • Справедливий розгляд у межах цивільного провадження ба-
зується на рівності сторін171, поваги до принципу змагальності 
процесу, недопущення збільшення суворості раніше винесеного 
рішення завдяки посаді, а також негайності розгляду172. 

     • кПл однозначно зазначив, що винятки з принципу публічності 
слухань за цивільними справами допускаються лише в обме-
жених випадках, коли цього вимагають суспільні інтереси173. 

     • у цивільному провадженні допустимо покладати тягар доказу-
вання на відповідача174. 

     • до прикладів порушення ст. 14 належать такі: відмова позива-
чеві в дозволі бути присутнім на розгляді справи і в можливості 
доручити представникові ведення справи в суді175, неінфор-
мування особи про дату розгляду її апеляції і повідомлення 
результатів уже після ухвалення рішення за апеляцією176, від-
мова адміністративного судового органу долучити докази, що 
мають вирішальне значення177, й відмова дозволити одній із 
сторін відповісти на докази іншої сторони178. 

     f стаття 26 МПГПП: Усі люди є рівними перед законом і мають право 
без будь-якої дискримінації на рівний захист закону. 

169 Ìауїка ïротè Íової Çеланäії (547/93).
170 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32, § 26; Б. Ä. Б. ïротè 

Íіäерланäів (273/88).
171 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32, § 13. Äèв. окрему 

äумку, яка збігається з тією, яку вèсловèв член комітету Прафуллачанäра Íа-
тварлал Бхагваті в сïраві Пезолäова ïротè Чеської Ðесïублікè (757/1997): «Як 
ïереäумова сïравеäлèвого й змістовного розгляäу сïравè особі необхіäно 
наäатè ïовнèй і рівнèй äостуï äо ïублічнèх äжерел інформаöії...».

172 Ìорель ïротè Ôранöії. (207/86). Äèв. також: Ôеї ïротè колумбії (514/92); кПË. 
Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32, § 27 ïро віäтермінування.

173 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32, § 28 і 29. Äèв. також: 
Âан Ìойрс ïротè Íіäерланäів (215/1986).

174 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32, § 9 (4).
175 Âольф ïротè Панамè (289/88).
176 Томас ïротè Ямайкè (272/88).
177 Янсен-Гільсен ïротè Íіäерланäів. (846/99). Проваäження з установлення ïсè-

хічної зäатності осіб вèконуватè свою роботу.
178 аарела й анор ïротè Ôінлянäії (779/97).
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     f стаття 5 (п. «а») КЛВФРД: Відповідно до основних зобов’язань, 
викладених у статті 2 цієї Конвенції, держави-учасниці 
зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дискримінацію у 
всіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед 
законом, без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або 
етнічного походження, особливо щодо здійснення таких прав:… 
права на рівність перед судом і всіма іншими органами, що здій-
снюють правосуддя.

     f стаття 15 (ч. 1) КЛВФДЖ: Держави-сторони визнають за жінками 
рівність з чоловіками перед законом.

Право на ефективний засіб правового захисту179

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Лікарю, репутація якого постраждала внаслідок публікації в 
ЗМІ, в якій необґрунтовано і неправдиво звинувачувалось його 
у недбалості, відмов лено у відшкодуванні шкоди.

 Медсестра не може оскаржити в судовому порядку рішення 
суду за трудовим спором. 

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 2 (ч. 3) МПГПП: 

Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується: 

a) забезпечити всякій особі, права і свободи якої, визнані в цьому 
Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, навіть 
коли це порушення було вчинено особами, що діяли як особи 
офіційні;

b) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, 
яка потребує такого захисту, встановлювалося компетентною 
судовою, адміністративною чи законодавчою владою або будь-
яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою 
системою держави, і розвивати можливості судового захисту;

c) забезпечити застосування компетентною владою засобів 
правового захисту, коли вони надаються.

179 Ñтаття 9 Äеклараöії ÎÎÍ ïро ïравозахèснèків.
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     • Існує очевидний зв’язок між правом на ефективний засіб пра-
вового захисту, правом на справедливий розгляд справи і/
або належну правову процедуру, й, загалом, це положення 
необхідно враховувати в разі порушення будь-якої з гарантій, 
передбачених у ст. 14180.

     • Способи правового захисту повинні бути доступними й ефектив-
ними. Зазвичай спосіб правового захисту передбачає адекватну 
компенсацію, але в певних випадках відшкодуванням шкоди 
може стати повернення майна, поновлення у правах, такі за-
ходи задоволення, як публічні вибачення, вшанування пам’яті, 
гарантії неповторення порушень і внесення змін до відповідних 
законів і практики, а також притягнення до відповідальності осіб, 
винних у порушеннях прав людини181. 

     • у межах виконання зобов’язань, які покладає ст. 2 (п. «a» ч. 3) 
МПГПП, держави повинні забезпечити встановлення права на 
засіб правового захисту компетентним судовим, адміністратив-
ним або законодавчим органом182. ця гарантія може не засто-
совуватись, якщо не встановлено порушення МПГПП. а відтак, 
держава не зобов’язана дотримуватися такої процедури в усіх 
випадках, незалежно від ступеня необґрунтованості позову183. 

     f стаття 2 (ч. 1) МПЕсКП: Кожна держава, яка бере участь у цьому 
Пакті, зобов’язується в індивідуальному порядку і у порядку між-
народної допомоги та співробітництва, зокрема в економічній і 
технічній галузях, вжити в максимальних межах наявних ресурсів 
заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення 
визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами, вклю-
чаючи, зокрема, вжиття законодавчих заходів.

     • у багатьох випадках достатньо адміністративних форм право-
вого захисту. будь-які такі форми повинні бути доступними, не-
дорогими, своєчасними та ефективними. але нерідко доцільним 
є також подальше оскарження таких адміністративних процедур 
у судовому порядку. Існують деякі зобов’язання, які стосуються, 
наприклад, недопущення дискримінації (але в жодному разі не 
обмежуючись цим), щодо яких надання судового захисту прав 
у тій або іншій формі не має винятків184. 

180 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 32, § 58.
181 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 31, § 15 і 16.
182 Там само, § 15.
183 казанöèс ïротè кіïру (972/01).
184 кÅÑкП. Çагальнèй коментар № 9 (E/C.12/1998/24, CESCR), 3 груäня 1998 р.
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     f стаття 9 Декларації про право й обов’язок окремих осіб, груп 
та органів суспільства заохочувати й захищати загальновиз-
нані права людини та основні свободи (Декларація ООН про 
правозахисників)185: Кожен правозахисник має право на корис-
тування ефективними засобами правового захисту й на захист 
у разі порушення їх прав. Це право включає право скаржитися на 
політику і дії державних органів та окремих посадових осіб. Своєю 
чергою, держава зобов’язана проводити негайне й безстороннє 
розслідування чи забезпечити проведення розслідування кожного 
разу, коли є розумні підстави вважати, що на території, яка пе-
ребуває під її юрисдикцією, відбулося порушення прав людини та 
основних свобод.

Право на захист приватного життя і репутації

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
 

 Телефон головного лікаря закладу охорони здоров’я прослу-
ховується без попереднього дозволу уповноважених органів, 
як цього вимагається за законом. 

 Лікар, який подав цивільний позов проти лікарні за незаконне 
звільнення, дізнається, що без його відома його кореспонден-
цію регулярно пере хоп люють і перечитують.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 17 МПГПП: 1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи 
незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавіль-
них чи незаконних посягань на недоторканність його житла або 
таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його 
честь і репутацію. 2. Кожна людина має право на захист закону 
від такого втручання чи таких посягань. 

     f Загальний коментар КПЛ № 16 про право на приватне життя

     • Поняття «житло» необхідно розуміти як місце, що позначає, де 
людина проживає або займається своїми звичними справами186.

185 Äеклараöія ïро ïраво й обов’язок окремèх осіб, груï та органів сусïільства 
заохочуватè й захèщатè загальновèзнані ïрава люäèнè та основні свобоäè 
(Äеклараöія ÎÎÍ ïро  ïрава ïравозахèснèків), 9 груäня 1998 р. Ðезолюöія 
Генеральної асамблеї ÎÎÍ 53/144. 

186 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 16, 4 серïня 1988 р.
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     • навіть щодо втручань, які не суперечать вимогам Пакту, у відпо-
відному законодавстві повинні бути детально вказані конкретні 
обставини, за яких таке втручання може бути допустимим. 
Стаття 17 вимагає, щоб недоторканність і конфіденційність 
кореспонденції були гарантовані де-юре і де-факто. необхідно 
заборонити електронне чи інше спостереження, перехоплення 
телефонних, телеграфних та інших повідомлень, прослухову-
вання телефонних переговорів і запис розмов. обшук житла 
можна дозволити тільки задля пошуку необхідних доказів; не-
допустимо перетворювати обшук у спосіб залякування187.

     • Порядок збору та зберігання особистої інформації у комп’ютерах, 
банках даних чи на інших носіях органами державної влади або 
приватними особами й організаціями повинен регулюватися 
законом188.

     • держава зобов’язана гарантувати на підставі закону захист від 
будь-яких неправомірних втручань у таємницю кореспонденції189 
й забезпечити строгий і незалежний (в ідеалі судовий) контроль 
за будь-якою такою практикою, включаючи прослуховування 
телефонних переговорів190.

     • обшук – як обшук житла (і місця роботи), так і особистий огляд – 
повинен проводитися із дотриманням відповідних гарантій191.

     • Захист честі й репутації, відповідно до ст. 17, як видається, об-
межується випадками незаконних (на відміну від свавільних) 
посягань, тобто випадками недотримання установленої законом 
процедури192. Враховуючи тлумачення комітетом з прав люди-
ни поняття «законний» у контексті іншого положення МПГПП 
(ст. 9 ч. 4), воно може виходити за межі внутрішньодержавного 
законодавства193.

     • Професійні обов’язки, які виконуються на умовах конфіденційнос-
ті, такі як послуги медичних працівників, є важливим аспектом 
права на приватне життя, і будь-які обмеження привілеїв на збе-
реження професійної таємниці необхідно детально обумовити194. 

187 Там само, § 8.
188 Там само, § 10.
189 Там само, § 8; кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Çімбабве, 1998 р. 

(CCPR/C/79/Add.89).
190 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè: Польща, 1999 р. (CCPR/C/79/

Add.10). Äèв. також: кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Ëесото, 
1999 р. (CCPR/C/79/Add.106).

191 кПË. Çагальнèй коментар комітету з ïрав люäèнè № 16, § 8.
192 ай. П. ïротè Ôінлянäії (450/91); Ñ. Äжозеф, Äж. Шульö і Ì. кестан. ÌПГПП, 494.
193 Ñ. Äжозеф, Äж. Шульö і Ì. кестан. ÌПГПП, 494.
194 кПË. Прèкінöеві заувагè комітету з ïрав люäèнè: Португалія, 2003 р. (CCPR/

CO/78/PRT).
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     f стаття 19 (ч. 3) МПГПП: Користування передбаченими в пункті 
2 цієї статті правами накладає особливі обов’язки й особливу 
відповідальність. Воно може бути, відповідно, пов’язане з пев-
ними обмеженнями, які однак мають встановлюватися законом 
і бути необхідними: a) для поваги прав і репутації інших осіб; b) 
для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я 
чи моральності населення. 

Право на свободу висловлення думки та інформацію195

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
 

 Працівника системи охорони здоров’я звільнено з керівної по-
сади після того, як він оприлюднив інформацію про те, що одна 
з лікарень купує незареєстровані ліки.

 Органи державної влади вживають заходів для приховування 
від працівників інформації про те, що в лікарні, в якій вони 
працюють, зафіксовано небезпечний рівень радіації.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 19 (ч. 2) МПГПП: Кожна людина має право на вільне ви-
раження свого погляду; це право включає свободу шукати, одер-
жувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно 
від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку 
або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір. 

     • Право на свободу вираження поглядів, згідно зі ст. 19 МПГПП, 
включає в себе свободу поширення інформації, й будь-яке об-
меження такої свободи, крім як на допустимих підставах, заз-
начених у ст. 19 (ч. 3), таких як охорона громадського порядку 
й здоров’я населення, може бути порушенням права196. 

     • Відповідно, теоретично, медичні працівники, які бажають 
оприлюднити важливу інформацію, мають право на захист від 
незаконного переслідування, якщо така інформація не може 
обґрунтовано бути закритою.

     • незрозуміло, що саме мається на увазі в ст. 19 під допустимими 
обмеженнями, необхідними для охорони здоров’я населення, 
однак припускається, що можна обґрунтувати заборону на 

195 Äèв. також: ст. 6 Äеклараöії ÎÎÍ ïро ïравозахèснèків, 1998 р.
196 Ëаïöевèч ïротè Білорусі (780/97).
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дезінформацію з приводу діяльності, яка є небезпечною для 
здоров’я197. 

     • Задля захисту прав і репутації інших осіб свобода висловлення 
думки (в тому числі через засоби масової інформації) може бути 
обмежена на законних підставах, наприклад, у результаті засто-
сування розумних цивільно-правових норм про дифамацію198. 

     f стаття 5 (п. «d», «viii») КЛВФРД: Відповідно до основних зобо-
в’язань, викладених у статті 2 цієї конвенції, Держави-учасниці 
зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дискримінацію у 
всіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед 
законом, без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або 
етнічного походження, особливо щодо здійснення таких прав: 
права на свободу переконань і на вільне вираження їх.

     f Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів 
суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права 
людини й основні свободи (Декларація ООН про правозахис-
ників):

стаття 6: Кожна людина, індивідуально й спільно з іншими, має 
право:

a) знати, шукати, здобувати, отримувати й мати в своєму 
розпорядженні інформацію про всі права людини й основні 
свободи, включаючи доступ до інформації про те, як 
забезпечуються ці права й свободи у внутрішньому 
законодавстві, в судовій чи адміністративній системах;

b) як передбачено в міжнародних договорах про права людини 
й інших застосовуваних міжнародних договорах, вільно 
публікувати, передавати або поширювати серед інших 
думки, інформацію та знання про всі права людини й основні 
свободи;

c) вивчати, обговорювати, складати й мати думки щодо 
дотримання всіх прав людини й основних свобод як у 
законодавстві, так і на практиці, й привертати увагу 
громадськості до цих питань, використовуючи ці та інші 
відповідні засоби.

197 Ñ. Äжозеф, Äж. Шульö і Ì. кестан. ÌПГПП, 525.
198 Там само, с. 541.
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3

Регіональні стандарти 
прав людини  
в сфері охорони 
здоров’я 

3.1. Вступ
У öьому розäілі аналізуються основні законоäавчі нормè, які гарантують 
äотрèмання ïрав люäèнè в галузі меäèчного обслуговування ïаöієнтів в 
Євроïі (географічно обмеженій терèторії äержав – учаснèöь Ðаäè Євроïè 
(ÐЄ)), а також їх тлумачення регіональнèмè (наäнаöіональнèмè) органамè, 
зäебільшого, Євроïейськèм суäом з ïрав люäèнè (ЄÑПË) та Євроïейськèм 
комітетом із соöіальнèх ïрав (ЄкÑП). Як і ïоïереäній розäіл ïро міжнароäні 
нормè, öей розäіл склаäається з трьох частèн, які розкрèвають зміст 
ключовèх регіональнèх äокументів, що вèзначають ïрава люäèнè в сфері 
охоронè зäоров’я, а також вèсвітлюють ïрава ïаöієнтів і ïрава осіб, що 
наäають меäèчну äоïомогу. кожна частèна містèть ïіäрозäілè, в якèх 
навоäяться та тлумачаться нормè законоäавства, ïов’язані з ïевнèм 
ïравом (наïрèклаä, з ïравом на свобоäу й особèсту неäоторканність), 
а також ïрèклаäè можлèвèх ïорушень öього ïрава. Äо äокументів, що 
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розгляäаються, належать як äокументè обов’язкової сèлè, наïрèклаä, 
Євроïейська конвенöія ïро захèст ïрав люäèнè та основоïоложнèх свобоä 
(ЄкÇПËÎÑ) і Євроïейська соöіальна хартія (ЄÑÕ), так і інші äокументè, 
розроблені ÐЄ й громаäянськèм сусïільством, зокрема, особлèво 
актуальна в öьому асïекті Євроïейська хартія ïрав ïаöієнтів. 

3.2. основні джерела

РАДА ЄВРОПИ

     f Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосу-
вання біології та медицини: Конвенція про права людини та 
біомедицину (Європейська конвенція про права людини та 
біомедицину)1

конвенція проголошує низку основних принципів прав пацієнта, зва-
жаючи на преамбулу про «необхідність поважати людину як окрему 
особистість і як члена людської спільноти та визнаючи важливість 
забезпечення її гідності»2. конвенція обов’язкова для виконання 
державами, які її ратифікували. 

основні положення: 

     • рівноправний доступ до медичної допомоги (ст. 3);

     • добровільна й інформована згода особи на будь-яке втручання 
(розділ II, ст. 5-9);

     • приватне життя і право на інформацію (розділ III, ст. 10).

     f Європейська конвенція про захист прав людини та основопо-
ложних свобод (ЄКЗПЛОс)3

ЄкЗПлоС – основний регіональний документ з прав людини, 
ратифікований усіма державами – учасницями рЄ. органом, що 
забезпечує виконання конвенції, є Європейський суд з прав людини 
(ЄСПл), рішення якого обов’язкові для держав і часто передбачають 
майнову компенсацію жертвам порушень прав.

1 конвенöія ïро захèст ïрав та гіäності люäèнè щоäо застосування біології та 
меäèöèнè 1997 р. ÐЄ. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm.

2 Çгоäом було ухвалено äоäаткові ïротоколè ïро заборону клонування (Äоговір 
№ 168), ïро трансïлантаöію органів і тканèн (Äоговір № 186) і ïро біомеäèчні 
äосліäження (Äоговір № 195).

3 Євроïейська конвенöія ïро захèст ïрав люäèнè та основоïоложнèх свобоä. 
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html.
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до актуальних для захисту прав пацієнта положень належать такі:

     • стаття 2 (право на життя);

     • стаття 3 (заборона катування і нелюдського чи такого, що при-
нижує гідність, поводження);

     • стаття 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя);

     • стаття 14 (заборона дискримінації).

     f Європейська конвенція про запобігання катуванням чи не-
людському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню

Стаття 1 передбачає створення Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню, який, регулярно відвідуючи місця 
позбавлення волі, веде моніторинг дотримання конвенції. у решті 
положень конвенції йдеться про склад комітету й методи його роботи.

     f Європейська соціальна хартія (ЄсХ)4

ЄСх – основний регіональний документ з економічних і соціальних 
прав, моніторинг виконання якого провадить Європейський комітет 
із соціальних прав (ЄкСП) за допомогою системи періодичних звітів 
держав, а також механізму колективних скарг. Прийнята 1961 р. 
ЄСх була переглянута 1996 р., хоча деякі держави не ратифікували 
більш пізню версію та мають можливість вибирати, які положення 
вони приймають до виконання.

Зважаючи на загальний характер багатьох положень і прогресивно-
ліберальний підхід ЄкСП до їх тлумачення, під час відстоювання 
прав пацієнта можна посилатися на низку статей ЄСх, навіть якщо 
держава не взяла на себе зобов’язань щодо надання тих чи інших 
конкретних гарантій у галузі охорони здоров’я. 

до актуальних для захисту прав пацієнта положень ЄСх належать 
такі:

     • стаття 11 (право на охорону здоров’я);

     • стаття 13 (право на соціальну й медичну допомогу);  

     • стаття 14 (право користуватися послугами соціальних служб);

     • стаття 15 (право інвалідів на самостійність, соціальну інтеграцію 
та участь у суспільному житті);

     • стаття 16 (право сім’ї на соціальний, правовий та економічний 
захист);

4 Євроïейська соöіальна хартія, 1961 р., ïереглянута 1996 р. ÐЄ. http://www.coe.
int/T/E/Human_Rights/Esc/.
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     • стаття 17 (право дітей та підлітків на соціальний, правовий і 
економічний захист);

     • стаття 19 (право трудящих-мігрантів та їхніх сімей на захист і 
допомогу);

     • стаття 23 (право осіб похилого віку на соціальний захист).

ЄкСП постановив, що проголошені ЄСх права в галузі охорони 
здоров’я нерозривно пов’язані з відповідними гарантіями ЄкЗПлоС, 
оскільки «людська гідність є фундаментальною цінністю й, по правді, 
лежить в основі всіх позитивних положень європейського законо-
давства про права людини, а охорона здоров’я – передумова для 
дотримання людської гідності»5.

     f Рамкова конвенція про захист національних меншин6

цей обов’язковий для виконання міжнародний документ гарантує 
однакове ставлення до усіх етнічних та інших меншин.

для захисту прав пацієнтів може бути використано таке положення:

     • стаття 4 (ч. 2) (вживання належних заходів з метою досягнення 
в усіх сферах економічного, соціального, політичного та куль-
турного життя повної і справжньої рівності між особами, які 
належать до національної меншини, й особами, які належать 
до більшості населення, з урахуванням конкретного становища 
осіб, які належать до національних меншин).

     f Рекомендація № R (2000) 5 Комітету міністрів РЄ державам-учас-
ницям про розвиток форм участі громадян і пацієнтів у процесі 
ухвалення рішень, що впливають на медичне обслуговування7

ця рекомендація не є обов’язковою, але є політично та морально 
значущою. Вона привертає увагу до необхідності забезпечити всім 
можливість дієвої участі в ухваленні рішень за умов дедалі більш 
різноманітного та мультикультурного суспільства, в якому деяким 
групам, наприклад, етнічним меншинам, часто загрожує марґіна-
лізація.

5 Ìіжнароäна феäераöія за ïрава люäèнè (FIDH) ïротè Ôранöії. (14/2003).
6 Ðамкова конвенöія ïро захèст наöіональнèх меншèн, 1995 р. http://conventions.

coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm.
7 Ðекоменäаöія № R (2000) 5 ÐЄ. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=340437&Bac

kColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
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ЄВРОПЕЙсЬКИЙ сОЮЗ

     f Хартія основних прав Єс8

Підписана в ніцці (франція) 7 листопада 2000 р. хартія – перший в 
історії ЄС єдиний документ, який охоплює увесь спектр громадян-
ських, політичних, економічних і соціальних прав всіх громадян та 
всіх осіб, що проживають у ЄС. 18 червня 2004 р. хартію інкорпо-
ровано як другу частину договору, яким запроваджено конституцію 
для ЄС. Після того, як країни відхилили проект конституції ЄС, 
адаптовану версію хартії було збережено й проголошено 12 грудня 
2007 р. в Страсбурзі перед підписанням лісабонського договору, 
який робить хартію обов’язковою.

допоки не всі наслідки ухвалення хартії для держав – членів ЄС ще 
зрозумілі, але цей документ слугує важливим орієнтиром навіть для 
держав, які не входять до ЄС, особливо для тих, які перебувають 
у процесі приєднання.

основне положення: 

     • стаття 35 (право на охорону здоров’я як «право доступу до 
профілактичного медичного обслуговування й право користу-
ватися медичною допомогою відповідно до умов, встановлених 
національним законодавством та практикою» з вказівкою на те, 
що ЄС повинен гарантувати «високий рівень охорони здоров’я 
людини»).

Інші актуальні положення:

     • стаття 1 (гідність людини);

     • стаття 2 (право на життя); 

     • стаття 3 (право на особисту недоторканність); 

     • стаття 6 (право на безпеку);

     • стаття 8 (захист відомостей особистого характеру); 

     • стаття 21 (заборона дискримінації);

     • стаття 24 (права дитини);

     • стаття 25 (права людей похилого віку); 

     • стаття 34 (соціальне забезпечення і соціальна допомога); 

     • стаття 37 (охорона довкілля);

     • стаття 38 (захист прав споживача).

8 Õартія основнèх ïрав ЄÑ. http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm.
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     f Проект Директиви Єс про права пацієнтів під час транскордон-
ного надання медичних послуг9

Після багаторазових відкладань проект директиви разом із кому-
нікацією про поліпшення співпраці між державами – членами ЄС 
в цій галузі було опубліковано Європейською комісією 2 липня 
2008 р. Мета директиви – створити правову визначеність у цьому 
питанні й тим самим уникнути можливих судових позовів, оскільки 
договір про ЄС дає кожній людині право звертатися за медичною 
допомогою до інших держав ЄС, і цей принцип було однозначно 
підтверджено в деяких рішеннях Суду ЄС.

Îсь äекілька основнèх ïоложень äèректèвè:

   • Пацієнти мають право звертатися за медичною допомогою 
за кордон і отримувати відшкодування у межах того обсягу 
послуг, які могли б отримати в себе в країні. директива 
пояснює, як ці права можуть бути реалізовані, в тому числі, які 
ліміти на транскордонне отримання медичних послуг можуть 
установлювати держави ЄС і який при цьому буде рівень 
фінансового відшкодування.

   • Держави – члени ЄС несуть відповідальність за медичні 
послуги, які надаються на їхній території. Пацієнти повинні бути 
впевнені, що стандарти якості й безпеки лікування на території 
будь-якої держави ЄС підлягають регулярному моніторингу й 
обумовлені розумною медичною практикою.

у своєму прес-релізі комісія заявляє, що директива «створює міц-
ну основу для реалізації велетенського потенціалу європейської 
співпраці задля підвищення рентабельності та ефективності систем 
медичного обслуговування всіх країн ЄС»10.

Європейський альянс громадського здоров’я (ЄаГЗ) висловив певну 
стурбованість щодо проекту директиви, зокрема, чи зможе директи-
ва в контексті прав пацієнта вирішити проблему значних розбіжнос-
тей щодо доступності та якості медичного обслуговування у різних 
країнах ЄС. крім того, ЄаГЗ не виключає можливості, що директива 
не забезпечить рівного доступу до медичного обслуговування всім, 
а лише зменшить витрати незначної кількості забезпечених людей, 
які вже зараз можуть собі дозволити «медичний туризм». 

9 Проект Äèректèвè, інші ключові äокументè, комунікаöія ЄÑ і ïрес-релізè на 
сайті http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-
border_healthcare_en.htm.

10 Євроïейська комісія. комісія ухвалює Проект Äèректèвè ïро ïрава ïаöієнтів ïіä 
час транскорäонного наäання меäèчнèх ïослуг. 2 лèïня 2008 р. (IP/08/1080).
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іНстРУМЕНтИ, ЯКі НЕ Є МіЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ

     f Європейська хартія прав пацієнтів11

«Як європейські громадяни ми не погоджуємося зі становищем, 
коли права проголошуються у теорії, але не забезпечуються 
на практиці через фінансові обмеження. Фінансові обмеження, 
якими б обґрунтованими вони не були, не виправдовують відмову 
пацієнтам у їхніх правах або ущемлення прав пацієнтів. Ми не по-
годжуємося з тим, що такі права проголошуються законом, але 
потім не дотримуються, декларуються під час передвиборних 
кампаній, а потім забуваються знову обраним урядом»12.

Підготовлена 2002 р. активною громадською мережею – європей-
ською мережею громадських організацій, організацій із захисту прав 
споживачів і пацієнтів – хартія містить чіткий і всеосяжний виклад 
прав пацієнтів. цей документ став одним із елементів загальноєв-
ропейського громадського руху, який сприяв активному залученню 
пацієнтів до формування політики у сфері охорони здоров’я і став 
спробою перетворити положення регіональних документів, які 
стосуються права на охорону здоров’я, у конкретні положення13.

у хартії перелічено 14 конкретних прав пацієнта, які в цей момент 
перебувають під загрозою, а саме права на: профілактичні заходи, 
доступність, інформацію, згоду, вільний вибір, приватність і конфі-
денційність, повагу до часу пацієнта, дотримання стандартів якості, 
безпеку, інновації, попередження за можливості страждань і болю, 
індивідуальний підхід до лікування, подання скарги і компенсацію. 

Õоча Õартія не є обов’язковою, ïотужна мережа організаöій, що віäстоюють 
ïрава ïаöієнтів у всій Євроïі, усïішно лобіює в уряäах своїх країн, 
вèмагаючè вèзнання і äотрèмання вèклаäенèх у ній ïрав14. Õартію також 
вèкорèстовують як крèтерій äля  ïровеäення моніторèнгу й оöінкè сèстем 
охоронè зäоров’я в Євроïі. 

11 Євроïейська хартія ïрав ïаöієнтів. http://www.patienttalk.info/european_charter.
pdf.

12  Там само, ïреамбула.
13 Ôармаöевтèчна комïанія Merck & Co., Inc. наäала фінансування на ïіäтрèмку 

öього руху.
14 У ïроöесі ïіäготовкè äо встуïу в ЄÑ нові äержавè-членè внеслè ïоïравкè äо 

свого законоäавства ïро охорону зäоров’я заäля його узгоäження з євроïей-
ськèмè законамè та станäартамè. У багатьох країнах, наïрèклаä, у Болгарії, 
було ухвалено нове законоäавство ïро охорону зäоров’я, структура й зміст 
якого чітко віäïовіäають Євроïейській хартії ïрав ïаöієнтів.
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     f Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнта в 
Європі15

«У межах цього документа зроблено спробу відобразити й вис-
ловити сподівання людей не тільки на поліпшення доступної 
їм медичної допомоги, а й на більш повне визнання їхніх прав як 
пацієнтів. Водночас у документі враховано точку зору не тільки 
пацієнтів, а й осіб, які надають медичну допомогу. Це зумовлює 
таку природу прав та обов’язків, які взаємно доповнюють одні од-
них: пацієнти несуть відповідальність як перед собою у турботі 
про своє здоров’я, так і перед медичними працівниками, а медичні 
працівники можуть розраховувати на такий самий захист прав, як 
і всі інші люди. В основу цього документа покладено припущення 
про те, що проголошення прав пацієнта, своєю чергою, дозволить 
людям більшою мірою усвідомити свої обов’язки під час звернення 
за медичною допомогою, отримання чи надання медичної допо-
моги, а взаємовідносини пацієнта й медичного працівника будуть 
ґрунтуватися на принципах взаємної підтримки та поваги»16.

ця декларація не є обов’язковою. Вона опублікована Європейським 
регіональним бюро ВооЗ в 1994 р. і відтоді слугує важливим право-
вим орієнтиром. декларація, концептуальну основу якої становлять 
Міжнародний білль про права людини, ЄкЗПлоС і ЄСх, зосереджує 
увагу на правах на: інформацію, згоду, конфіденційність і приват-
ність, медичну допомогу та лікування.

     f Люблянська хартія з реформування охорони здоров’я17

хартія містить низку фундаментальних принципів, спрямованих на 
те, щоб «охорона здоров’я насамперед сприяла зміцненню здоров’я 
та поліпшенню якості життя людей»18. Зокрема, рекомендується, 
щоб системи охорони здоров’я були орієнтовані на людину, й щоб 
пацієнти брали участь у діяльності з поліпшення медичного об-
слуговування.

15 Äеклараöія ÂÎÎÇ ïро ïолітèку в галузі äотрèмання ïрав ïаöієнта в Євроïі. 
Євроïейська консультатèвна нараäа ÂÎÎÇ із ïрав ïаöієнта. амстерäам, 1994 р. 
www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf.

16 Там само.
17 Ëюблянська хартія з реформування охоронè зäоров’я. ÂÎÎÇ. 1996 р. http://

www.bmj.com/cgi/content/full/312/7047/1664.
18 Там само.
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3.3. Права пацієнта
Як і ïоïереäній розäіл ïро міжнароäні нормè, öей розäіл містèть інформаöію 
ïро äев’ять основнèх ïрав ïаöієнта, а саме: ïраво на свобоäу й особèсту 
неäоторканність, ïраво на ïрèватне жèття й конфіäенöійність, ïраво на 
інформаöію, ïраво на фізèчну неäоторканність, ïраво на жèття, ïраво 
на найвèщèй äосяжнèй рівень зäоров’я, ïраво на свобоäу віä катування і 
нелюäського чè такого, що ïрèнèжує гіäність, ïовоäження, ïраво на участь 
у ïублічній ïолітèöі, ïраво на свобоäу віä äèскрèмінаöії та на рівність 
ïаöієнтів. 

Âіäсутність у ЄкÇПËÎÑ конкретнèх ïоложень, які гарантують ïраво 
на охорону зäоров’я, не заважає ЄÑПË – органу, що контролює та 
забезïечує вèконання ЄкÇПËÎÑ, – розгляäатè äеякі ïроблемè захèсту 
ïрав ïаöієнта. Ñтаття 5, яка гарантує ïраво на свобоäу та особèсту 
неäоторканність, застосовується ЄÑПË äля захèсту ïрав осіб, ïозбавленèх 
свобоäè з ïіäстав, ïов’язанèх із ïсèхічнèм зäоров’ям. Ñтаття 3 забороняє 
застосування катування та/або нелюäського або такого, що ïрèнèжує 
гіäність, ïовоäження щоäо затрèманèх, у тому чèслі осіб, ïозбавленèх 
свобоäè з ïіäстав, ïов’язанèх із ïсèхічнèм зäоров’ям. Ñтаття 8, яка 
ïереäбачає ïраво на ïовагу äо ïрèватного і сімейного жèття, з усïіхом 
застосовується у вèïаäках незаконного розголошення лікарської таємнèöі. 
Îäнак, окрім öèх ïрèклаäів, ЄÑПË не наважується безïосереäньо вèзнатè 
ïозèтèвне ïраво на охорону зäоров’я, хоча така можлèвість існує в межах 
ст. 2, яка гарантує ïраво на жèття, у вèïаäках, якщо ïрèйняті раніше 
зобов’язання ïорушені. Íебажання ЄÑПË ïітè на такèй крок віäображає 
загальну тенäенöію Ñуäу не ухвалюватè рішень, які моглè б матè серйознèй 
економічнèй і/або соöіальнèй вïлèв на ïолітèку чè ресурсè.

Âоäночас у ст. 11 ЄÑÕ ЄкÑП äає конкретне вèзначення ïрава на охорону 
зäоров’я у сукуïності з äекількома суміжнèмè гарантіямè, такèмè як ïраво 
на соöіальну й меäèчну äоïомогу, закріïлене в ст. 13. Îäнак, оскількè 
ЄÑÕ не ïереäбачає механізму ïоäання інäèвіäуальнèх скарг жертвамè 
ïорушень ïрав, уся аналітèка ЄкÑП ïов’язана зі звітамè країн із механізмом 
ïоäання колектèвнèх скарг, а тому, зазвèчай, є узагальненою (наïрèклаä, 
заява ïро те, що сèстема охоронè зäоров’я ïовèнна бутè äостуïною 
äля всіх, чè що необхіäно забезïечèтè наявність меäèчнèх заклаäів та 
їхню укомïлектованість ïерсоналом). Íа сьогоäні в межах механізму 
колектèвнèх скарг ЄкÑП було розглянуто лèше оäèн вèïаäок ïорушення 
ïрава на охорону зäоров’я, якèй стосується віäмовè в меäèчній äоïомозі 
малозабезïеченèм нелегальнèм імігрантам. Îтже, існує велèкèй ïотенöіал 
äля уäосконалення ïреöеäентного ïрава ЄкÑП у öій галузі.

Інші важлèві норматèвні äокументè, які аналізуються у öьому розäілі, 
наïрèклаä, Євроïейська хартія ïрав ïаöієнтів, також містять нèзку 
конкретнèх і актуальнèх гарантій, але äля забезïечення äотрèмання öèх 
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норм жоäнèх органів контролю не ïереäбачено. Тому жертва не може ïоäатè 
скаргу безïосереäньо на ïорушення öèх норм і отрèматè комïенсаöію. 
Проте öе не означає, що на нèх не можна ïосèлатèся в аргументуванні скарг 
щоäо ïорушення äоговорів, які є обов’язковèмè, такèх як ЄкÇПËÎÑ і ЄÑÕ, 
äля глèбшого тлумачення встановленèх öèмè äоговорамè норм. Ñвоєю 
чергою, äеäалі частіше застосування äокументів, які не є обов’язковèмè, 
такèх як Євроïейська хартія ïрав ïаöієнтів, ïіäвèщує авторèтет і значення 
öèх äокументів, а отже, з часом äеякі їхні ïоложення, можлèво, набуäуть 
статусу звèчаєвого міжнароäного ïрава19.

Право на свободу й особисту недоторканність

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Людину поміщають до стаціонару на невизначений термін за 
станом психічного здоров’я, однак медичне обстеження не про-
водять.

 Осіб, яких утримують у закритому стаціонарі, не інформують 
про їхнє право звернутися до суду зі скаргою на незаконність 
їхньої примусової госпіталізації.

 Жінку, яка вживає наркотики, після пологів не виписують з лі-
карні й забирають у неї дитину.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 5 (п. «е» ч. 1) ЄКЗПЛОс: Кожен має право на свободу та 
особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено сво-
боди, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої 
законом:… законне затримання осіб для запобігання поширенню 
інфекційних захворювань, законне затримання психічно хворих, 
алкоголіків або наркоманів чи бродяг.

     • ЄСПл не дає однозначного визначення поняття «психічно хво-
рий» на тій підставі, що значення цього терміна постійно змі-
нюється20. однак він вказав на необхідність об’єктивних даних 
медичної експертизи про те, що в зазначений час у людини є пси-

19 Ñтаття 38 (ï. «b» ч. 1) Ñтатуту Ìіжнароäного суäу вказує на «міжнароäнèй 
звèчай» як äжерело міжнароäного ïрава, наголошуючè на äвох умовах: такèй 
звèчай ïовèнен бутè загальною ïрактèкою äержав і вèзнаватèся як обов’язкова 
ïравова норма.

20 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âітольä Ëітва ïротè Польщі» (33 EHRR 53). Äає вèзна-
чення алкоголізму äля метè ст. 5 (ï. «е» ч. 1).
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хічний розлад (що не належить до екстрених випадків)21. отже, 
взяття під варту за постановою прокуратури без попереднього 
проведення медичного огляду є порушенням ст. 5 (п. «е» ч. 1), 
навіть якщо метою затримання є проведення такого огляду22.

     f ЄсПЛ встановив низку процедурних гарантій щодо застосу-
вання ст. 5 (п. «е» ч. 1)

     • Позбавлення будь-кого свободи може відбуватися тільки в меж-
ах установленої законом процедури й не може бути свавільним. 
щодо стану «психічного захворювання» ця гарантія означає, що 
в людини повинно бути діагностовано психічне захворювання, 
для лікування якого взяття цієї особи під варту є необхідним23.

     • у випадку такого позбавлення свободи повинна бути негайно 
проведена і згодом періодично проводиться перевірка закон-
ності утримання під вартою з дотриманням усіх процесуальних 
гарантій, установлених законом24.

     • якщо таких гарантій не дотримуються, ЄСПл може присудити 
компенсацію за порушення права людини на особисту свободу 
відповідно до ст. 5 (п. «е» ч. 1)25.

     • Згідно зі ст. 5 (п. «е» ч. 1), позбавлення свободи може бути ви-
правдано як в інтересах самої людини, так і для забезпечення 
громадської безпеки26. однією з обставин, яка береться до 
уваги у визначенні законності позбавлення свободи, є місце 
утримання затриманого, тобто чи це лікарня, клініка чи інший 
відповідний або уповноважений заклад. 

21 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õерö ïротè Íімеччèнè» (44672/98); ЄÑПË. Ðішення у 
сïраві «Ðакевèч ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (58973/00).

22 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âарбанов ïротè Болгарії» (31365/96).
23 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âінтерверï ïротè Íіäерланäів» (6301/73). Äèв. також: 

ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õ.Ë. ïротè Âелèкобрèтанії» (45508/99). Ñèстема 
утрèмання «неофіöійнèх ïаöієнтів» у ïсèхіатрèчнèх стаöіонарах не ïереäбачала 
äостатніх ïроöесуальнèх гарантій äля уïереäження вèïаäків самовільного ïоз-
бавлення свобоäè.

24 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õ. ïротè Ñïолученого королівства» (7215/75).
25 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Гайші ïротè Угорщèнè» (34503/03). Паöієнт трè рокè 

незаконно утрèмувався в угорській ïсèхіатрèчній лікарні, äе ïроöеäура ïрè-
мусової госïіталізаöії була ïоверховою, а факт небезïечної ïовеäінкè хворого 
не було äовеäено.

26 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âітольä Ëітва ïротè Польщі» (33 EHRR 53). Äèв. також: 
ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õатчінсон Ðейä ïротè Ñïолученого королівства»  
(37 EHRR 9). Âіäïовіäно äо ст. 5 (ï. «е» ч. 1), ïозбавлення свобоäè (ïрèмусова 
госïіталізаöія) особè з ïсèхоïатèчнèм розлаäом було вèïравäано як в інтересах 
самої öієї особè, так і в інтересах громаäської безïекè, хоча її стан ïіääавався 
лікуванню.
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факт утримання у відповідному закладі не має значення під час 
розгляду питання про адекватність лікування пацієнта та умов його 
затримання27. Порушенням ст. 5 (п. «е» ч. 1) було визнано випадок, 
коли людину затримали як носія ВІл-інфекції після того, як вона 
інфікувала іншу людину під час статевого контакту. Суд визнав по-
рушення на тій підставі, що необхідність запобігти поширенню вірусу 
й право особи на свободу в цьому випадку неспівмірні28.

Право на приватне життя

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Лікар без згоди пацієнта розголошує відомості про те, що па-
цієнт вживав наркотики чи був наркозалежним.

 Держава під час заповнення деяких офіційних форм вимагає 
розкриття ВІЛ-статусу.

 Медичні працівники вимагають згоди батьків як умови отри-
мання молод дю медичної допомоги з проблем сексуального 
здоров’я.

 Пацієнти стаціонарного медичного закладу інтернатного типу 
не мають місця для зберігання особистих речей.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 8 (ч. 1) ЄКЗПЛОс: Кожен має право на повагу до свого при-
ватного та сімейного життя, до свого житла та кореспонденції.

     • ЄСПл постановив, що «захист особистих даних – не в останню 
чергу медичних даних – має фундаментальне значення для 
реалізації людиною її права на повагу до приватного й сімейного 
життя… Повага до конфіденційності відомостей про здоров’я 
людини – найважливіший принцип правових систем [держав] – 
учасниць ЄкЗПлоС... необхідно не тільки поважати приватність 
пацієнта, а й підтримувати в ньому довіру до представників 
медичної професії та до медичних служб загалом»29.

обґрунтованість такого захисту зрозуміла: без неї особи, які 
потребують медичної допомоги, не захочуть повідомляти осо-
бисті та інтимні відомості, що можуть бути необхідними для 

27 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Åшінгäейн ïротè Ñïолученого королівства» (7 EHRR 
528).

28 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Інхорн ïротè Швеöії» (56529/00).
29 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «M.Ñ. ïротè Швеöії» (27/08/1997); ЄÑПË. Ðішення у 

сïраві «Z ïротè Ôінлянäії» (25 EHRR 371).
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призначення адекватного лікування. цілком імовірно, що ці 
особи взагалі не стануть звертатися за допомогою, тим самим 
ставлячи під загрозу власне здоров’я, а в разі захворювань, що 
передаються, – також здоров’я оточуючих30.

     • далі ЄСПл зазначає, що розкриття медичних відомостей «може 
суттєво вплинути на приватне й сімейне життя людини, а також 
на її суспільне становище і зайнятість, піддавши її суспільному 
осуду й ризику остракізму»31. очевидно, що розкриття інфор-
мації особливо згубне у випадку ВІл-інфекції. тому в націо-
нальному законодавстві повинні бути передбачені адекватні 
гарантії захисту.

     • тіло людини належить до найінтимніших аспектів її приватного 
життя32, тому існує чіткий зв’язок між правом на приватність і 
правом на фізичну недоторканність33.

     f стаття 10 (ч. 1) Конвенції про права людини та біомедицину: 
Кожна особа має право на повагу до її особистого життя стосовно 
інформації про її здоров’я.

     f стаття 13 (ч. 1) Рекомендацій № R (2004) 10 РЄ: Усі персональні 
дані особи, що страждає на психічне захворювання, повинні вва-
жатися конфіденційними. Збір, обробка й передача таких даних 
повинні проводитися відповідно до правил, які стосуються до-
тримання професійної таємниці й збору персональних даних. 

     f стаття 6 Європейської хартії прав пацієнтів:  Кожен має право на 
конфіденційність особистої інформації, включаючи інформацію про 
свій стан здоров’я і можливі діагностичні або терапевтичні про-
цедури, а також на захист своєї приватності під час проведення 
діагностичних оглядів, відвідин медичних спеціалістів і загалом 
під час медичних і хірургічних втручань.

     f стаття 4 (ч. 1, 8) Декларації про політику в галузі дотримання 
прав пацієнта в Європі:  Уся інформація про стан здоров’я паці-
єнта … повинна залишатися конфіденційною навіть після смерті 
пацієнта. …Пацієнти, які надходять до лікувально-профілактич-
ного закладу, мають право розраховувати на наявність в цьому 

30 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Z ïротè Ôінлянäії» (25 EHRR 371).
31 Там само.
32 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «І. Ô. ïротè Туреччèнè» (24209/94). Прèмусовèй гіне-

кологічнèй огляä жінкè, що ïеребуває ïіä вартою в ïоліöейській äільнèöі, було 
вèзнано ïорушенням ст. 8 ЄкÇПËÎÑ.

33 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Гласс ïротè Ñïолученого королівства» (39 EHRR 
15). Âèïаäок ввеäення äіаморфіну äèтèні з важкèмè ïсèхічнèмè й фізèчнèмè 
віäхèленнямè суïротè чітко вèраженої волі матері вèзнано ïорушенням ст. 8 
ЄкÇПËÎÑ.
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закладі матеріальних умов, необхідних для гарантії збереження 
медичної таємниці.

     f Конвенція про захист особи в зв’язку з автоматичною оброб-
кою персональних даних34 запроваджує додаткові гарантії захисту 
приватного життя у зв’язку з обробкою персональних даних (тобто 
гарантії захисту персональних даних):

     • стаття 5. Вимоги, які висуваються до даних: персональні дані, 
що проходять автоматичну обробку, повинні бути добросовіс-
но й законно отримані та опрацьовані; повинні накопичуватися 
для точно визначених і законних цілей та не використовува-
тися у розбіжності з цими цілями; повинні бути адекватними, 
стосуватися справи, й не бути зайвими щодо цілей, для яких 
вони накопичуються; повинні бути точними і в разі необхід-
ності, обновлюватися; повинні зберігатися у такій формі, яка 
дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних не довше, аніж цього 
потребує мета, для якої ці дані накопичуються.

     • стаття 6. Особливі категорії даних: персональні дані про на-
ціональну приналежність, політичні погляди або релігійні чи 
інші переконання, а також персональні дані, що стосуються 
здоров’я чи сексуального життя, можуть піддаватися авто-
матичній обробці тільки в тих випадках, коли національне 
право передбачає належні гарантії. Це ж правило застосо-
вується до персональних даних, що стосуються судимості.

     • стаття 7. Охорона даних: ця Конвенція зобов’язує Сторони 
вживати належних заходів для охорони персональних даних, 
накопичених в автоматизованих базах даних, від випадкового 
чи несанкціонованого пошкодження або випадкової втрати, 
а також від несанкціонованого доступу, змін чи поширення.

     • стаття 8. Додаткові гарантії для суб’єкта даних: будь-якій осо-
бі повинно бути надано право: a) бути обізнаною про існування 
автоматизованої бази персональних даних, про її головну мету, 
а також про контролера бази даних, його місця проживання чи 
юридичну адресу; b) періодично й без зайвих витрат часу або 
коштів звертатися із запитом про те, чи накопичуються в 
автоматизованій базі дані, які стосуються її персональних да-
них, і отримувати інформацію про такі дані в доступній формі; 
c) вимагати уточнення чи знищення таких даних, якщо їх було 
опрацьовано з порушенням положень національного права, які 
реалізують основні принципи, викладені в ст. 5 і 6 цієї Конвенції; d) 
вдаватися до судового захисту права, яке було порушено, якщо її 
запит чи вимога про надання інформації, уточнення чи знищення 
даних, згаданих у п. «b» і «с» цієї статті, не були задоволені. 

34 конвенöія ïро захèст особè в зв’язку з автоматèчною обробкою ïерсональнèх 
äанèх. ÐЄ. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/108.doc
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Право на інформацію

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Держава забороняє публікувати інформацію про вживання 
наркотиків чи про зменшення шкоди, посилаючись на те, що 
такі публікації начебто заохочують протизаконну діяльність.

 Від молоді навмисно приховують інформацію про використання 
презервативів.

 Ромським жінкам недоступна інформація про сексуальне і ре-
продуктивне здоров’я.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 8 (ч. 1) ЄКЗПЛОс: Кожен має право на повагу до свого 
приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

     • ЄСПл постановив, що існує позитивне зобов’язання держави 
надавати інформацію про те, що право на повагу до сімейного 
і приватного життя, яке гарантує ст. 8, перебуває під загрозою 
через забруднення довкілля35, на підставі чого можна дійти 
висновку, що скарга про порушення права на отримання ін-
формації в галузі охорони здоров’я має більше шансів на успіх, 
якщо її буде сформулювано й подано не як порушення ст. 10, 
а як порушення ст. 8. 

     f стаття 10 (ч. 1) ЄКЗПЛОс:  Кожен має право на свободу вираження 
поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх погля-
дів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання 
органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не 
перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіо-
мовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

     • ЄСПл ухвалив вузьке тлумачення ст. 10 ЄкЗПлоС як таке, що 
забороняє владі обмежувати особу в отриманні інформації, яку 
інші мають намір передати, але яке не покладає на державу 
позитивне зобов’язання збирати й поширювати інформацію за 
власною ініціативою36.

35 Там само. Äèв. також: ЄÑПË. Ðішення у сïраві «ÌакГінлі й Іґан ïротè Ñïолученого 
королівства» (27 EHRR 1). У контексті ст. 8 може вèнèкатè ïозèтèвне зобов’я-
зання äержавè наäаватè інформаöію ïро рèзèк раäіоактèвного оïромінення.

36 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ґуера ïротè Італії» (26 EHRR 357).
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     f стаття 3 Європейської хартії прав пацієнтів:  Кожен має право 
на отримання будь-якої інформації про свій стан здоров’я, про 
медичні послуги і способи отримання цих послуг, а також про все, 
що доступно завдяки науково-технічному прогресові.

     f Рекомендація № R (2000) 5 Комітету міністрів РЄ державам-учас-
ницям про розвиток форм участі громадян і пацієнтів у процесі 
ухвалення рішень, що впливають на медичне обслуговування:

II. Інформування

6. Інформація про медичне обслуговування та про механізми 
ухвалення рішень повинна широко розповсюджуватися для забез-
печення можливості демократичної участі громадян. Інформація 
повинна бути доступною, своєчасною, простою для розуміння та 
актуальною. 

7. Держави повинні вдосконалити й посилити систему поширення 
інформації, а інформаційні стратегії повинні бути адаптовані, зва-
жаючи на особливості тих груп населення, на які вони спрямовані. 

8. Для підвищення обізнаності населення про права пацієнтів 
необхідно регулярно проводити інформаційні кампанії та ви-
користовувати інші методи, такі як інформування через теле-
фони довіри. Для пацієнтів, які бажають отримати додаткову 
інформацію (про свої права й механізми їхнього захисту), повинні 
бути створені адекватні системи скерування у відповідні служби. 

     f стаття 10 (ч. 2) Конвенції про права людини та біомедицину:  
Кожна особа має право на ознайомлення із будь-якою зібраною про 
її здоров’я інформацією.

     f стаття 2 (ч. 2, 6) Декларації про політику в галузі дотримання 
прав пацієнта в Європі:  Пацієнти мають право на вичерпну 
інформацію про стан свого здоров’я, включаючи медичні факти 
про свій стан, дані про можливий ризик і переваги пропонованих 
і альтернативних методів лікування, відомості про можливі 
нас лідки відмови від лікування, інформацію про діагноз, прогноз і 
план лікувальних заходів. [Водночас пацієнт] має право обирати 
особу, якій варто повідомляти інформацію про здоров’я пацієнта.
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Право на фізичну недоторканність

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Ромську жінку стерилізують без її згоди.

 Лікар змушує вагітну жінку, яка вживає наркотики, зробити 
аборт.

 Пацієнти закритого стаціонару регулярно отримують лікування 
без їхньої згоди, оскільки вважається, що вони не здатні ухва-
лювати рішення щодо свого лікування та обстеження.

 Пацієнти психіатричного стаціонару отримують лікування у 
межах клінічних випробувань, але вони не інформовані про 
те, що беруть участь у дослідах.

 Пацієнтам проводять ЕСТ (електросудомну терапію), називаючи 
її «лікування електросном».

 Регулярно проводяться тести на ВІЛ без отримання інформо-
ваної згоди пацієнта.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 5 Конвенції про права людини та біомедицину:  Будь-яке 
втручання у сферу здоров’я може здійснюватися тільки після до-
бровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи.

     f стаття 18 Рекомендацій № R (2004)10 РЄ («Провідні принципи рЄ 
про захист прав та гідності осіб із психічними розладами»): Особу 
можна піддати примусовому лікуванню психічного захворювання 
тільки в тому разі, якщо в цієї особи є психічний розлад, який 
«пов’язаний з суттєвим ризиком заподіяння серйозної шкоди її 
здоров’ю або іншим особам», немає менш агресивних способів 
надання необхідної допомоги та «враховано думку самої особи». 

     f статті 4 і 5 Європейської хартії прав пацієнтів:  Пацієнт має пра-
во відмовитися від лікування або проведення будь-якої процедури і 
змінити своє початкове рішення у процесі лікування, відмовившись 
продовжувати лікування,… [і] право на свободу вибору між різно-
манітними медичними процедурами й закладами (спеціалістами) 
на основі адекватної інформації.
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     f стаття 3 (ч. 1, 2) Декларації про політику в галузі дотримання 
прав пацієнта в Європі:  Інформована усвідомлена згода паці-
єнта є попередньою умовою будь-якого медичного втручання, 
[й] пацієнт має право відмовитися від медичного втручання або 
призупинити його проведення.

     f стаття 3 Хартії основних прав Єс:  1) кожна людина має право 
на фізичну недоторканність і недоторканність психіки. 2) у галузі 
медицини й біології необхідно насамперед забезпечити: а) добро-
вільну згоду зацікавленої особи відповідно до встановленого за-
коном порядку; b) заборону євгенічної практики, насамперед тієї, 
яку спрямовано на селекцію людини; c) заборону використання 
тіла людини і її частин як джерела наживи; d) заборону репродук-
тивного клонування людських істот.

Примітка: ЄКЗПЛОС і право на фізичну недоторканність

Право на фізичну недоторканність не згадується як таке в ЄкЗПлоС, 
однак, згідно з тлумаченнями положень конвенції, воно було визнано 
частиною права на особисту недоторканність (ст. 5 ЄкЗПлоС), права на 
свободу від катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, 
поводження (ст. 3 ЄкЗПлоС), права на повагу до приватного і сімейного 
життя (ст. 8 ЄкЗПлоС) і права на охорону здоров’я (ст. 11 ЄСх).

• ЄСПл постановив у зв’язку зі ст. 8 ЄкЗПлоС, що тіло людини на-
лежить до найінтимніших аспектів її приватного життя37. Суд визнав 
порушенням фізичної та психічної недоторканності випадок, коли сину 
проти волі матері було введено діаморфін, а в його медичній карті 
без відома матері було зроблено позначку DNR (не реанімувати)38.

• англійські суди розглядали питання про те, чи може примусове ліку-
вання дієздатного пацієнта вважатися порушенням ст. 8 і 3 ЄкЗПлоС 
(навіть якщо запропоноване лікування відповідає законодавчим ви-
могам). до визначальних факторів належать відсутність наслідків про-
понованого лікування для пацієнта, ймовірні побічні ефекти лікування 
та можливість застосування менш агресивних варіантів лікування39.

     f Європейська конвенція про запобігання катуванням чи не-
людському або такому, що принижує гідність, поводженню 
або покаранню

37 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «І. Ô. ïротè Туреччèнè» (24209/94).
38  ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Гласс ïротè Ñïолученого королівства» (61827/00).
39 Ð. (за клоïотанням П.Ñ.) ïротè (1) віäïовіäального лікаря (лікаря Г.) і (2) лікаря, 

ïрèзначеного äля наäання незалежного вèсновку (лікаря Â.) (Âèсокèй суä англії 
та Уельсу [ÂÑаУ] 2335 [Admin.]).
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• Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюд-
ському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
постановив, що кожному дієздатному пацієнту необхідно надати мож-
ливість відмовитися від лікування або іншого медичного втручання. 
будь-яке відхилення від цього фундаментального принципу повинно 
базуватися на положеннях закону й застосовуватися тільки в чітко й 
строго визначених виняткових обставинах.

Право на життя

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Боячись арешту, ніхто не викликає службу порятунку 911 
людині, яка постраждала від передозування наркотиків, і, як 
наслідок, вона помирає від передозування.

 Споживачі наркотиків помирають у закритих лікарняних па-
латах.

 Держава встановлює невиправдані законодавчі обмеження на 
доступність екстреної профілактики чи терапії ВІЛ-інфекції.

 Рівень смертності в закритому стаціонарі особливо високий 
у зимові місяці через поганий стан будівлі, яка не відповідає 
вимогам санітарних умов, недостатнє опалення й недобро-
совісний догляд за хворими.

 За схильною до суїциду пацієнткою психіатричного стаціонару 
не ведеться адекватний нагляд, і вона вчиняє самогубство.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 2 (ч. 1) ЄКЗПЛОс:  Право кожного на життя охороняється 
законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше 
ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після ви-
знання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає 
таке покарання.

     • Враховуючи цілком зрозумілі проблеми, пов’язані з розподілом 
обмежених ресурсів, які виділяються на медичне обслуговування, 
а також небажання ЄСПл піддавати держави санкціям за наслідки 
їхньої економічної політики, рішення Суду про порушення ст. 2 за 
фактом відмови в медичній допомозі ймовірні тільки у виняткових 
випадках40:

40 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Íітеöькèй ïротè Польщі» (65653/01). Ñуä не вèзнав 
ïорушення ст. 2 у сèтуаöії, колè äержава оïлатèла лèше 70% вартості ïрèзна-
ченèх ïаöієнту жèттєво необхіäнèх ліків, а решту ïовèнен був оïлатèтè сам 
ïаöієнт.
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«не можна виключати, що дії та бездіяльність влади в галузі 
політики охорони здоров’я можуть, за певних обставин, бути 
пов’язані з відповідальністю у частині позитивних зобов’язань 
ст. 2. однак, якщо держава ухвалила відповідні положення 
для забезпечення високих професійних стандартів діяльності 
медичних працівників і захисту життя пацієнтів, не можна 
вважати, що помилкового судження медичного працівника або 
недостатньої скоординованості роботи медичного персоналу 
в лікуванні конкретного пацієнта достатньо для виникнення в 
держави відповідальності з точки зору позитивного зобов’язання 
ст. 2 конвенції зберігати життя»41.

     • ЄСПл постановив, що про порушення ст. 2 може йти мова, 
коли «доведено, що влада… наразила на ризик людське життя, 
відмовивши в медичній допомозі, яку вона зобов’язувалася 
надавати населенню загалом»42. Інакше кажучи, в разі взятих 
на себе зобов’язань під час їхнього виконання не повинно бути 
жодної дискримінації.

     • ЄСПл постановив, що право на життя може накладати обов’язок 
захищати осіб, яких утримують під вартою, в тому числі від 
можливості заподіяння тілесних пошкоджень самим собі43. 
ЄСПл розглядає питання про те, чи було (або повинно було 
бути) відомо владі, що ця особа «має реальну та безпосередню 
можливість скоїти самогубство, і якщо так, то чи вжито владою 
усіх заходів, яких на розумних підставах можна було б від неї 
очікувати з метою запобігти такій можливості»44.

     • щодо випадків смерті внаслідок медичного втручання держави, 
відповідно до ст. 2, повинні передбачити нормативні положення, 
які зобов’язують державні та приватні заклади охорони здоров’я: 
1) вживати заходів щодо захисту життя пацієнтів і 2) в разі гіпоте-
тичної провини медичних працівників забезпечити встановлення 
причини смерті «ефективною незалежною судовою системою», 
щоб винних можна було притягнути до відповідальності. В разі 
недбалості медичних працівників може бути достатнім звернення 
до цивільно-правових механізмів захисту, якщо така процедура 

41 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Пауел ïротè Ñïолученого королівства» (45305/99). 
Ñкарга батьків на ïорушення ст. 2 (ч. 1), яке, ймовірно, віäбулося внасліäок 
фальсèфікаöії заïèсів у меäèчній карті їхнього сèна й віäсутність аäекватного 
розсліäування інöèäенту влаäою, була вèзнана неïрèйнятною.

42 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «кіïр ïротè Туреччèнè» (35 EHRR 731).
43 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «кінан ïротè Ñïолученого королівства» (33 EHRR 913).
44 Там само.
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здатна встановити відповідальність та забезпечити адекватне 
відшкодування шкоди, наприклад, у формі відшкодування45.

     • на сьогодні немає жодного рішення щодо суті евтаназії, окрім 
правової позиції ЄСПл про те, що право на життя не передбачає 
також права на смерть46.

     • ЄСПл залишив відкритим питання про можливість застосування 
ст. 2 в ситуації, коли видворення смертельно хворої людини до 
країни її походження може суттєво скоротити термін її життя або 
бути рівноцінним нелюдському поводженню через відсутність 
відповідних умов лікування47.

Право на найвищий досяжний рівень фізичного і 
психічного здоров’я

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Держава не вживає планомірних кроків, спрямованих на за-
безпечення доступності антиретровірусних препаратів для 
профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

 На околицях деяких міст, у бідних кварталах немає ні лікарів, 
ні медичних закладів.

 Держава не проводить навчання медичного персоналу мето-
дам паліативного догляду.

 Дитина в соціальному інтернаті через погане харчування при-
кута до ліжка.

 Лікарня не в стані організувати спеціалізовану педіатричну 
допомогу дітям і їх доводиться лікувати разом з дорослими 
пацієнтами.

 Жінкам з психічними розладами, відмовляють у послугах щодо 
захисту репродуктивного здоров’я.

45 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «кальвеллі і Чільо ïротè Італії» (32967/96). У межах 
вèсловленої окремої äумкè ïроïонувалося розгляäатè сïраву в межах крèмі-
нального суäочèнства. У öій сïраві заявнèкè, ïрèйнявшè ïрèсуäжену в межах 
öèвільного ïроöесу комïенсаöію за смерть свого немовлятè, тèм самèм зробè-
лè неäостуïнèм äля себе найефектèвнішèй сïосіб встановлення стуïеня вèнè 
лікаря, якèй  був äо öього ïрèчетнèй.

46 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Претті ïротè Ñïолученого королівства» (35 EHRR 1).
47 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ä. ïротè Ñïолученого королівства» (24 EHRR 423). 

Пèтання, які належать äо розгляäу суäом у межах ст. 2, не віäрізнялèся віä 
ïèтань, які розгляäалèся у межах ст. 3.
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НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 11 ЄсХ:  З метою забезпечення ефективного здійснення 
права на охорону здоров’я Сторони зобов’язуються самостійно 
або у співробітництві з громадськими чи приватними організа-
ціями вживати відповідних заходів для того, щоб, серед іншого: 
1. усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров’я; 2. за-
безпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, 
які сприяли б поліпшенню здоров’я і підвищенню особистої відпо-
відальності у питаннях здоров’я; 3. запобігати, у міру можливос-
ті, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням, а також 
нещасним випадкам.

     • ЄкСП постановив, що ст. 11 передбачає як фізичне, так і пси-
хічне благополуччя відповідно до визначення здоров’я у Статуті 
(конституції) ВооЗ48.

     • держави повинні забезпечити населенню найкращий можливий 
стан здоров’я відповідно до наявних знань, а система охорони 
здоров’я повинна адекватно реагувати на загрози здоров’ю, 
яким можна запобігти, тобто такі загрози, на які людина може 
повпливати своїми діями49.

     • Система охорони здоров’я повинна бути доступною для всіх 
(див. Право на свободу від дискримінації та на рівність). По-
рядок звернення до закладів охорони здоров’я не повинен 
створювати непотрібні затримки в наданні допомоги. доступ до 
лікування повинен базуватися на прозорих критеріях, погодже-
них на загальнонаціональному рівні, й враховувати можливість 
погіршення як клінічного стану, так і якості життя50.

     • Повинно бути забезпечено достатню кількість персоналу і дос-
татню кількість закладів охорони здоров’я, а брак лікарняних 
ліжок у поєднанні з чергами на лікування можуть кваліфікува-
тися як перешкода доступності медичного обслуговування для 
більшості населення51.

     • щодо консультаційних і просвітницьких послуг ЄкСП визначив 
два основних зобов’язання: 1) виховання у населення власної 
відповідальності за своє здоров’я завдяки проведенню інфор-
маційних кампаній і 2) проведення безоплатних регулярних 

48 ÐЄ. Âèсновкè Євроïейського комітету зі соöіальнèх ïрав. (XVII-2); Âèсновкè 
2005. Çаява ïро тлумачення ст. 11.

49 ÐЄ. Âèсновкè: Äанія. (XV-2).
50 ÐЄ. Âèсновкè: Ñïолучене королівство. (XV-2).
51 ÐЄ. Âèсновкè: Äанія. (XV-2).
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профілактичних оглядів (скринінгу) задля виявлення важких 
захворювань52.

     f статті 8–10 Європейської хартії прав пацієнтів: хартія розглядає 
права на «якісну медичну допомогу», «безпеку» та «інновації».

     f стаття 5 (ч. 3) Декларації про політику в галузі дотримання прав 
пацієнта в Європі:  Пацієнти мають право на якісну медичну до-
помогу, яка відповідає як високим технологічним стандартам, так 
і принципам людяності у відносинах між пацієнтом і надавачами 
медичних послуг.

     f стаття 35 Хартії основних прав Єс:  Кожен має право доступу 
до профілактичного медичного обслуговування й право користу-
ватися медичною допомогою відповідно до умов, встановлених 
національним законодавством і практикою. У розробці й втіленні 
будь-якої політики та діяльності ЄС повинен бути забезпечений 
високий рівень охорони здоров’я людини.

Примітка: ЄСПЛ і право на охорону здоров’я осіб, які 
перебувають під вартою

ЄСПл постановив, що держави зобов’язані захищати здоров’я осіб, яких 
утримують під вартою, і що відсутність лікування може прирівнюватися 
до порушення ст. 3, яка забороняє катування і нелюдське або таке, що 
принижує гідність, поводження чи покарання53.

Право на свободу від катувань і жорстокого, нелюдського 
чи такого, що принижує гідність, поводження

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Побоюючись переслідування з боку держави, лікар відмовля-
ється виписувати пацієнту морфін для полегшення болю.

 Ув’язненому, який страждає на онкологічне захворювання, 
відмовляють у лікуванні. 

 Споживачеві наркотиків, якого утримують під вартою, відмов-
ляють у психіатричному лікуванні.

52 ÐЄ. Право на охорону зäоров’я і Євроïейська соöіальна хартія. http://www.coe.
int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ecsr/ecsrdefault_EN.asp?

53 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õуртаäо ïротè Швейöарії» (280-A); ЄÑПË. Ðішення у 
сïраві «Ільхан ïротè Туреччèнè» (34 EHRR 36).
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 Пацієнтам стаціонару забороняють мати власний одяг, оскільки 
весь одяг видає заклад.

 Пацієнткам закритого стаціонару призначають приймати душ 
у загальній душовій під наглядом персоналу чоловічої статі.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 3 ЄКЗПЛОс: Нікого не може бути піддано катуванню або 
нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню.

     • Європейська комісія з прав людини, що існувала раніше, за-
явила, що «не виключає, що відсутність медичної допомоги в 
разі, коли людина страждає важкою недугою, може за певних 
обставин прирівнюватися до нелюдського поводження, що 
суперечить ст. 3»54.

     • однак медичні випадки, розглянуті ЄСПл на предмет порушення 
ст. 3, як правило, стосуються осіб, позбавлених свободи або 
(а) у межах кримінального права, чи (б) з підстав, пов’язаних з 
психічним здоров’ям. Під час обидвох форм позбавлення сво-
боди відмова в наданні адекватної медичної допомоги особам, 
позбавленим свободи, може за певних обставин, розцінюватися 
як порушення ст. 355. таке порушення буде кваліфіковане як 
нелюдське й таке, що принижує гідність, поводження, а не як 
катування.

     • Водночас ст. 3 не може тлумачитися як така, що покладає на 
державу обов’язок звільняти ув’язнених з-під варти за станом 
здоров’я. Замість цього ЄСПл знову зазначає про «право всіх 
ув’язнених на умови утримання, які сумісні з людською гідністю, 
щоб характер і спосіб виконання призначеного виду покарання 
не піддавали ув’язнених таким стражданням і злидням, які пе-
ревищують ступінь страждань, неминучих під час позбавлення 
волі»56.

     • Стосовно здоров’я та благополуччя ув’язнених такі умови пе-
редбачають надання їм необхідної медичної допомоги57. якщо 
ненадання допомоги призвело до небезпечного для життя стану 
чи іншим чином викликало в жертви «тяжкі й тривалі страждан-
ня», воно може прирівнюватися до нелюдського поводження і 

54 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Танко ïротè Ôінлянäії» (23634/94).
55 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õуртаäо ïротè Швейöарії» (280-A); ЄÑПË. Ðішення у 

сïраві «Ільхан ïротè Туреччèнè» (34 EHRR 36).
56 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ìуасель ïротè Ôранöії» (38 EHRR 34).
57 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «куäла ïротè Польщі» (30210/96).
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таким чином порушувати ст. 358. однак, навіть якщо такі наслідки 
не настали, Суд може визнати факт поводження, принижуючим 
гідність, якщо приниження жертви, викликане стресом і триво-
гою через ненадання допомоги, досягає достатнього ступеня 
важкості59. наприклад, таке рішення було ухвалене у випадку, 
коли відсутність лікування з приводу різноманітних захворю-
вань заявника, в тому числі туберкульозу, яким він заразився у 
в’язниці, викликало в нього тяжкі душевні страждання, завдаючи 
тим самим шкоди його людській гідності60.

     • якщо стан здоров’я ув’язненого потребує адекватної медич-
ної допомоги й лікування, які він не може отримати у в’язниці, 
ув’язненого необхідно звільнити із встановленням для нього не-
обхідних обмежень, як цього потребують інтереси суспільства61.

     • якщо в ув’язненого було якесь захворювання ще до взяття 
його під варту, не завжди можливо встановити, чи є симптоми, 
що виникли в цей момент, результатом умов утримання. однак 
така невизначеність не відіграє вирішальної ролі у встановленні 
порушення державою її зобов’язань, передбачених ст. 3. отже, 
доказ фактичного впливу умов утримання на стан здоров’я 
ув’язненого може не бути вирішальним фактором62.

     • до прикладів порушення ст. 3 належать такі випадки, як відмова 
звільнити онкологічного хворого, хоча утримання під вартою вик-
ликало в нього «особливо сильні страждання»63, істотні недоліки 
в наданні медичної допомоги психічно хворому ув’язненому, 
про якого було відомо, що він схильний до суїциду64, й систем-
ні помилки у випадку, коли у в’язниці помер героїнозалежний 
ув’язнений65.

58 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «ÌакГлінчі та інші ïротè Ñïолученого королівства» (37 
EHRR 821).

59  ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ñарбан ïротè Ìолäовè» (3456/05).
60 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õуматов ïротè азербайäжану» (9852/03) і (13413/04).
61 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âеäлер ïротè Польщі» (44115/98). Äèв. також: ЄÑПË. 

Ðішення у сïраві «Ìуасель ïротè Ôранöії» (38 EHRR 34). 
62 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «кінан ïротè Ñïолученого королівства» (33 EHRR 48). 

Ëікування ïсèхічно хворого ïаöієнта може бутè несуміснèм із нормамè ст. 3 
в асïекті захèсту люäської гіäності, навіть якщо ïаöієнт не може вказатè на 
конкретні негатèвні насліäкè.

63 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ìуасель ïротè Ôранöії» (38 EHRR 34). Âстановлено, 
що ïозбавлення свобоäè було рівнозначне нелюäському ïовоäженню.

64 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «кінан ïротè Ñïолученого королівства» (33 EHRR 48). 
Âстановлено фактè незабезïечення ïослуг ïсèхіатра та віäсутності меäèчнèх 
заïèсів.

65 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «ÌакГлінчі та інші ïротè Ñïолученого королівства» (37 
EHRR 821). Âстановлено віäсутність необхіäнèх умов äля фіксування втратè вагè, 
ïерервè в моніторèнгу, невжèття необхіäнèх захоäів, включаючè госïіталізаöію.
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     • розглянувши нещодавно скаргу проти україни, ЄСПл визнав, 
що існує порушення ст. 3 як в аспекті умов утримання у СІЗо 
(переповнення камери, позбавлення сну, нестача природного 
освітлення й повітря), так і в частині ненадання заявникові сво-
єчасної та адекватної медичної допомоги з приводу наявних у 
нього ВІл-інфекції та туберкульозу66.

     • якщо людина страждає декількома захворюваннями, під час утри-
мання під вартою ймовірність погіршення стану, пов’язана з кож-
ним із цих захворювань, може зрости, й страх, який відчуває хворий 
перед таким погіршенням, може посилитися. За таких обставин 
відсутність кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги разом 
із відмовою влади дозволити проведення незалежного медичного 
огляду стану здоров’я заявника створюють у жертви гостре від-
чуття незахищеності, яке в сукупності з фізичними стражданнями 
може прирівнюватися до поводження, яке принижує гідність67.

     • як правило, примусове медичне втручання в інтересах охорони 
здоров’я, коли воно є «терапевтично необхідним з точки зору 
загальновизнаних принципів медицини», не буде порушенням 
ст. 368. однак у таких випадках необхідність втручання повинна 
бути «переконливо продемонстрована» й базуватися на відпо-
відних процедурних гарантіях. окрім того, застосування при-
мусу повинно залишатися у межах мінімального спричинення 
страждань/приниження, понад яке воно може прирівнюватися 
до порушення ст. 3, в тому числі до катування69.

     • Спільний і кумулятивний вплив на ув’язненого як умов його 
утримання під вартою, так і відсутність належної медичної до-
помоги може потягнути за собою порушення ст. 370.

     • Сам по собі факт огляду ув’язненого лікарем і призначення 
того чи іншого лікування не може автоматично бути підставою 
для висновку про те, що медична допомога була адекватною71.

66 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Яковенко ïротè Українè» (15825/06). Äèв. також: ЄÑПË. 
Ðішення у сïраві «Õуртаäо ïротè Швейöарії» (280-A). Ðентгенівськèй знімок, 
якèй ïоказав ïерелом ребра, було зроблено з заïізненням на шість äнів.

67 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õуäобін ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (59696/00).
68 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ялло ïротè Íімеччèнè» (44 EHRR 667).
69 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Íевмержèöькèй ïротè Українè» (43 EHRR 32). Âста-

новлено, що ïрèмусове гоäування ув’язненèх, які оголосèлè голоäування, 
неïрèйнятне й рівнозначне катуванню. Äèв. також: ЄÑПË. Ðішення у сïраві 
«Õерöегфалві ïротè австрії» (15 EHRR 437). Âстановлено, що ïрèмусове ввеäен-
ня ліків та їжі «буйному» ув’язненому, якèй оголосèв голоäування, віäïовіäають 
ïрèйнятій меäèчній ïрактèöі.

70 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Поïов ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (26853/04); ЄÑПË. 
Ðішення у сïраві «Ëінä ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (25664/05); ЄÑПË. Ðішення 
у сïраві «калашнèков ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (47095/99) і (ECHR 2002-VI).

71 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õумматов ïротè азербайäжану» (9852/03) і (13413/04); 
ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ìаленко ïротè Українè» (18660/03).
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     • Влада також повинна забезпечити ведення детального об-
ліку стану здоров’я ув’язненого й лікування, яке він отримав, 
перебуваючи під вартою72, а також своєчасність і правильність 
діагностики і лікування73. такі медичні записи повинні містити 
достатньо повну інформацію із зазначенням того, які види лі-
кування було призначено пацієнту, яке лікування він фактично 
отримав, хто й коли проводив лікування, як контролювався стан 
здоров’я заявника тощо. За відсутності такої інформації Суд 
може зробити відповідні висновки74. Суперечності в медичній 
документації можуть бути визнані порушенням ст. 375.

     • експериментальне лікування може прирівнюватися до нелюд-
ського поводжен ня, якщо воно проводиться без згоди пацієнта76. 
на етапі розробки проекту конвенції примусова стерилізація 
вважалася прирівняною до порушення77.

     • Медична недбалість, якщо вона не викликає такий рівень страж-
дань/стресу/тривоги, який переходить у приниження людини, як 
це визначив ЄСПл, не вважається порушенням ст. 3.

     f Європейська конвенція про запобігання катуванням чи не-
людському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню 

Запроваджений конвенцією механізм моніторингу – Європейський 
комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄкПк) – контролює 
дотримання ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод завдяки регулярним відвідуванням місць 
позбавлення волі й стаціонарів закритого типу. Повноваження ЄкПк 
включає відвідування в’язниць, центрів утримання неповнолітніх 
правопорушників, психіатричних стаціонарів, місць попереднього 
ув’язнення та поліцейських дільниць, а також центрів тимчасового 
утримання мігрантів. ЄкПк розробив детальні стандарти щодо пово-
дження з особами, позбавленими волі, на праволюдинних засадах, 
а також встановив цільові критерії для моніторингу78.

72 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õуäобін ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (59696/00).
73 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «алексанян ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (46468/06).
74 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õумматов ïротè азербайäжану» (9852/03) і (13413/04); 

ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ìельнèк ïротè Українè» (72286/01). Äèв. також: ЄÑПË. 
Ðішення у сïраві «Õоломьов ïротè Ìолäовè» (30649/05).

75 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ðаäу ïротè Ðумунії» (34022/05).
76 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õ. ïротè Äанії» (32 DR 282).
77 ÐЄ. Піäготовчі матеріалè Євроïейської конвенöії ïро захèст ïрав люäèнè та 

основоïоложнèх свобоä. Т. 1.
78 ÐЄ. Євроïейськèй комітет з ïèтань заïобігання катуванням чè нелюäському 

або такому, що ïрèнèжує гіäність, ïовоäженню чè ïокаранню. Ñтанäартè ЄкПк. 
(CPT/Inf/E [2002, ïереглянуто в 2006]).
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ЄкПк особливо наголошував на проблемі впливу переповнених 
установ виконання покарань на стан здоров’я ув’язнених79. комітет 
також звертав увагу на доволі поширену проблему нестачі при-
родного освітлення та свіжого повітря в ізоляторах тимчасового 
утримання й впливу таких умов утримання на здоров’я ув’язнених80.

     f стаття 11 Європейської хартії прав пацієнтів:  Кожен має пра-
во, в міру можливості, уникати страждань та болю на кожному 
етапі свого захворювання. Медичні служби повинні взяти на себе 
зобов’язання вживати всіх розумних заходів у цьому напрямі, та-
ких як паліативне лікування й полегшення доступу пацієнтів до 
такого лікування.

     f стаття 5 (ч. 10, 11) Декларації про політику в галузі дотримання 
прав пацієнта в Європі:  Пацієнти мають право на полегшення 
страждань тією мірою, наскільки це дозволяє наявний рівень ме-
дичних знань. Той, хто вмирає, має право на гуманне поводження 
й на гідну смерть.

     • ЄкСП постановив, згідно з ст. 11 ЄСх, що умови перебування 
у медичному стаціонарі, в тому числі в психіатричній лікарні, 
повинні бути задовільними й сумісними з людською гідністю81.

Право на участь у публічній політиці

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Представникам корінного населення відмовляють у праві кон-
структивної участі в ухваленні рішень про розробку адекватних 
систем охорони здоров’я, які відповідають їхнім потребам.

 Організації ЛГБТ навмисно не допускають до участі в розробці 
заходів у боротьбі з ВІЛ/СНІДом. 

 Представників громадянського суспільства не допускають на 
державну нараду з підготовки заявок на отримання коштів 
Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом і 
малярією.

79 Там само.
80 Там само.
81 ÐЄ. Âèсновкè Євроïейського комітету з соöіальнèх ïрав. (XVII-2); Âèсновкè 

2005. Çаява ïро тлумачення ст. 11; Âèсновкè 2005: Ðумунія.
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 Держава домовляється про широкомасштабні клінічні випро-
бовування, не проконсультувавшись та не вимагаючи від дос-
лідників проконсультуватися зі спільнотами, інтересів яких ці 
дослідження будуть торкатись.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 5.3 Фундаментальних принципів Люблянської хартії з 
реформування охорони здоров’я: Реформи у сфері охорони здо-
ров’я повинні бути спрямовані на задоволення потреб громадян, з 
урахуванням їхніх очікувань стосовно здоров’я та медичної допо-
моги. Вони повинні забезпечити вирішальний вплив населення на 
те, як надаватимуться медичні послуги. Громадяни також повинні 
частково нести відповідальність за своє здоров’я.

     f Частина III Європейської хартії прав пацієнтів («Право на гро-
мадянську активність»): громадяни мають «право брати участь у 
визначенні, здійсненні та оцінці публічної політики щодо захисту 
прав у сфері охорони здоров’я».

     f Рекомендація № R (2000) 5 Комітету міністрів РЄ державам-учас-
ницям про розвиток форм участі громадян і пацієнтів у процесі 
ухвалення рішень, які впливають на медичне обслуговування82:

рекомендує урядам держав: 

     • вжити заходів для того, щоб принцип участі громадян торкав-
ся всіх аспектів системи охорони здоров’я на національному, 
регіональному й місцевому рівнях та дотримувався всіма 
організаціями системи охорони здоров’я, включаючи медичних 
спеціалістів, страхові компанії та органи влади; 

     • вжити заходів, спрямованих на відображення у національному 
законодавстві провідних принципів, які містяться у додатку 
до цієї рекомендації; 

     • створити структури й розробити відповідну політику задля 
підтримки участі громадян і захисту прав пацієнтів, навіть 
якщо такі структури й така політика поки відсутні; 

     • ухвалити політику формування сприятливого середовища для 
розвитку – в контексті членської бази, орієнтації і завдань – 
громадських організацій, «користувачів» охорони здоров’я, 
якщо такі організації поки відсутні;

     • підтримати якомога ширше поширення цієї рекомендації, по-
яснювального меморандуму, приділяючи увагу всім особам та 
організаціям, які прагнуть брати участь в ухваленні рішень 
у галузі охорони здоров’я. 

82 Ðекоменäаöія № R (2000) 5 комітету міністрів. ÐЄ. https://wcd.coe.int/ViewDoc.
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Провідні принципи, згадані в цій рекомендації, стосуються залучення 
громадян загалом і пацієнтів зокрема до процесу ухвалення рішень як 
демократичного процесу, інформації, політики підтримки активної участі 
й відповідних механізмів.

     f Рекомендація № R (2006)18 Комітету міністрів РЄ державам-
учасницям про медичне обслуговування в мультикультурному 
суспільстві83:

5.1. Варто розробити й втілити програми навчання пацієнтів 
задля підвищення рівня участі в ухваленні рішень про лікування 
та задля поліпшення результатів лікування у мультикультурних 
суспільствах. 

5.2. Необхідно розробити й втілити культурно прийнятні прог-
рами зміцнення здоров’я населення й профілактики захворювань, 
оскільки такі програми необхідні для підвищення медичної гра-
мотності етнічних меншин у контексті звернення за медичною 
допомогою. 

5.3. Спільноти етнічних меншин варто заохочувати до активної 
участі в плануванні медичних послуг (оцінка потреб етнічних мен-
шин в охороні здоров’я, розробка програм), їх втілення та оцінки.

Право на свободу від дискримінації та на рівність

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Особам, які шукають притулку, відмовляють у будь-яких видах 
медичної допомоги, окрім екстреної.

 У пологових будинках ромських жінок регулярно поміщають 
в окремі від інших пологові палати.

 Споживачів наркотиків недостатньо представлено в програ-
мах лікування ВІЛ, хоча вони становлять більшість людей, які 
живуть з ВІЛ.

 Жінці з діагнозом «шизофренія» у відповідь на скарги на біль 
у животі медсестри говорять, що все це «вона сама собі при-
думала», а згодом у неї діагностують рак яєчника.

 Особі з обмеженими інтелектуальними можливостями за міс-
цем проживання не надають допомоги, необхідної для ефек-
тивної соціальної інтеграції у суспільне життя.

83 Ðекоменäаöія № R (2006) 18 комітету міністрів. ÐЄ. https://wcd.coe.int/ViewDoc.
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НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 14 ЄКЗПЛОс («Заборона дискримінації»): Користування 
правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути за-
безпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, 
кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, наці-
онального чи соціального походження, належності до національних 
меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

     • Стаття 14 не є самостійним положенням. Інакше кажучи, до 
неї варто звертатися у зв’язку з одним із основних положень 
ЄкЗПлоС84. З цієї причини скарги на порушення ст. 14 не зав-
жди розглядаються судом у випадках, коли суд уже визнав 
порушення основного положення.

     • на цей момент ще не було ухвалено суттєвих рішень за ст. 14 
щодо надання медичної допомоги. однак враховуючи те, як за 
останнє десятиріччя розширилося прецедентне право за ст. 14 у 
таких галузях, як расова дискримінація й сексуальна орієнтація, 
існує ймовірність, що в майбутньому ситуація у цій сфері зміниться.

     • для розгляду скарги про порушення ст. 14 визначальними є 
докази, які свідчать про відмінності у поводженні з особою за 
однією з заборонених ознак (хоча ця умова і не є вичерпною); і, 
якщо так, то надання доказів існування об’єктивного й розумного 
виправдання такої відмінності в поводженні85.

     • нещодавно Суд також погодився приймати статистичні дані як 
докази непрямої дискримінації86, практики, яка необов’язково 
визнається дискримінаційною сама по собі, але завдає значної 
шкоди представникам певної групи.

     f стаття 11 ЄсХ (розглядається у сукупності зі ст. е ч. V хартії, яка га-
рантує заборону дискримінації): З метою забезпечення ефективно-
го здійснення права на охорону здоров’я Сторони зобов’язуються 
самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними 
організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб, серед 
іншого: 1. усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров’я; 
2. забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, 
які сприяли б поліпшенню здоров’я і підвищенню особистої відпо-
відальності у питаннях здоров’я; 3. запобігати, у міру можливос-
ті, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням, а також 
нещасним випадкам. 

84 Ñамостійне ïоложення ïро неäоïущення äèскрèмінаöії в формі Протоколу 
№ 12 äо конвенöії набуло чèнності в 2005 р., але ратèфіковане лèше äеякèмè 
країнамè. http://www.humanrights.coe.int/

85 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ðасмусен ïротè Äанії» (7 EHRR 371).
86 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ä. Õ. ïротè Чеської Ðесïублікè» (57325/00).
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     f стаття 15 ЄсХ («Право осіб із фізичними та розумовими вадами 
на незалежність, соціальну інтеграцію та на участь у житті суспіль-
ства»): З метою забезпечення інвалідам, незалежно від їхнього 
віку та характеру і походження їхньої інвалідності, ефективного 
здійснення права на самостійність, соціальну інтеграцію та 
участь у житті суспільства Сторони зобов’язуються, зокрема: 
1. вжити необхідних заходів для забезпечення інвалідам орієн-
тування, освіти та професійної підготовки, коли це можливо, у 
межах загальних програм або, коли це видається неможливим, у 
державних або приватних спеціалізованих закладах; 2. сприяти 
їхньому доступові до роботи усіма засобами, які можуть заохочу-
вати роботодавців приймати на роботу інвалідів і утримувати їх 
у звичайному виробничому середовищі та пристосовувати умови 
праці до потреб інвалідів, або, коли це видається неможливим 
у зв’язку з інвалідністю, шляхом облаштування або створення 
спеціальних робочих місць з урахуванням ступеня інвалідності. 
У деяких випадках такі заходи можуть вимагати використання 
спеціалізованих служб працевлаштування та надання допомоги; 
3. сприяти їхній всебічній соціальній інтеграції та участі у житті 
суспільства, зокрема, шляхом вжиття заходів, включаючи техніч-
ну допомогу, що спрямовані на усунення перешкод для спілкування 
і пересування і що надають доступ до транспорту, житла, куль-
турної діяльності і відпочинку.

     • ЄкСП постановив, що система охорони здоров’я повинна бути 
доступна для кожного, а обмеження у застосуванні ст. 11 ЄСх 
не повинні тлумачитися як перепони на шляху до реалізації 
уразливими громадянами свого права на охорону здоров’я87.

Зокрема, право на отримання допомоги передбачає, щоб 
медичне обслуговування не було пов’язане з надто високими 
витратами для пацієнта, тому необхідно вжити заходів, спря-
мованих на зниження фінансового навантаження на пацієнтів 
з найменш благополучних верств населення88.

87  ÐЄ. Âèсновкè Євроïейського комітету зі соöіальнèх ïрав. (XVII-2); Âèсновкè 
2005. Çаява ïро тлумачення ст. 11.

88 ÐЄ. Âèсновкè: Португалія. (XVII-2).
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     • ЄкСП, розглядаючи скаргу проти франції про порушення: а) 
права на медичну допомогу, закріпленого в ст. 1389 перегляну-
тої ЄСх90, малозабезпеченим нелегальним іммігрантам з дуже 
низьким рівнем доходів через скасування їх звільнення від 
оплати медичної допомоги, зокрема й стаціонарного лікування91 
і b) права дітей іммігрантів на захист, передбаченого в ст. 17 
переглянутої хартії92, через обмеження внаслідок законодавчої 
реформи 2002 р. їх доступу до педіатричної медичної допомоги, 
задовольнив скаргу щодо дітей, але не стосовно дорослих.

щодо ст. 13 ЄкСП визнав, зважаючи на цілеспрямоване 
тлумачення ЄСх відповідно до принципу людської гідності, 
властивої кожному індивіду, захист у виді надання медичної 
допомоги повинен поширюватися на нелегальних і легальних 
мігрантів з інших країн (хоча це положення поширюється не 
на всі проголошені ЄСх права). це рішення має велике зна-

89 Ñтаття 13: Ç метою забезïечення ефектèвного зäійснення ïрава на соöіальну 
та меäèчну äоïомогу Ñторонè зобов’язуються: 1. забезïечèтè, щоб буäь-якій  
малозабезïеченій особі, яка несïроможна отрèматè äостатніх коштів своїмè 
власнèмè зусèллямè або з іншèх äжерел, зокрема за рахунок äоïомогè ïо со-
öіальному забезïеченню, наäавалась належна äоïомога, а у разі захворювання 
забезïечувався äогляä, якого вèмагає стан її зäоров’я; 2. забезïечèтè, щоб 
ïолітèчні або соöіальні ïрава осіб, які отрèмують таку äоïомогу, на öій ïіäставі 
не обмежувалèся; 3. ïереäбачèтè, що кожна люäèна може отрèмуватè у віäïо-
віäнèх äержавнèх чè ïрèватнèх службах такі ïораäè та ïерсональну äоïомогу, які 
можуть бутè необхіäнèмè äля заïобігання вèнèкненню особèстого або сімейного 
нужäенного становèща, äля його ïоäолання чè ïолегшення; 4. застосовуватè 
ïоложення ïунктів 1, 2 і 3 öієї статті на засаäах рівності між своїмè громаäянамè 
та громаäянамè іншèх Ñторін, які на законнèх ïіäставах ïеребувають на терèторії 
їхніх äержав, віäïовіäно äо своїх зобов’язань за Євроïейською конвенöією ïро 
соöіальну та меäèчну äоïомогу,  яка була ïіäïèсана в Парèжі 11 груäня 1953 р.

90 Переглянута Євроïейська соöіальна хартія 1996 р. (ETS No. 163) об’єäнує в 
оäному äокументі всі ïрава, гарантовані сïочатку Õартією 1961 р. (ETS No. 
035) й äоäатковèм ïротоколом äо неї віä 1988 р. (ETS No. 128), та äоïовнює їх 
новèмè ïравамè й ïоïравкамè, внесенèмè äержавамè-учаснèöямè. Постуïово 
ïереглянута Õартія замінює собою ïочатковèй äоговір віä 1961 р.

91 Ìіжнароäна феäераöія за ïрава люäèнè (FIDH) ïротè Ôранöії. (13/2003)
92 Ñтаття 17: Ç метою забезïечення ефектèвного зäійснення ïрава äітей та ïіä-

літків ростè в умовах, які сïрèяють всебічному розвèткові їхньої особèстості та 
їхніх фізèчнèх і розумовèх зäібностей, Ñторонè зобов’язуються самостійно або 
у сïівïраöі з громаäськèмè і ïрèватнèмè організаöіямè вжèватè  всіх віäïовіä-
нèх і необхіäнèх захоäів äля: 1. a) забезïечення äітям і ïіäліткам, з урахуванням 
ïрав і обов’язків їхніх батьків, äогляäу, äоïомогè, освітè та ïіäготовкè, якèх вонè 
ïотребують, зокрема шляхом створення або забезïечення функöіонування 
заклаäів і служб, äостатніх та аäекватнèх äля äосягнення öієї метè; b) захèсту 
äітей та ïіäлітків віä неäбайлèвості,  насèлля або ексïлуатаöії; c) наäання за-
хèсту та сïеöіальної äоïомогè з боку  äержавè äітям і ïіäліткам, які тèмчасово 
або ïостійно ïозбавлені äоïомогè  з боку їхніх сімей; 2. Çабезïечення äітям і 
ïіäліткам безкоштовної  ïочаткової і сереäньої освітè, а також заохочення äо 
регулярного віäвіäання школè.
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чення у зв’язку з питанням про захист, що надається таким 
марґінальним групам у країнах Європи. Водночас у цій справі 
більшістю 9 проти 4 ЄкСП не визнав порушення ст. 13, оскільки 
нелегальні іммігранти могли отримати деякі види медичної до-
помоги після закінчення трьох місяців постійного проживання у 
країні, й усі іноземці в будь-який час могли отримати допомогу 
під час «нещасних випадків, надзвичайних ситуацій і станів, які 
загрожують життю».

однак ЄкСП визнав порушення ст. 17 (право дітей на захист), 
хоча постраждалим дітям медична допомога була доступна 
не більше, ніж дорослим, оскільки ст. 17 потрібно розуміти 
розширено, не обмежуючись правом на медичну допомогу. 
у відповідь на це рішення уряд франції змінив свою політику 
щодо дітей мігрантів93.

     f стаття 3 Конвенції про права людини та біомедицину94 («рівно-
правний доступ до медичного обслуговування»): Сторони, врахо-
вуючи медичні потреби та наявні ресурси, вживають відповідних 
заходів для забезпечення в межах їхньої юрисдикції рівноправного 
доступу до медичної допомоги належної якості.

     f стаття 23 Конвенції про статус осіб без громадянства: Держави, 
які домовляються, будуть надавати біженцям, що законно про-
живають на їх території, ті ж гарантії щодо урядової допомоги 
й підтримки, якими користуються їхні громадяни. 

     f стаття 4 Рамкової конвенції про захист національних меншин: 

1. Сторони зобов’язуються гарантувати особам, які належать до 
національних меншин, право рівності перед законом та право на  
рівний правовий захист. У цьому зв’язку будь-яка дискримінація на 
підставі приналежності до національної меншини забороняється. 
2. Сторони зобов’язуються вжити, у разі необхідності, належних 
заходів з метою досягнення у всіх сферах економічного, соціального, 
політичного та культурного життя повної та справжньої рівності 
між особами, які належать до національної меншини, та особами, які 
належать до більшості населення. У цьому зв’язку, вони належним 
чином враховують  конкретне становище осіб, які належать до 
національних меншин. 
3. Заходи, вжиті відповідно до пункту 2, не розглядаються як акт 
дискримінації. 

93 16 березня 2005 р. уряä Ôранöії вèäав ïостанову, в якій йшлося ïро те, що «всі 
вèäè меäèчного äогляäу та лікування äля неïовнолітніх жèтелів Ôранöії, які не 
є бенефіöіаріямè äержавної ïрограмè меäèчної äоïомогè, віäïовіäають вè-
могам, установленèм äля наäання невіäклаäної äоïомогè» (CIRCULAR DHOS/
DSS/DGAS).

94 конвенöія ïро ïрава люäèнè та біомеäèöèну. ÐЄ. http://conventions.coe.int/
Treaty/en/Treaties/world/164.doc/
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     f Рекомендація № R (2006) 18 Комітету міністрів РЄ державам-
учасницям про медичне обслуговування у мультикультурному 
суспільстві

рекомендація містить низку стратегій зі зміцнення здоров’я та 
розвитку медичного обслуговування мультикультурних спільнот, 
включаючи: недопущення дискримінації та повагу до прав пацієнта, 
рівний доступ до медичного обслуговування, подолання мовного 
бар’єру, увагу до медичних і соціоекономічних потреб меншин, 
розширення можливостей, заохочення громадянської активності 
й формування належної бази знань про медичні потреби мульти-
культурних спільнот.

     f Пункт 4 Рекомендації Парламентської асамблеї 1626 (2003) щодо 
реформування систем охорони здоров’я в Європі («Забезпечен-
ня рівності, якості та ефективності»)95: Держави повинні прийняти 
як головний критерій для оцінки успіху реформ охорони здоров’я 
фактичну доступність медичного обслуговування для всіх без 
жодної дискримінації як одного з основних прав людини.

     f стаття 2 Європейської хартії прав пацієнтів («Право на доступ-
ність»): Кожна особа має право на доступність медичних послуг, 
яких вона потребує за станом здоров’я. Медичні служби повинні 
гарантувати рівну доступність для всіх без дискримінації за 
ознаками наявності фінансових ресурсів, місця проживання, виду 
захворювання чи часу звернення за допомогою.

95 Ðекоменäаöія Парламентської асамблеї 1626 (2003). ÐЄ. http://assembly.coe.
int/Documents/AdoptedText/TA03/EREC1626.htm
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3.4. Права осіб, які надають допомогу  
 в сфері охорони здоров’я 
У öьому розäілі ïреäставлено євроïейські регіональні норматèвні 
ïоложення, які містяться в Євроïейській конвенöії ïро захèст ïрав люäèнè 
та основоïоложнèх свобоä (ЄкÇПËÎÑ) і в Євроïейській соöіальній хартії 
(ЄÑÕ). Тут також ïояснюється, як öі нормè ïов’язані з трьома основнèмè 
ïравамè осіб, що наäають äоïомогу в сфері охоронè зäоров’я: 1) ïравамè 
в сфері ïраöі, включаючè ïраво на ïраöю і ïраво на рівні можлèвості 
без äèскрèмінаöії за ознакою статі; 2) ïравом на свобоäу об’єäнання, 
включаючè ïраво на створення ïрофсïілок і ïраво на страйк і 3) ïравом 
на належну ïравову ïроöеäуру та ïов’язанèмè з нею такèмè ïравамè: на 
сïравеäлèвèй розгляä сïравè, на ефектèвнèй засіб ïравового захèсту, 
на захèст ïрèватного жèття й реïутаöії, на свобоäу вèраження ïогляäів і 
свобоäу інформаöії.

Цей розäіл склаäається з трьох основнèх частèн. У ïершій частèні 
аналізується ïраво на гіäні умовè ïраöі, в äругій – йäеться ïро ïраво на 
свобоäу об’єäнання, а в третій – аналізується ïраво на належну ïравову 
ïроöеäуру й ïов’язані з нею ïрава. кожна частèна ïояснює значення öього 
ïрава äля осіб, які наäають меäèчну äоïомогу, та містèть ïрèклаäè його 
можлèвèх ïорушень. Äалі навоäяться віäïовіäні ïравові нормè з äоговорів 
ÐЄ, а наïрèкінöі коротко вèклаäено основні ïрèнöèïè тлумачення, які 
базуються на ïреöеäентах суäовèх рішень і ïрèкінöевèх заувагах органів, 
що ïроваäять моніторèнг äотрèмання ïрав за звітамè äержав.

Право на гідні умови праці

Право на ïраöю й ïрава в сфері ïраöі вèзначено в ЄÑÕ. Äо віäïовіäнèх 
норматèвнèх ïоложень ЄкÇПËÎÑ, хоча вонè й не розгляäаються у öій 
частèні, належать ст. 2 (ïраво на жèття) і ст. 3 (заборона катування чè 
нелюäського або такого, що ïрèнèжує гіäність, ïовоäження чè ïокарання) 
тією мірою, якою вонè забезïечують захèст віä жорстокого ïовоäження на 
робочому місöі.

Євроïейськèй комітет зі соöіальнèх ïрав (ЄкÑП) äає äетальне тлумачення 
ïереäбаченого ЄÑÕ ïрава на гіäні умовè ïраöі, зокрема, щоäо такèх 
чотèрьох асïектів: ïраво на ïраöю (ст. 1 [ч. 2]) і на рівні можлèвості без 
äèскрèмінаöії за ознакою статі (ст. 20), ïраво на розумну трèвалість 
робочого äня та робочого тèжня (ст. 2 [ч. 1]), ïраво на безïечні та зäорові 
умовè ïраöі (ст. 3) і ïраво на сïравеäлèву оïлату ïраöі96. кожне із öèх ïрав 

96 Äайäжест ïреöеäентнèх рішень ЄкÑП на сайті  http://www.coe.int/t/dghl/
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вèсвітлюється äалі. Õоча меäèчні ïраöівнèкè в öèх ïоложеннях майже 
не згаäуються, вонè мають ïраво на такèй же рівень захèсту, що й інші 
ïраöівнèкè.

Право на працю й на рівні можливості без дискримінації 
за ознакою статі

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Жінку-лікаря постійно оминають підвищенням на посаді не-
зважаючи на те, що в неї більше досвіду роботи й вища квалі-
фікація, аніж у колег-чоловіків.

 Усім мігрантам з певної країни заборонили працювати в секторі 
охорони здоров’я після територіальної суперечки, розгляд якої 
було передано до Міжнародного суду ООН.

 Медпрацівники-жінки часто зазнають сексуальних домагань 
з боку персоналу, але заходів щодо припинення домагань не 
вжито.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 1 (ч. 2) ЄсХ («Право на працю»): З метою забез-
печення ефективного здійснення права на працю Сторони 
зобов’язуються:… ефективно захищати право працівника заро-
бляти собі на життя професією, яку він вільно обирає. 

ця норма ЄСх забезпечує ефективне здійснення права на працю і 
стосується трьох різних питань:

a) заборони всіх форм дискримінації у сфері зайнятості (що част-
ково збігається з правом на рівні можливості без дискримінації за 
ознакою статі);

б) заборони будь-якої практики, яка може перешкоджати здійсненню 
права працівників заробляти собі на життя працею за вільно об-
раною спеціальністю97;

c) заборони підневільної або примусової праці.

97  ÐЄ. Âèсновкè Євроïейського комітету зі соöіальнèх ïрав. Âèсновкè (II і XVI-1). 
Çаява ïро тлумачення ст. 1 (ч. 2).
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нижче розглядаються перші два компоненти ст. 1 (ч. 2) з акценту-
ванням на понятті й межах дискримінації. Водночас дається опис 
прийнятної внутрішньодержавної політики протидії дискримінаційній 
практиці, що перешкоджає здійсненню права на працю, яке вста-
новлено ст. 1. 

Заборона всіх форм дискримінації у сфері зайнятості

     • ЄСх визначає дискримінацію як відмінність у поводженні з різними 
особами, що перебувають у схожій ситуації, коли таке поводження 
не переслідує законної мети, не спирається на об’єктивні й розумні 
підстави або непропорційне поставленій меті98. Питання про те, чи 
справді відмінність у поводженні переслідує законну мету і є про-
порційним їй, вирішується з урахуванням ст. G, обмежувального 
положення ЄСх99.

     • Відповідно до ст. 1 (ч. 2), законодавство повинно забороняти 
будь-яку форму дискримінації у сфері праці за ознаками, серед 
яких стать, раса, етнічне походження, релігія, інвалідність, вік, 
сексуальна орієнтація та політичні погляди100. ця норма не-
розривно пов’язана з іншими положеннями ЄСх, співзвучна ст. 
G101 (право на рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні 
питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації 
за ознакою статі) й ст. 15 (ч. 2) (право інвалідів на зайнятість).

     • Законодавство повинно забороняти як пряму, так і непряму 
дискримінацію102.

     • непряма дискримінація виникає у випадках, коли якийсь захід 
або практика, однакові для всіх, непропорційно й за відсутності 
законної мети негативно впливають на осіб, які сповідують пев-
ну релігію і погляди, сексуальну орієнтацію, на інвалідів, осіб 
певного віку, політичні погляди, етнічне походження тощо103.

98 Ðішення у сïраві «Íаöіональнèй сèнäèкат турèстèчнèх агентів ïротè Ôранöії» 
віä 10 жовтня 2000 р. (6/1999). 

99 ÐЄ. Âèсновкè: Греöія. (XVI-1).
100 ÐЄ. Âèсновкè: Ісланäія. (XVI 11-1); Âèсновкè 2006: албанія.
101 Ñтаття G: Âèклаäені в частèні I ïрава й ïрèнöèïè, колè вонè ефектèвно вті-

люються у жèття, і їх ïрактèчне зäійснення, як öе ïереäбачено в частèні II, не 
можуть ïіääаватèся жоäнèм іншèм обмеженням, окрім указанèх в частèнах I і II, 
за вèнятком обмежень, установленèх законом і необхіäнèх у äемократèчному 
сусïільстві äля захèсту ïрав і свобоä іншèх осіб або захèсту äержавнèх інтересів, 
наöіональної безïекè, зäоров’я населення чè сусïільної моралі. Îбмеження, що 
äоïускаються згіäно з öією Õартією щоäо вèклаäенèх у ній ïрав і обов’язків, не 
ïіäлягають застосуванню в іншèх öілях, окрім тèх, äля якèх їх ïереäбачено.

102 ÐЄ. Âèсновкè: австрія. (XVIII-1).
103 Äевіä Гаріс та ін. Право Євроïейської конвенöії з ïрав люäèнè. – Îксфорä : 

Âèä-во Îксфорäського універсèтету. – 2009. – 607 с.
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     • дискримінація також може виникнути, якщо не було конструк-
тивно враховано всі відповідні відмінності між людьми чи не 
було вжито адекватних заходів для того, щоб права й колективні 
привілеї, призначені для всіх, були справді доступні всім104. 

     • Заборонені цією статтею дискримінаційні акти й положення 
можуть належати до питань найму на роботу чи до умов зайня-
тості загалом. особливе значення мають винагорода за працю, 
професійна підготовка, підвищення на посаді, переведення 
на іншу роботу, а також звільнення чи інші несприятливі дії105.

     • щоб положення про заборону дискримінації було дієвим, 
внутрішньодержавне законодавство повинно, щонайменше, 
забезпечити:

– можливість анулювати, розірвати, скасувати або змінити 
будь-яке положення, що суперечить принципу рівного пово-
дження, у колективних, трудових договорах, трудових угодах 
чи внутрішніх правилах фірми106;

– захист від звільнення та інших каральних санкцій з боку 
роботодавця щодо працівника, який подав скаргу чи судовий 
позов107;

– належні ефективні засоби правового захисту, які повинні 
бути адекватними, пропорційними та доступними для жертв 
можливої дискримінації. Встановлення попередньої верхньої 
межі компенсації, яку можуть призначити потерпілим, супер-
ечить ст. 1 (ч. 2)108.

     • Внутрішньодержавне законодавство також повинно містити 
положення, які полегшують тягар доказування, який у справах 
про дискримінацію покладається на позивача109.

     • Подальші заходи також сприяють боротьбі з дискримінацією, 
згідно зі ст. 1 (ч. 2) ЄСх: 

– визнання права профспілок застосовувати активні дії у разі 
дискримінації у сфері зайнятості, включаючи дії від імені 
окремих осіб110;

104 Ðішення у сïраві «Ìіжнароäна асоöіаöія аутèзм-Євроïа (AIAE) ïротè Ôранöії» 
віä 4 лèстоïаäа 2003 р. (13/2002).  

105 ÐЄ. Âèсновкè: австрія. (XVI-1).
106 ÐЄ. Âèсновкè: Ісланäія. (XVI-1).
107 ÐЄ. Âèсновкè: Ісланäія. (XVI-1).
108 ÐЄ. Âèсновкè 2006: албанія.
109 ÐЄ. Âèсновкè 2002: Ôранöія; Ðішення у сïраві «Ñèнäèкат із ïраöі та соöіальнèх 

ïèтань ÑÅÄ ïротè Ôранöії» віä 16 лèстоïаäа 2005 р. (24/2004). 
110  ÐЄ. Âèсновкè: Ісланäія. (XVI-1).
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– право оскаржувати дискримінаційні дії, які порушують право 
на здійснення колективних дій; 

– створення особливого незалежного органу сприяння рівному 
поводженню, в основному, через надання жертвам дискримі-
нації необхідної допомоги в поданні скарги. 

     • держави – учасниці ЄСх можуть вимагати від іноземних грома-
дян дозволу на роботу як умови їх працевлаштування на своїй 
території. однак вони не можуть загалом заборонити іноземним 
громадянам посідати будь-які посади з причин, не зазначеним у 
ст. G. Іноземцям можуть заборонити тільки обіймати такі посади, 
які безпосередньо пов’язані з захистом державних інтересів 
і національної безпеки й передбачають здійснення владних 
повноважень111.

     • Відмову допустити особу до виконання будь-яких функцій на 
підставі колишньої політичної діяльності, зокрема, відмову в 
прийнятті на роботу чи звільнення, заборонено, окрім тих ви-
падків, коли посада пов’язана з забезпеченням правопорядку й 
законності, національною безпекою чи з функціями, які перед-
бачають такі обов’язки112.

     • Заборона будь-якої практики, яка може перешкоджати здій-
сненню права працівників заробляти собі на життя за вільно 
обраною спеціальністю.

     • тлумачення цього стандарту ЄкСП нечисленні. до прикладів 
порушення цього положення належать:

– відсутність адекватних правових гарантій захисту від дискри-
мінації під час часткової зайнятості. Зокрема, повинні існувати 
правила, які б попереджували випадки неоголошеної понад-
нормової роботи, а також однакова оплата праці в усіх її ас-
пектах для працівників з частковою або повною зайнятістю113;

– необґрунтоване втручання у приватне чи особисте життя 
працівників у зв’язку з їхнім статусом найманих працівників чи 
з причини такого статусу, зокрема, через електронні технології 
зв’язку і збору даних114.

111 ÐЄ. Âèсновкè 2006: албанія.
112 ÐЄ. Âèсновкè 2006: Ëèтва.
113 ÐЄ. Âèсновкè: австрія. (XVI-1).
114 ÐЄ. Âèсновкè 2006. Çаява ïро тлумачення ст. 1(ч. 2).
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     f стаття 20 ЄсХ («Право на рівні можливості та рівне ставлення у 
вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дис-
кримінації за ознакою статі»): Усі працівники мають право на рівні 
можливості й однакове поводження щодо зайнятості та вибору 
роду занять без дискримінації за ознакою статі.

З метою забезпечення ефективного здійснення права на рівні 
можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо пра-
цевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі 
Сторони зобов’язуються визнавати це право і вживати відповід-
них заходів для забезпечення його застосування або для сприяння 
його застосуванню у таких галузях: a) працевлаштування, захист 
від звільнення та професійна реінтеграція; b) професійна орієн-
тація, підготовка, перепідготовка та перекваліфікація; c) умови 
працевлаштування і праці, включаючи винагороду; d) професійний 
ріст, включаючи просування по службі. 

Право на розумну тривалість робочого дня  
та робочого тижня

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Лікареві регулярно доводиться працювати по 100 годин на тиж-
день, у тому числі інколи відпрацьовувати 18-годинну робочу 
зміну.

 Медсестру змушують працювати понаднормово, не отримавши 
її попередньої згоди.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 2 (ч. 1) ЄсХ («розумна тривалість робочого дня та робочого 
тижня з метою забезпечення права на справедливі умови праці»): З 
метою забезпечення ефективного здійснення права на справед-
ливі умови праці Сторони зобов’язуються: встановити розумну 
тривалість робочого дня та тижня і поступово скорочувати 
робочий тиждень настільки, наскільки це дозволяє підвищення 
продуктивності праці та інші відповідні фактори.

     • Стаття 2 (ч. 1) ЄСх гарантує працівникам право на розумне 
обмеження тривалості робочого дня та робочого тижня, включа-
ючи понаднормову роботу. це право повинно бути гарантоване 
законами, правилами й постановами, умовами колективних 
договорів та іншими актами, які є обов’язковими. За забезпе-
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ченням практичного дотримання обмежень повинен наглядати 
відповідний державний орган115.

     • В ЄСх чітко не зазначено, що саме потрібно вважати розумною 
тривалістю робочого часу. тому ЄкСП оцінює кожну ситуацію 
індивідуально: надмірна тривалість, наприклад, понад 16 годин 
протягом одного дня116 чи – за певних умов – понад 60 годин 
на тиждень117, вважається невиправданою, а отже, такою, що 
суперечить ЄСх. 

     • Понаднормова робота не повинна бути винятково предметом 
розгляду роботодавця та/чи працівника. Підстави для понад-
нормової роботи та її тривалості підлягають регулюванню118.

     • у ст. 2 (ч. 1) також ідеться про поступове скорочення трива-
лості робочого тижня тією мірою, в якій це дозволяє зростання 
продуктивності праці й інші, пов’язані з цим фактори. до таких 
«інших факторів» можна віднести характер виконуваної роботи, 
а також ризик для здоров’я й безпеки працівників119.

     • Періоди, коли від працівника не вимагається виконувати роботу 
для роботодавця, але він зобов’язаний перебувати на зв’язку, 
вважаються фактичним робочим часом і не можуть розглядатися 
як періоди відпочинку в контексті ст. 2 ЄСх, за винятком певних 
професій і конкретних обставин, відповідно до встановленого по-
рядку. Відсутність фактичної роботи не може слугувати адекват-
ним критерієм, який дозволяє розглядати такі періоди як періоди 
відпочинку120.

Право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки 
й гігієни

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Медичний персонал рентгенологічного відділення часто за-
знає небезпечного впливу високих рівнів рентгенівського 
опромінення через несправність обладнання, яке давно не 
перевіряється й не замінюється.

115 ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 2 (ч. 1).
116 ÐЄ. Âèсновкè: Íорвегія. (XIV-2).
117 ÐЄ. Âèсновкè: Íіäерланäè. (XIV-2).
118 ÐЄ. Âèсновкè. (XIV-2). Çаява ïро тлумачення ст. 2 (ч. 1).
119 Там само.
120 Ðішення у сïраві «Ôранöузька конфеäераöія уïравління ÔкУ-ГкÐ ïротè Ôранöії» 

віä 12 жовтня 2004 р. (16/2003). 
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 Медсестра заражається ВІЛ унаслідок використання неякісно 
простерилізованого медичного інструментарію.

 Їдальню для персоналу не закривають, незважаючи на неод-
норазово виявлені порушення елементарних норм гігієни.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 3 ЄсХ («Право на безпечні та здорові умови праці»): З ме-
тою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та 
здорові  умови праці Сторони зобов’язуються, консультуючись з 
організаціями роботодавців і працівників: 1. розробити, здійсню-
вати і періодично переглядати послідовну національну політику 
в галузі охорони праці, виробничої гігієни і виробничого середови-
ща. Головною метою цієї політики є поліпшення охорони праці і 
виробничої гігієни, а також запобігання нещасним випадкам та 
травматизму, що виникають внаслідок виробничої діяльності, 
пов’язані з нею  або мають місце у процесі її здійснення, зокрема 
шляхом мінімізації причин виникнення ризиків, властивих вироб-
ничому середовищу; 2. прийняти правила з техніки безпеки та 
гігієни праці; 3. забезпечити виконання таких правил шляхом за-
ходів нагляду за дотриманням їхніх вимог; 4. сприяти поступовому  
розвиткові призначених для всіх працівників служб виробничої гігі-
єни, головне  завдання яких полягає у здійсненні профілактичних 
і консультативних функцій.

     • Право кожного працівника на умови праці, які відповідають ви-
могам безпеки та гігієни, – це «широко визнаний принцип, який 
безпосередньо випливає з права на особисту недоторканність, 
одного з основоположних принципів прав людини»121.

     • отже, мета ст. 3 ЄСх безпосередньо пов’язана з метою ст. 2 
Європейської конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод, яка закріплює право на життя122.

     • Стаття 3 ЄСх стосується як державного, так і приватного сек-
торів123.

     • Профілактика професійного ризику повинна стати пріоритетом. 
її необхідно включити до державних заходів на всіх рівнях і 
зробити частиною різноманітних напрямів публічної політики 
(політики в галузі зайнятості, у справах інвалідів, щодо забез-
печення рівних можливостей тощо)124. Політику й стратегії в 
цій галузі варто регулярно оцінювати й переглядати, особливо 
з погляду характеру професійних ризиків.

121 ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 3.
122 ÐЄ. Âèсновкè. (XIV-2). Çаява ïро тлумачення ст. 3.
123 ÐЄ. Âèсновкè II. Çаява ïро тлумачення ст. 3.
124 ÐЄ. Âèсновкè 2005: Ëèтва. 
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     • роботодавець, незалежно від дотримання правил охорони 
праці, повинен регулярно проводити оцінку виробничих ризиків 
і вживати профілактичних заходів, які відповідають характеру 
ризиків, одночасно з інформуванням та навчанням працівників. 
роботодавці також повинні забезпечити адекватне інформу-
вання, підготовку й медичний нагляд тимчасовим працівникам 
і працівникам за строковими трудовими договорами (наприклад, 
враховуючи кумулятивний термін впливу шкідливих речовин на 
працівників у результаті роботи в різноманітних працедавців)125.

     • ЄСх не зазначає, які саме ризики підлягають регулюванню. 
нагляд провадиться опосередковано на основі таких міжна-
родних технічних норм гігієни та безпеки праці на виробництві, 
як конвенції МоП і директиви Європейської спільноти щодо 
безпеки та гігієни праці.

     • у внутрішньодержавному праві повинно існувати рамкове за-
конодавство (зазвичай, трудовий кодекс), у якому встановлені 
обов’язки роботодавців, права й обов’язки працівників і конкрет-
ні вимоги. до факторів ризику, яким на сьогодні ЄкСП приділяє 
особливу увагу, належать такі: 

 створення, модифікація та обслуговування робочих місць 
(обладнання, гігієна);

 небезпечні засоби та речовини;

 ризики, пов’язані з певними секторами (сектор охорони 
здоров’я конкретно не згадується).

     • більшість перелічених вище ризиків регулюють спеціальні 
інструкції, які встановлюють достатньо деталізовані правила 
для того, щоб їх можна було адекватно й ефективно застосо-
вувати126. Водночас ЄкСП не вважає, що для дотримання ст. 
3 (ч. 2) держави зобов’язані запроваджувати особливий вид 
страхування від професійних захворювань і нещасних випадків 
на робочому місці127.

     • для всіх працівників, усіх робочих місць і всіх видів діяльності 
повинні встановлюватися правила безпеки та гігієни праці128.

     • необхідно проводити регулярні інспекції для контролю за до-
триманням правил та застосовувати ефективні штрафні санкції 
у разі порушень.

125  ÐЄ. Âèсновкè 2003: Болгарія.
126 ÐЄ. Âèсновкè: Íорвегія. (XIV-2).
127 Ðішення у сïраві «Ôонä Ìарангоïулоса із захèсту ïрав люäèнè (ÔÌПË) ïротè 

Греöії» віä 6 груäня 2006 р. (30/2005). 
128 ÐЄ. Âèсновкè 2005: Åстонія.
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Право на справедливу оплату праці

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Деяким медичним працівникам платять лише 40% середньої за-
робітної плати в країні, а зарплата допоміжного персоналу нижча 
від установленого в країні мінімального рівня оплати праці.

 Медсестра, яка працює понаднормово, отримує звичайну за-
робітну плату. 

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 4 ЄсХ («Право на справедливу винагороду»): З метою 
забезпечення ефективного здійснення права на справедливу ви-
нагороду Сторони зобов’язуються: 1. визнати право працівників 
на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім сім’ям достатній 
життєвий рівень; 2. визнати право працівників на підвищену 
ставку винагороди за роботу в надурочний час з урахуванням 
винятків, передбачених для окремих випадків; 3. визнати право 
працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за працю рівної 
цінності; 4. визнати право всіх працівників на розумний строк по-
передження про звільнення з роботи; 5. дозволити відрахування 
із заробітної плати тільки на умовах і в розмірах, передбачених 
національними законами або правилами чи встановлених колек-
тивними договорами або арбітражними рішеннями. Здійснення 
цих прав досягається шляхом вільного укладання колективних 
договорів, запровадження встановленого законодавством меха-
нізму визначення заробітної плати або вжиття інших заходів, що 
відповідають національним умовам. 

     • щоб вважатися справедливою у розумінні ст. 4 (ч. 1) ЄСх, за-
робітна плата повинна перевищувати рівень бідності в цій країні, 
інакше кажучи, дорівнювати 50% середнього національного 
рівня заробітної плати. крім того, зарплата не повинна бути 
значно нижчою за середній рівень у країні. Поріг, установлений 
ЄкСП, становить 60%129.

129 ÐЄ. Âèсновкè. (XIV-2). Çаява ïро тлумачення ст. 4 (ч. 1). Ðозрахункè, які засто-
совуються комітетом, базуються на чèстèх сумах (ïісля вèрахування ïоäатків та 
віäрахувань äо фонäів соöіального страхування). Ñоöіальні ïлатежі (наïрèклаä, 
äоïомога з соöіального страхування або ïільгè) враховуються тількè в тому разі, 
колè вонè безïосереäньо ïов’язані з заробітною ïлатою.
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     • Ставка з оплати понаднормової роботи повинна перевищувати 
ставку заробітної плати130. Стаття 4 (ч. 2) допускає надання 
працівникові відпустки як компенсацію за понаднормову роботу, 
якщо така відпустка довша ніж понаднормово відпрацьований 
час. тому недостатньо надати працівнику відпустку, яка дорів-
нює кількості понаднормово відпрацьованих годин131.

     • В особливих випадках допустимі винятки з вимог ст. 4 (ч. 2). 
до таких «особливих випадків» ЄкСП відносить «державних 
службовців, працівників на керівних посадах тощо»132. щодо 
державних службовців виняток із вимог ст. 4 (ч. 2) може бути 
зроблено для «вищих посадових осіб»133. Водночас виняток 
із правила про оплату понаднормової роботи за підвищеною 
ставкою не може застосовуватися до всіх державних службов-
ців чи посадових осіб незалежно від рівня обов’язків, які вони 
виконують134. Винятки можуть застосовуватися до всіх вищих 
посадових осіб. однак ЄкСП постановив, що й тут повинні бути 
встановлені певні межі, зокрема, обмеження кількості понаднор-
мових годин, які не підлягають оплаті за підвищеною ставкою135.

     • Жінки та чоловіки мають право на «рівну винагороду за рів-
ноцінну працю», й це право повинно бути чітко передбачене 
національним законодавством136. Принцип рівної винагороди 
повинен застосовуватися до всіх видів робіт, які виконують 
як чоловіки, так і жінки. Принцип рівності повинен поширюва-
тися на всі елементи оплати праці, включаючи мінімальний 
розмір заробітної плати плюс всі інші виплати та пільги, що 
надаються прямо або непрямо, в грошовій або нематеріальній 
формі роботодавцем працівникові137. це правило повинно по-
ширюватися на осіб, які працюють на повну ставку, так і на тих, 
що мають часткову зайнятість, і включає в себе розрахунок, у 
разі погодинної оплати праці, підвищення заробітної плати та 
інших складових оплати праці138.

     • Внутрішньодержавне законодавство повинно забезпечити 
адекватні й ефективні засоби правового захисту в разі мож-

130 ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 4 (ч. 2).
131 ÐЄ. Âèсновкè: Бельгія. (XIV-2).
132 ÐЄ. Âèсновкè: Ірланäія. (IX-2).
133 ÐЄ. Âèсновкè: Ірланäія. (X-2).
134 ÐЄ. Âèсновкè: Польща. (XV-2).
135 Ðішення у сïраві «Ôранöузька конфеäераöія уïравління ÔкУ-ГкÐ ïротè Ôранöії» 

віä 16 лèстоïаäа 2001 р. (9/2000). 
136 ÐЄ. Âèсновкè: Ðесïубліка Ñловаччèна. (XV-2, äоäаток).
137  ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 4 (ч. 3).
138 ÐЄ. Âèсновкè: Португалія. (XVI-2).
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ливої дискримінації в оплаті праці139. Працівники, які вважають 
себе жертвами дискримінації, повинні мати можливість звер-
нутися до суду.

     • Внутрішньодержавне законодавство повинно містити положен-
ня, що полегшують тягар доказування позивачу у справі про 
дискримінацію. будь-яка людина, що зазнала дискримінації в 
оплаті праці за ознакою статі, повинна мати право на адекватну 
компенсацію, достатню для усунення заподіяної потерпілому 
шкоди й утримання порушника від таких дій надалі140. у разі 
нерівної оплати будь-яка компенсація повинна щонайменше 
відшкодовувати різницю в оплаті141.

Право на свободу об’єднання
Ñвобоäу об’єäнання ïереäбачено в ст. 11 ЄкÇПËÎÑ. Õоча Євроïейськèй 
суä з ïрав люäèнè (ЄÑПË) розгляäав скаргè на можлèве ïорушення 
öього ïрава лèше äекілька разів, Ñуä ïіäтверäèв, що öе ïраво включає в 
себе також ïраво не встуïатè äо буäь-якèх об’єäнань. Îкрім того, ЄÑПË 
ïостановèв, що öя гарантія не ïошèрюється на членів офіöійнèх органів 
контролю. Цей вèсновок особлèво важлèвèй äля меäèчнèх ïраöівнèків, 
оскількè такі органè контролю створюються віäïовіäно äо закону й мають 
ïовноваження ïіääаватè своїх членів äèсöèïлінарнèм стягненням142.

Íайïовнішèй аналіз ïрава на страйк навоäèться в ЄÑÕ. ЄÑПË розгляäав 
ïрава ïрофсïілок вужче, в тому чèслі ïіäтверäèв ïраво ïраöівнèків на 
страйк.

Íèжче розгляäаються äва асïектè ïрава на свобоäу об’єäнання: ïраво на 
свобоäу зібрань та об’єäнання, закріïлене в ст. 11 ЄкÇПËÎÑ, і ïраво на 
створення ïрофсïілок та на страйк, згіäно зі ст. 5, 6, 21 та 22 ЄÑÕ. 

139 ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 4 (ч. 3).
140  ÐЄ. Âèсновкè. (XIII-5). Çаява ïро тлумачення ст. 1 Äоäаткового ïротоколу.
141 ÐЄ. Âèсновкè: Ìальта. (XVI-2).
142 Äèв. також: Ìіжнароäнèй öентр юрèäèчного захèсту ïрав люäèнè. Посібнèк äля 

юрèстів INTERIGHTS. Ñтаття 11 Євроïейської конвенöії ïро захèст ïрав люäèнè 
і основоïоложнèх свобоä: Ñвобоäа зібрань і об’єäнання. http://www.interights.
org/view-document/index.htm?id=520. Інформаöія ïро тлумачення ЄÑПË ст. 11 
ЄкÇПËÎÑ.
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Право на свободу зібрань та об’єднання

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Міністерство охорони здоров’я не дає згоди на створення профе-
сійного медичного об’єднання, оскільки президент об’єднання 
є видатним діячем опозиційної політичної партії.

 Влада без пояснення причин відмовляє медичним працівникам 
у дозволі провести мітинг з вимогами підвищення оплати й по-
ліпшення умов праці 

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 11 ЄКЗПЛОс: 1. Кожен має право на свободу мирних зі-
брань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право 
створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх 
інтересів. 2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, 
за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демо-
кратичному суспільстві в інтересах національної або громадської 
безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця 
стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на 
здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, 
поліції чи адміністративних органів держави.

     • «об’єднання» у значенні ст. 11 ЄкЗПлоС є самостійним по-
няттям, яке не залежить від класифікації об’єднань у внутріш-
ньодержавному праві. цей фактор береться до уваги, але не 
є визначальним143.

     • Право на свободу об’єднань у ст. 11 належить тільки до струк-
тур приватного права. Структури публічного права (тобто 
створені законодавчим актом) не вважаються «об’єднаннями» 
в значенні ст. 11. таке обмеження сфери дії цього права може 
бути особ ливо актуальним для медичних працівників і їхнього 

143 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Шасаню та інші ïротè Ôранöії» (29 EHRR 615). Îрга-
нізаöії мèслèвöів у Ôранöії вèзнані «об'єäнаннямè» віäïовіäно äо ст. 11, хоча 
уряä стверäжував, що вонè є інстèтутамè ïублічного ïрава.
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обов’язкового членства в загальнонаціональних професійних 
організаціях144.

     • це право також включає в себе свободу не вступати в 
об’єднання або профспілку145.

     • Стаття 11 (ч. 2) допускає запровадження «законних обмежень» 
на здійснення цих прав деякими державними посадовими 
особами (наприклад, службовцями збройних сил та поліції) 
й представниками «адміністративних органів держави»146. 
однак останній термін має обмежувальне тлумачення: ЄСПл 
залишив відкритим питання про те, чи поширюється ця норма 
на вчителів147.

Профспілки й право на страйк

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Медичній сестрі відмовляють у підвищенні на посаді на тій 
підставі, що вона своєю профспілковою діяльністю «створює 
проблеми» керівництву.

144 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ëе комïте ïротè Бельгії» (4 EHRR 1). Ëікарі, які булè 
тèмчасово віäсторонені віä роботè та äіяльність якèх регулює ïрофесійна 
організаöія, безусïішно скаржèлèся на те, що їх зобов’язують встуïатè äо öієї 
організаöії та ïіäкорятèся її äèсöèïлінарнèм органам. Беручè äо увагè статус 
організаöії як інстèтуту ïублічного ïрава (вона була склаäовою äержавної струк-
турè, а суääів у більшість її органів ïрèзначала äержава), її функöії контролю за 
меäèчною äіяльністю і веäення реєстру лікарів-ïрактèків, а також її аäміністра-
тèвні, нормотворчі та äèсöèïлінарні ïовноваження, Ñуä ïостановèв, що мало 
значення й те, що лікарів не обмежувалè в ïраві створюватè власні ïрофесійні 
асоöіаöії й встуïатè äо нèх. Äèв. також такі сïравè: ЄÑПË. Ðішення у сïраві 
«альберт і Ëе комïте ïротè Бельгії» (7299/75, тощо), які стосуються лікарів; 
ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ðевер і Ëегале ïротè Ôранöії» (14331/88 і 14332/88), 
які стосуються архітекторів; ЄÑПË. Ðішення у сïраві «а. та інші ïротè Ісïанії» 
(13750/88), які стосуються колегій аäвокатів; ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Бартольä 
ïротè Íімеччèнè» (8734/79), що стосуються ветерèнарнèх хірургів. Äèв. також: 
ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Î. ÂÐ. ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (44139/98); ЄÑПË. 
Ðішення у сïраві «A. ïротè Ісïанії» (6 DR 188).

145  ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Янг та інші ïротè Âелèкобрèтанії» (4 EHRR 38). Піäïрè-
ємство, що ïрèймає на роботу тількè членів ïрофсïілок, ïрèмусове членство в 
ïрофсïілöі залізнèчнèків вèзнані ïорушенням ст. 11. Äèв. також: ЄÑПË. Ðішення 
у сïраві «Çігурйонсон ïротè Ісланäії» (A264).

146 Такèй ïіäхіä ïіäтрèмалè ексïертè ЄкÑП, але не ïіäтрèмав комітет зі свобоäè 
об'єäнання ÌÎП, хоча ст. 9 (ч. 1) конвенöії ÌÎП №87, що обмежує ïрава äер-
жавнèх службовöів, не згаäує ïро «аäміністратèвні органè äержавè».

147 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âогт ïротè Íімеччèнè» (21 EHRR 205). Ñуä залèшèв 
віäкрèтèм ïèтанням ïро те, чè вхоäять учèтелі äо склаäу «аäміністратèвнèх 
органів äержавè», оäнак комісія вèрішèла, що не вхоäять.
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 Колективний договір між профспілкою та керівництвом органу 
охорони здоров’я складено так, що 30% вакансій зарезервова-
но для членів цієї профспілки. 

 Усім працівникам сфери охорони здоров’я категорично забо-
ронено брати участь у страйкових діях будь-яких форм.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 5 ЄсХ («Право на створення організації»): З метою забез-
печення здійснення або сприяння здійсненню свободи працівників 
і роботодавців створювати місцеві, національні або міжнародні 
організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів 
та вступати у такі організації, Сторони зобов’язуються, що 
національне законодавство жодним чином не обмежуватиме цю 
свободу та не використовуватиметься для її обмеження. Обсяг 
застосування гарантій, передбачених цією статтею, щодо поліції 
визначається національними законами або правилами. Порядок 
застосування цих гарантій до осіб, які входять до складу зброй-
них сил, і обсяг їхнього застосування до осіб цієї категорії також 
визначаються національними законами або правилами.

     • Стаття 5 ЄСх стосується як державного, так і приватного секто-
рів148. Внутрішньодержавне законодавство повинно гарантувати 
право працівників вступати до профспілок і повинно перед-
бачати ефективні санкції і засоби захисту в разі порушення 
цього права.

     • Згідно зі ст. 5, працівники повинні мати свободу як вступати, 
так і свободу не вступати до профспілки149. будь-яка вста-
новлена законом форма примусового членства в профспілці 
суперечить ст. 5150.

     • Внутрішньодержавне законодавство повинно накладати без-
умовну заборону на будь-які вимоги бути членом певної проф-
спілки як обов’язкову умову прийому на роботу чи вступити до 
профспілки незабаром після прийому на роботу, а також усі 
застереження про обов’язкову сплату профспілкових внесків 
(автоматичних відрахувань із заробітної плати)151. як наслідок 
положення колективних договорів або інших юридично оформ-
лених угод, згідно з якими робочі місця на практиці резервуються 
для членів певної профспілки, є порушенням ст. 5152.

148 ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 5.
149 ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 5.
150 ÐЄ. Âèсновкè III. Çаява ïро тлумачення ст. 5.
151 ÐЄ. Âèсновкè VIII. Çаява ïро тлумачення ст. 5.
152 ÐЄ. Âèсновкè: Äанія. (XV-1).
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     • члени профспілки повинні бути захищені від будь-яких не-
гативних наслідків їхнього членства в профспілці чи участі в 
профспілковій діяльності для їхньої зайнятості, особливо щодо 
будь-яких форм переслідування або дискримінації у сфері 
найму на роботу, звільнення або просування на службі. для ви-
падків такої дискримінації внутрішньодержавне законодавство 
повинно передбачити компенсацію, яка адекватна й співмірна 
із заподіяною потерпілому шкодою153.

     • Профспілки та організації роботодавців не повинні піддаватися 
надмірному впливові держави в питаннях їх структури чи функ-
ціонування154. наприклад, профспілки мають право обирати 
власних членів і представників, і не можна надміру обмежувати 
підстави, за яких профспілка може вжити дисциплінарних за-
ходів щодо одного зі своїх членів155. окрім того, варто допус-
кати представників керівництва профспілки на робочі місця, 
а у членів профспілки повинна бути можливість проводити 
зібрання за місцем роботи за умови виконання установлених 
роботодавцем вимог156.

     • Профспілки й організації роботодавців повинні мати право на 
створення своїх організацій без попереднього дозволу, а по-
рядок їх оформлення, наприклад, оголошення про створення 
організації чи її реєстрація, повинен бути простим і таким, що 
легко виконується. якщо за реєстрацію чи створення організації 
береться плата, то вона повинна бути помірною й призначеною 
тільки для покриття абсолютно необхідних адміністративних 
витрат157.

     • Вимога щодо мінімальної кількості членів для реєстрації орга-
нізації не суперечать ст. 5, якщо ця кількість обґрунтована й не 
перешкоджає створенню організації158.

     • Внутрішньодержавне законодавство може обмежувати участь 
у різноманітних консультаціях і процедурах укладання колек-
тивних договорів, надаючи такий дозвіл тільки деяким уповно-
важеним профспілкам, за умови дотримання ними відповідних 
критеріїв159.

153 ÐЄ. Âèсновкè 2004: Болгарія.
154  ÐЄ. Âèсновкè: Íімеччèна. (XII-2).
155 ÐЄ. Âèсновкè: Âелèкобрèтанія. (XVII).
156 ÐЄ. Âèсновкè: Ôранöія. (XV-1).
157 ÐЄ. Âèсновкè: Âелèкобрèтанія. (XV-1).
158 ÐЄ. Âèсновкè: Португалія. (XIII-5).
159 ÐЄ. Âèсновкè: Бельгія. (XV-1); Âèсновкè: Ôранöія. (XV-1).
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     • Право на страйк може бути обмеженим, згідно з умовами ст. G, 
в якій перелічено обставини, що виправдовують обмеження, 
передбачені хартією прав. будь-яке обмеження повинно мати 
законну мету й бути необхідним у демократичному суспільстві 
для захисту прав і свобод інших осіб чи захисту державних 
інтересів, національної безпеки, здоров’я населення або сус-
пільної моралі160.

     • Заборона на проведення страйків у найважливіших для суспіль-
ства сферах вважається такою, що переслідує законну мету, 
оскільки страйки в таких царинах можуть представляти загрозу 
для державних інтересів, національної безпеки і/або здоров’я 
населення. однак проста заборона на проведення страйків 
навіть у найважливіших сферах, особливо коли в них широке 
визначення, наприклад, «енергетика» чи «охорона здоров’я», не 
вважається пропорційною специфічною вимогою кожної галузі. 
В крайньому випадку, згідно зі ст. 6 (ч. 4), може бути розглянуто 
питання про введення для таких сфер мінімальних вимог до 
обслуговування161.

     f стаття 19 (ч. 4) ЄсХ («Право трудящих-мігрантів та членів їхніх 
сімей на захист і допомогу»): З метою забезпечення ефективного 
здійснення права трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист 
і допомогу на території держави будь-якої іншої Сторони, Сторони 
зобов’язуються: … 4. забезпечувати таким робітникам, коли вони 
перебувають на території їхніх держав на законних підставах, 
якщо такі питання регулюються законами або правилами чи 
підлягають контролю з боку адміністративних властей, режим 
не менш сприятливий, ніж режим, який надається їхнім власним 
громадянам у тому, що стосується таких питань: … b) членство 
у профспілках та користування пільгами колективних договорів.

     f стаття 6 ЄсХ («Право на укладання колективних договорів»): З 
метою забезпечення ефективного здійснення права на укладан-
ня колективних договорів Сторони зобов’язуються: 1. сприяти 
проведенню спільних консультацій між працівниками та робото-
давцями; 2. сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню ме-
ханізму переговорів на добровільній основі між роботодавцями або 
організаціями роботодавців та організаціями працівників з метою 
регулювання умов праці за допомогою колективних договорів;  
3. сприяти створенню та використанню належного механізму 
примирення та добровільного арбітражу для вирішення трудових 
спорів; а також визнають: 4. право працівників і роботодавців на 

160  ÐЄ. Âèсновкè: Íорвегія. (X-1). Про ст. 31 Õартії.
161 ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 6 (ч. 4). Ðішення у сïраві «конфеäераöія 

незалежнèх ïрофсïілок Болгарії, конфеäераöія ïраöі «Піäкреïа» та Євроïейська 
конфеäераöія ïрофсïілок ïротè Болгарії» віä 16 жовтня 2006 р. (32/2005). 
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колективні дії у випадках конфліктів інтересів, включаючи право 
на страйк, з урахуванням зобов’язань, які можуть випливати з 
раніше укладених колективних договорів.

     • Згідно зі ст. 6 (ч. 4), державні посадові особи мають право на 
страйк. Заборона на здійснення всіма посадовими особами їх 
права на страйк не допускається. однак право певних катего-
рій державних посадових осіб на страйк може бути обмежено. 
Відповідно до ст. G, ці обмеження повинні стосуватися тих 
посадових осіб, чиї обов’язки та функції, зважаючи на їхній 
характер або рівень відповідальності, безпосередньо пов’язані 
з національною безпекою чи з суспільними інтересами в ши-
рокому розумінні162.

     • Страйк не вважається порушенням договірних зобов’язань 
працівників, які страйкують, рівносильним порушенню їх тру-
дового договору; участь у страйку повинна супроводжуватися 
забороною на звільнення працівника, який страйкує. При цьому, 
якщо страйкарі після закінчення страйку повністю поновлені на 
своїх посадах, а виплати та пільги, які їм належалися раніше 
(наприклад, пенсія, відпустка, стаж і вислуга років), залишилися 
такими ж, то офіційне припинення дії трудового договору не є 
порушенням ст. 6 (ч. 4)163. будь-яке вирахування із заробітної 
плати страйкарів не повинно перевищувати частки їхньої за-
робітної плати, яку вони отримали б за період участі в страй-
ку164. Працівники, які беруть участь у страйку і які не є членами 
профспілки, що страйкує, користуються таким же правом на 
захист, що й члени профспілки165.

     f стаття 21 ЄсХ («Право на інформацію і консультації»): З метою 
забезпечення ефективного здійснення права працівників отри-
мувати інформацію і консультації на підприємстві Сторони 
зобов’язуються вживати заходів або заохочувати заходи, які 
надають можливість працівникам або їхнім представникам згід-
но з національним законодавством і практикою: a) отримувати 
регулярно або у належний час і у зрозумілий спосіб інформацію 
про економічний і фінансовий стан підприємства, на якому вони 
працюють, при тому розумінні, що деяку інформацію може бути 
заборонено для розголошення або віднесено до розряду конфіден-
ційної, якщо її оприлюднення може завдати шкоди підприємству; 
і b) отримувати своєчасно консультації щодо запропонованих 
рішень, які можуть суттєво вплинути на інтереси працівників, 

162 Там само.
163 ÐЄ. Âèсновкè I. Çаява ïро тлумачення ст. 6 (ч. 4).
164 ÐЄ. Âèсновкè: Ôранöія. (XIII-1); Ðішення у сïраві «Ôранöузька конфеäераöія 

уïравління ÔкУ-ГкÐ ïротè Ôранöії» віä 12 жовтня 2004 р. (16/2003). 
165 ÐЄ. Âèсновкè: Äанія. (XVIII-1).
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особливо щодо тих рішень, які можуть серйозно впливати на на-
явність робочих місць на підприємстві. 

     f стаття 22 ЄсХ («Право брати участь у визначенні і поліпшенні умов 
праці та виробничого середовища»): З метою забезпечення ефек-
тивного здійснення права працівників брати участь у визначенні 
та поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підпри-
ємстві Сторони зобов’язуються вживати заходів або заохочувати 
заходи, які надають можливість працівникам або їхнім представни-
кам згідно з національними законодавством і практикою сприяти: 
a) визначенню і поліпшенню умов праці, організації праці, а також 
виробничого середовища; b) охороні здоров’я та праці на підпри-
ємстві; c) організації соціальних і соціально-культурних послуг і 
заходів на підприємстві; d) нагляду за дотриманням нормативних 
положень, що регулюють ці питання. 

     f стаття 11 ЄКЗПЛОс («Свобода зібрань і об’єднання»): 1. Кожен 
має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими 
особами, включаючи право створювати профспілки та вступати 
до них для захисту своїх інтересів. 

     • у значенні ст. 11 право створювати профспілки й вступати до 
них є частиною свободи об’єднання, а не окремим і незалежним 
правом166.

     • Стаття 11 чітко не передбачає якогось режиму поводження з 
профспілками, наприклад, права на те, щоб державні органи 
консультувалися з ними, чи права на страйк167. Водночас думку 
профспілок необхідно враховувати та їм повинно бути дозволе-
но вдатися до дії на захист професійних інтересів своїх членів168.

     • такий захист може включати в себе право на страйк, обмеження 
якого допускається лише за деяких обставин169.

166 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Íаöіональнèй союз ïоліöії Бельгії ïротè Бельгії» 
(1 EHRR 578).

167 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Шміäт і Äалстом ïротè Швеöії» (1 EHRR 632).
168 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Íаöіональнèй союз ïоліöії Бельгії ïротè Бельгії»  

(1 EHRR 578).
169 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âільсон та інші ïротè Ñïолученого королівства» 

(35 EHRR 20). Порушенням ст. 11 вèзнано те, що закон äозволяє роботоäавöю 
віäмовèтèся віä вèзнання ïрофсïілок з метою уклаäення колектèвного äо-
говору й ïроïонуватè ïраöівнèкам заохочення в обмін на віäмову віä äеякèх 
ïрофсïілковèх ïрав.
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Право на належну правову процедуру  
та пов’язані з нею права
Îсобè, які наäають меäèчну äоïомогу, мають ïраво на належну ïравову 
ïроöеäуру ïіä час розгляäу скарг на їх äії. ЄÑПË äає äетальне тлумачення 
ïрава на сïравеäлèвèй розгляä, яке гарантовано ст. 6 ЄкÇПËÎÑ. Без 
сумніву, що öе ïраво ïошèрюється й на такі сèтуаöії, як ïозовè ïро 
ліöензування чè меäèчну неäбалість, ïоäані ïротè меäèчного заклаäу.

Â аäміністратèвній ïозасуäовій формі захèсту äотрèмання ст. 6 не-
обов’язкове за умовè, що є можлèвість у ïевнèй момент звернутèся äо 
суäового ïроваäження, яке віäïовіäає нормам ст. 6. Так само в суäовому 
ïроваäженні необов’язкове äотрèмання крèтеріїв сïравеäлèвого розгляäу 
сïравè на кожному його етаïі. Ñуä буäе оöінюватè, наскількè ïроöеäура 
загалом може вважатèся сïравеäлèвèм розгляäом.

У öій частèні розгляäаються чотèрè асïектè належної ïравової ïро-
öеäурè і ïов’язанèх з нею ïрав: тлумачення ïрава на сïравеäлèвèй 
суä, установленèй ст. 6 (ч. 1) ЄкÇПËÎÑ, наявність ефектèвного засобу 
юрèäèчного захèсту, гарантованого ст. 13 ЄкÇПËÎÑ, ïраво на ïовагу 
äо ïрèватного жèття, згіäно зі ст. 8 ЄкÇПËÎÑ, і захèст ïрав на свобоäу 
вèраження ïогляäів та свобоäу інформаöії, віäïовіäно äо ст. 10 ЄкÇПËÎÑ. 

Âарто зазначèтè, що в ЄкÇПËÎÑ немає чітко закріïленого ïрава на 
інформаöію, а ст. 10 (свобоäа вèраження ïогляäів) встановлює тількè 
мінімальнèй рівень захèсту ïрава на інформаöію. Право ïошèрюватè 
інформаöію не ïереäбачене, а ïраво отрèмуватè інформаöію тлумачèться 
обмежено. 

Ñвобоäа вèраження ïогляäів може обмежуватèся на законнèх ïіäставах 
шляхом застосування ст. 8 з метою захèсту ïрав і реïутаöії іншèх 
осіб. Íаïрèклаä, ÇÌІ не волоäіють абсолютнèм ïравом ïублікуватè 
необґрунтовану крèтèку на аäресу äержавнèх ïосаäовèх осіб.
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Право на справедливий розгляд справи

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Лікарю, щодо якого порушено справу про дисциплінарну від-
повідальність, відмовляють у можливості оскаржити висунуті 
проти нього звинувачення. 

 Дисциплінарний орган без пояснення мотивів ухвалює рішення, 
згідно з якими усі його слухання будуть відбуватися за зачине-
ними дверима.

 Дисциплінарний розгляд щодо медичної сестри триває понад 
три роки, й на весь цей період вона відсторонена від роботи.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 6 (ч. 1) ЄКЗПЛОс («Право на справедливий суд»): Кожен 
має право на справедливий і публічний розгляд його справи упро-
довж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встанов-
леним законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рі-
шення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути 
не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду 
або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи 
національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того 
вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя 
сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – 
коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити 
інтересам правосуддя.

     • Стаття 6 (ч. 1) ЄкЗПлоС стосується окреслення цивільних прав 
і висунутих кримінальних обвинувачень. Вона також поширю-
ється на пов’язані з ними процедури, сторонами яких є держава 
і приватна особа, або дві приватних особи й результат яких є 
«вирішальним» для цивільних прав і обов’язків170.

     • у рішенні в справі «коніґ проти федеративної республіки німеч-
чина» суд постановив: «чи буде право вважатися цивільним... 
установлюється на підставі основного змісту та юридичної сили 
цього права, а не його правової класифікації в законодавстві 
відповідної держави»171.

170 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ðінґайсен ïротè австрії» (1 EHRR 466).
171 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «коніг ïротè Íімеччèнè» (2 EHRR 170).
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     • досудове слідство не підпадає під дію ст. 6 (ч. 1)172, хоча до-
судова процедура за деяких обставин може вважатися такою, 
що визначає цивільні права й обов’язки173.

     • ЄСПл підтвердив, що права й обов’язки визначаються у дис-
циплінарному провадженні, яке встановлює право особи на 
заняття певною професією. ЄСПл постановив рішення за та-
кими скаргами, поданими медичними працівниками174. також 
розглядаються рішення і про видачу (відкликання) ліцензій175.

     • Стаття 6 (ч. 1), зазвичай, застосовується у разі вимоги фізичною 
особою компенсації у державного органу за незаконні дії, якщо 
право на таке відшкодування передбачене. було встановлено, 
що це положення належить до позовів про медичну недбалість, 
поданих проти лікарень176.

     • конфлікти в галузі приватного права між приватними робото-
давцями і працівниками підпадають під дію ст. 6 (ч. 1)177. однак, 
як правило, на трудові спори державних службовців ця стаття 
не поширюється178.

     • Сторона в цивільному процесі має право на:

– реальний і фактичний доступ до суду;

– повідомлення про час і місце проведення судового розгляду179;

– реальну можливість викласти свою аргументацію у справі;

– отримання мотивованого рішення.

     • для цивільних справ вимогу про безоплатну юридичну допомогу 
чітко не встановлено. однак для фактичного здійснення права 
на доступ до суду і забезпечення справедливого розгляду в 
деяких випадках допомогу можуть визнати необхідною180.

172 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ôаєä ïротè Ñïолученого королівства» (18 EHRR 393).
173 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Бренан ïротè Ñïолученого королівства» (34 EHRR 50).
174 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «коніг ïротè Íімеччèнè» (2 EHRR 170). Йшлося ïро 

віäклèкання вèäаного заявнèкові äозволу на меäèчну ïрактèку в результаті 
розгляäу меäèчної сïравè в Ñуäі; ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âікремсінґ ïротè 
Ñïолученого королівства» (31503/96).

175 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «коніг ïротè Íімеччèнè» (2 EHRR 170). Äèсöèïлінарнèй 
розгляä завершèвся віäклèканням ліöензії заявнèка на уïравління меäèчною 
клінікою.

176 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õ. ïротè Ôранöії» (12 EHRR 74).
177 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Îбермаєр ïротè австрії» (13 EHRR 290)
178 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ëомбарäо ïротè Італії» (21 EHRR 188).
179 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Äе Ëа Праäель ïротè Ôранöії» (A 253-B).
180 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «айрі ïротè Ірланäії» (2 EHRR 305); ЄÑПË. Ðішення у 

сïраві «П. та інші ïротè Ñïолученого королівства» (35 EHRR 31).
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     • Право на ефективний виклад аргументації у своїй справі в 
цивільному провадженні має меншу силу, аніж у кримінально-
му. не існує обов’язкової вимоги присутності на суді й участі в 
усному розгляді. Водночас принцип «рівності змагальних мож-
ливостей сторін» застосовується181, і процесуальна нерівність 
як така може вважатися порушенням цього принципу182.

     • той самий принцип поширюється на докази, пояснення тощо 
осіб, які не є сторонами процесу183.

     • кожна зі сторін має право бути повідомленою про подані іншою 
стороною докази, пояснення, інші письмові матеріали й право 
відповісти на них184. ключовою умовою справедливого розгляду 
є доступ до відповідної інформації185.

     • хоча суд не зобов’язаний призначати експертизу за клопо-
танням однієї зі сторін186, в разі призначення такої експертизи 
необхідно дотримуватися принципу рівності змагальних мож-
ливостей187.

     • для дотримання зобов’язання про винесення мотивованого 
рішення судовий орган не зобов’язаний давати детальні звіти 
на кожний доказ, але повинен розглянути найважливіші питання 
у справі188.

     • для дисциплінарного або адміністративного розгляду, що 
проводиться з метою ухвалення рішення, не є обов’язковим 
дотримання норм ст. 6 на всіх етапах за умови, що воно може 
бути оскаржене і/або перевірене в судовому порядку189.

     • також, навіть якщо орган, який виносить рішення, не є безсто-
роннім та незалежним, це не буде порушенням ст. 6 (ч. 1) за 
умови, що розгляд справи цим органом може стати предметом 

181  ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ðуїз-Ìартін ïротè Ісïанії» (16 EHRR 505).
182 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ôішер ïротè австрії» (ECHR 33382/96).
183 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Âан Îршовен ïротè Бельгії» (26 EHRR 55). Порушенням 

ст. 6 (ч. 1) було вèзнано те, що заявнèка, якого вèключèлè з меäèчного реєстру 
ïісля äèсöèïлінарного ïроваäження, не було ïоïереäньо ïовіäомлено, що 
аäвокат мав намір звертатèсь äо суäу.

184 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Äомбо Бієр Б.Â. ïротè Íіäерланäів» (18 EHRR 213).
185  ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ðуїз Торія ïротè Ісïанії» (19 EHRR 55).
186 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õ. ïротè Ôранöії» (12 EHRR 74).
187 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ìантованеллі ïротè Ôранöії» (24 EHRR 370). Позèвачам 

у сïраві ïро меäèчну неäбалість не було наäано можлèвості ïроінструктуватè 
ïрèзначеного суäом ексïерта.

188 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õелле ïротè Ôінлянäії» (26 EHRR 159).
189 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ëе комïте ïротè Бельгії» (5 EHRR 533). Перегляä 

суäом касаöійної інстанöії рішення меäèчного äèсöèïлінарного органу вèзнано 
незаäовільнèм äля метè ст. 6 (ч. 1): суä не розглянув сïраву за суттю, оскількè 
багато асïектів сïравè не вхоäèлè äо його комïетенöії.
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перевірки з боку іншого органу, наділеного повноваженнями 
скасувати ухвалене рішення190.

     • Право на публічний розгляд включає в себе дисциплінарний 
розгляд щодо професійних працівників191.

     • Висновок про те, чи було розгляд проведено в розумні терміни, 
залежить від низки факторів, у тому числі від складності справи, 
поведінки заявника, важливості предмета розгляду для заявни-
ка192. Відлік часу розпочинається з моменту початку розгляду193 
й закінчується лише після остаточного вирішення всіх питань, 
включаючи процедуру оскарження й визначення суми витрат194.

Право на ефективний засіб правового захисту

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Лікарю, репутація якого постраждала внаслідок публікації в 
ЗМІ необґрунтованих і неправдивих звинувачень про його не-
дбалість, відмовлено у відшкодуванні шкоди.

 Медична сестра не може оскаржити в судовому порядку рі-
шення суду за результатами розгляду трудового спору. 

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 13 ЄКЗПЛОс («Право на ефективний засіб юридичного за-
хисту»): Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було 
порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в 
національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене 
особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

190 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «кінґслі ïротè Ñïолученого королівства» (35 EHRR 10).
191 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Äінет ïротè Ôранöії» (21 EHRR 554). Âèсновок ïро те, 

що розгляä сïравè ïро äіяння лікаря ïовèнен був ïровоäèтèся ïублічно, якщо 
тількè ïіä час розгляäу не вèнèкають конфіäенöійні ïèтання, що стосуються 
ïрèватного жèття й ïрофесійної äіяльності.

192  ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Гаст і Поïï ïротè Íімеччèнè» (33 EHRR 37).
193 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ñкоïелліті ïротè Італії» (17 EHRR 493); ЄÑПË. Ðішення 

у сïраві «Äарнел ïротè Ñïолученого королівства» (18 EHRR 205). Äев’ятèрічнèй 
термін, якèй знаäобèвся äля вèнесення рішення у сïраві ïро звільнення заявнèка 
із заклаäу охоронè зäоров’я ïісля äекількох клоïотань ïро суäові ïерегляäè, 
слухань у госïоäарському суäі й в аïеляöійному суäі з труäовèх сïорів, було 
вèзнано невèïравäано äовгèм.

194 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ñом'ї ïротè Ñïолученого королівства» (36 EHRR 16).
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     • наявність засобу юридичного захисту в розумінні ст. 13 поряд 
із закріпленням обґрунтованості вимог повинно забезпечувати 
можливість відшкодування шкоди195. розгляду підлягають усі 
процедури: як судові, так і позасудові196.

     • формальні засоби юридичного захисту, що перешкоджають роз-
гляду скарги за суттю, у тому числі судові перегляди, можуть 
не задовольняти вимоги ст. 13197.

     • характер засобу юридичного захисту, необхідного для до-
тримання ст. 13, залежить від природи можливого порушення. 
В більшості випадків буває достатньо відшкодування. у всіх 
випадках засіб повинен бути юридично й практично «ефек-
тивним», – ідеться про відсутність неправомірного втручання 
з боку державних органів198. 

     • орган, який забезпечує такий засіб захисту, повинен бути неза-
лежним від потенційного порушника прав199.

Право на повагу до приватного життя і репутації

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Телефон головного лікаря лікарні прослуховується без попере-
днього дозволу уповноважених органів, як того вимагає закон. 

 Лікар, що подав цивільний позов проти лікарні за незаконне 
звільнення, дізнається, що без його відома його кореспонден-
цію регулярно перехоплюють та прочитують.

НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 8 ЄКЗПЛОс («Право на повагу до приватного і сімейно-
го життя»): 1. Кожен має право на повагу до свого приватного 
і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 2. Органи 
державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, 
за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із за-
коном і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 

195 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «класс ïротè Íімеччèнè» (2 EHRR 214).
196 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ñèльвер ïротè Ñïолученого королівства» (5 EHRR 347).
197 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Пек ïротè Ñïолученого королівства» (36 EHRR 41).
198 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «аксой ïротè Туреччèнè» (23 EHRR 553).
199 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õен ïротè Ñïолученого королівства» (31 EHRR 45); 

ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Тейлор-Ñеборі ïротè Ñïолученого королівства»  
(36 EHRR 17).
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країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

     • Поняття «приватне життя» у контексті ст. 8 ЄкЗПлоС може по-
ширюватися й на робоче місце людини, забезпечуючи захист, 
для прикладу, від незаконного прослуховування телефонних 
розмов200. Захисту можуть підлягати певні види поведінки та 
дій, які вчиняються публічно; в цьому разі має значення те, 
чи могла людина «очікувати невтручання у приватне життя на 
розумних підставах» і чи була добровільна відмова від такого 
очікування201. однак, відповідно до одного з рішень, відеозйомка 
в режимі «реального часу» за допомогою системи охоронного 
відеоспостереження без відеозапису не є втручанням у при-
ватне життя, але якщо ведеться систематичний запис чи віде-
оматеріал оброблюється якимось способом, це розцінюється 
як втручання202.

     f стаття 10 (ч. 2) ЄКЗПЛОс («обмеження свободи вираження по-
глядів з метою захисту прав і репутації інших осіб»): Здійснення цих 
свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, 
може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або 
санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократично-
му суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації 
чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної 
інформації або для підтримання авторитету і безсторонності 
суду. 

Право на свободу висловлення думки й інформації

ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ

 Провідного працівника системи охорони здоров’я звільнено 
після того, як він оприлюднив інформацію про те, що одна з 
лікарень купляє незареєстровані ліки.

 Органи державної влади вживають заходів, щоб приховувати 
від працівників інформацію про те, що в лікарні, де вони пра-
цюють, зафіксовано небезпечний рівень радіації.

200 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Õелфорä ïротè  Ñïолученого королівства» (20605/92). 
Âèсновок ïро те, що ïрослуховування ïрèватнèх телефоннèх äзвінків на служ-
бовèй телефон може бутè вèзнано ïорушенням ст. 8.

201 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Ôон Гановер ïротè Íімеччèнè» (43 EHRR 7).
202  ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Пек ïротè Ñïолученого королівства» (36 EHRR 41).
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НОРМИ ЗАКОНОДАВстВА тА ЇХ тЛУМАЧЕННЯ

     f стаття 10 (ч. 1) ЄКЗПЛОс («Свобода вираження поглядів, включа-
ючи свободу інформації»): Кожен має право на свободу вираження 
поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх погля-
дів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання 
органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не 
перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіо-
мовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

     • Стаття 10 ЄкЗПлоС не передбачає права поширювати ін-
формацію. Право отримувати інформацію підлягає вузькому 
тлумаченню як таке, що забороняє владі обмежувати людину 
в отриманні інформації, яку інші мають намір передати. у дер-
жави немає позитивного зобов’язання збирати й поширювати 
інформацію за власною ініціативою203.

     • державні службовці мають право на захист від «образливих і 
агресивних словесних нападок», оскільки для них важливо мати 
довіру суспільства. Проте навіть у таких випадках державні 
службовці зобов’язані здійснювати свої повноваження, зважа-
ючи тільки на професійні міркування, не піддаючись зайвому 
впливу особистих емоцій204. 

203 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Гуера та інші ïротè Італії» (26 EHRR 357).
204 ЄÑПË. Ðішення у сïраві «Янков ïротè Болгарії» (39084/97).
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4.1. ВСтуП

4.2. МІЖнародна СиСтеМа

4.3. ЄВроПейСька СиСтеМа

4.4. Процедура Подання СкарГ: ЄВроПейСька конВенцІя 
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4

Міжнародні та регіональні 
органи захисту прав 
людини в сфері охорони 
здоров’я

4.1. Вступ
Ìіжнароäні та регіональні органè захèсту ïрав люäèнè віäіграють важлèву 
роль ïрè реалізаöії люäèною своїх ïрав. Такі механізмè заïроваäжені заäля 
того, щоб зобов’язатè äержавè вèконуватè ïоложення äоговорів і конвенöій 
ïро ïрава люäèнè, ратèфікованèх у їхніх країнах. У міжнароäній сèстемі 
ïрав люäèнè такі äокументè назèвають «тверäèм/жорсткèм ïравом», а їхнє 
тлумачення äоговірнèмè органамè – «м’яке ïраво», що не є обов’язковèм 
äо вèконання äержавамè. Існує äва основні вèäè механізмів контролю за 
äотрèманням міжнароäнèх äокументів: 

     f суди, які діють як органи судочинства, ухвалюють рішення, 
які мають обов’язковий характер для органів держави в тра-
диційному значенні;
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     f комітети, які розглядають доповіді держав про виконання ними 
своїх зобов’язань згідно з договорами і конвенціями про права 
людини, а в деяких випадках – ще й індивідуальні скарги щодо 
порушення прав людини. 

4.2. Міжнародна система

Комітет з прав людини

ПОВНОВАЖЕННЯ 
комітет з прав людини (кПл) контролює виконання державами Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права (МПГПП). кПл має два повноважен-
ня: проводити моніторинг розвитку країни у контексті дотримання МПГПП 
шляхом аналізу періодичних доповідей, які подають уряди; а також розглядати 
індивідуальні скарги щодо порушення прав людини згідно з факультативним 
протоколом до МПГПП.

УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
нуо можуть подавати до кПл альтернативні («тіньові») звіти з будь-якого 
аспекту виконання державою положень МПГПП. такі звіти повинні подаватися 
через Секретаріат кПл, розташований в офісі Верховного комісара з прав 
людини (оВкПл) в Женеві. 
у Секретаріаті ведеться календар звітування держав перед комітетом. кПл 
збирається тричі на рік. окремі особи та нуо також можуть подавати скарги 
до кПл відповідно до факультативного протоколу.

КОНтАКт
Патріс Жильбер, Секретар кПл
Patrice Gillibert, HRC Secretary
адреса: UNOG-OHCHR
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
тел.: +41 22 917 9249;
факс: +41 22 917 9006
ел. пошта: pgillibert@ohchr.org
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
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Комітет з економічних, соціальних і культурних прав

ПОВНОВАЖЕННЯ
комітет з економічних, соціальних і культурних прав (кеСкП) контролює ви-
конання державою Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права (МПеСкП). кеСкП досліджує розвиток країни в аспекті дотримання 
МПеСкП шляхом вивчення періодичних звітів, що їх подають уряди.

УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
нуо можуть подавати до кеСкП альтернативні («тіньові») звіти з будь-
якого аспекту виконання державою положень МПеСкП. альтернативні звіти 
подаються через Секретаріат кеСкП, розташований в оВкПл в Женеві. 
Секретаріат веде календар звітувань держав перед комітетом. кеСкП зби-
рається двічі на рік.

КОНтАКт
Ван-хі лі, Секретар кеСкП
Wan-Hea Lee, CESCR Secretary
адреса: Office 1-025,
Palais Wilson, Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
тел.: +41 22 917 9321; 
факс: +41 22 917 9046
ел. пошта: wlee@ohchr.org
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

Комітет з ліквідації расової дискримінації

ПОВНОВАЖЕННЯ
комітет з ліквідації расової дискримінації (клрд) – це орган, який складається 
із незалежних експертів, які здійснюють моніторинг імплементації положень 
Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
(клВфрд) у державі. Він також досліджує розвиток країни в аспекті дотри-
мання клВфрд шляхом вивчення періодичних звітів, які подають держави. 
Свої коментарі та рекомендації державі комітет надає у формі «прикінцевих 
зауваг». окрім внесення зауважень до звітів держав, клрд за допомогою 
процедури раннього попередження наглядає за виконанням державою по-
ложень конвенції і вивчає скарги, як ті, що подавалися всередині держави, 
так і ті, що надходять від окремих громадян. 
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УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
нуо можуть подавати альтернативні («тіньові») звіти до клрд з будь-якого 
аспекту виконання державою положень клВфрд. такі звіти повинні по-
даватися через Секретаріат клдр, розташований в оВкПл в Женеві, де 
також зберігається календар подання звітів держав перед комітетом. клрд 
збирається двічі на рік.

КОНтАКт
наталі Прувез, Секретар комітету 
з ліквідації расової дискримінації Відділ угод і комісій  
офіс Верховного комісара з прав людини
Nathalie Prouvez, Secretary of the Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination Treaties and Commission Branch  
Office of the High Commissioner for Human Rights
адреса: Palais Wilson 52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva 10, Switzerland
Поштова адреса: UNOG-OHCHR, 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
тел.: +41 22 917 93 09; факс: +41 22 917 90 22
ел. пошта: nprouvez@ohchr.org 
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm

Міжнародна організація праці

ПОВНОВАЖЕННЯ 
Міжнародна організація праці (МоП) при організації об’єднаних націй на-
самперед піклується про захист прав людини в галузі трудових відносин. у 
1989 р. організація прийняла конвенцію про корінні народи і народи, що ведуть 
племінний спосіб життя у незалежних державах. держави повинні подавати 
періодичні звіти про виконання цієї конвенції до МоП і національних асоціацій 
роботодавців і працівників. національні асоціації роботодавців і працівників 
можуть подавати до МоП коментарі до цих звітів. експертний комітет МоП 
(ек) проводить оцінку звітів і може звертись до держави з «прямим запитом» 
з приводу отримання додаткової інформації. Після цього ек публікує свої 
зауваги у звіті, який згодом представляє на конференції МоП. на основі 
цього звіту комітет конференції зі стандартів може вирішити провести більш 
детальний аналіз окремих випадків з подальшою публікацією своїх висновків. 
окрім того, асоціація працівників може подавати заяву до МоП про невико-
нання державою положень конвенції, а також одна держава-учасниця може 
подавати скаргу на іншу державу.
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УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
у конвенції заохочуються уряди до проведення консультацій з корінними 
народами при підготовці своїх звітів. корінні народи можуть представляти 
свої інтереси через асоціацію працівників або створити власну асоціацію 
працівників для безпосереднього контактування з МоП. ек збирається 
кожного року в листопаді та грудні, конференція МоП відбувається у червні.

КОНтАКт
Відділ зв’язків із громадськістю
Office Relations Branch
адреса: 4 rue des Morilons
CH-1211 Geneva 22, Switzerland
тел.: +41 22 799 7732; факс: +41 22 799 8944
ел. почта: RELOFF@ilo.org 
Веб-сайт: www.ilo.org/public/english/index.htm

Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок

ПОВНОВАЖЕННЯ
комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (комітет лВфдЖ) 
контро лює дотримання державою положень конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок (клВфдЖ). комітет лВфдЖ має три повнова-
ження: досліджувати розвиток країни в аспекті дотримання клВфдЖ шляхом 
вивчення періодичних звітів, які подають держави; вивчати індивідуальні 
скарги щодо порушення прав жінок у межах факультативного протоколу 
клВфдЖ; скеровувати місії до держав-учасниць у випадках отримання відо-
мостей про грубі чи систематичні порушення конвенції.

УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
нуо можуть подавати альтернативні («тіньові») звіти до комітету лВфдЖ з 
будь-якого аспекту виконання державою положень клВфдЖ. альтернативні 
звіти мають подаватися через Відділ з поліпшення становища жінок, що 
знаходиться у нью-йорку, де також зберігається календар розгляду звітів 
держав у комітеті. комітет лВфдЖ збирається двічі на рік. окремі особи і 
нуо можуть подавати скарги до комітету в межах факультативного протоколу. 
Враховуючи встановлену процедуру запиту, вони також можуть звертатися 
до комітету з проханням посприяти скеруванню місії у конкретну державу.

КОНтАКт
цу-Вей чанг, Підрозділ із координації та підтримки, 
Відділ з поліпшення становища жінок
департамент з економічних і соціальних питань
Tsu-Wei Chang, Coordination and Outreach Unit, 
Division for the Advancement of Women
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Department of Economic and Social Affairs 
адреса: Two UN Plaza
Room DC2, 12th Floor 
New York, NY 10017
тел.: +1 (212) 963-8070; факс: +1 (212) 963-3463
ел. почта: changt@un.org 
Веб-сайт:  http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/cedaw38/NGOnote.pdf

Комітет з прав дитини

ПОВНОВАЖЕННЯ
комітет з прав дитини (комітет Пд) контролює дотримання державами-
учасницями положень конвенції про права дитини (кПд). комітет досліджує 
розвиток країни в аспекті здійснення кПд шляхом вивчення періодичних 
звітів, які подають держави. 

УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
нуо можуть подавати альтернативні («тіньові») звіти до комітету Пд з будь-
якого аспекту виконання державою кПд. ці звіти слід подавати через Се-
кретаріат, розташований в оВкПл в Женеві, де також зберігається календар 
подання звітів держав перед комітетом. комітет Пд збирається тричі на рік.

КОНтАКт
Мая андріясевич-боко, Секретар комітету з прав дитини
Maja Andrijasevic-Boko, CRC Secretary 
адреса: 8-14 Avenue de la Paix
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
тел.: +41 22 917 9000; факс: +41 22 917 9022
ел. пошта: mandrijasevic@ohchr.org 
Веб-сайт: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

статутні органи ООН

Îкрім ïереліченèх äоговірнèх органів, існує нèзка органів, створенèх у 
межах Ñтатуту Îрганізаöії Îб’єäнанèх Íаöій äля захèсту і äотрèмання 
ïрав люäèнè. 

Îсновнèм органом, створенèм на ïіäставі Ñтатуту, є Ðаäа ÎÎÍ з ïрав 
люäèнè (ÐПË), яка у 2006 р. замінèла комісію з ïрав люäèнè. ÐПË є 
äоïоміжнèм органом Генеральної асамблеї ÎÎÍ, уïовноваженèм на 
«розгляä сèтуаöій, ïов’язанèх з ïорушенням ïрав люäèнè, включаючè грубі 
та сèстематèчні ïорушення». 
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Äо обов’язків ÐПË належать: універсальнèй ïеріоäèчнèй огляä (УПÎ); 
сïеöіальні ïроöеäурè; консультатèвнèй комітет Ðаäè ÎÎÍ з ïрав люäèнè 
(колèшня ïіäкомісія із äотрèмання і захèсту ïрав люäèнè); ïроöеäурè 
ïоäання і розгляäу скарг. Усі öі обов’язкè оïèсані на веб-сторінöі http://
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/index.htm 

УНіВЕРсАЛЬНИЙ ПЕРіОДИЧНИЙ ОГЛЯД (УПО)
Починаючи з 2008 р. рПл проводить періодичні огляди зобов’язань з прав 
людини і їх виконання всіма державами. Протягом перших чотирьох років 
моніторингу підлягатимуть усі держави – члени оон. робоча група збирати-
меться тричі на рік на двотижневі зустрічі для підготовки огляду. При роботі 
над оглядом братимуться до уваги звіт держави-учасниці, рекомендації спе-
ціальних процедур і договірних органів, а також інформація від неурядових 
організацій і національних правозахисних організацій. 

сПЕЦіАЛЬНі ПРОЦЕДУРИ
«Спеціальні процедури» – це загальний термін, яким позначають окремих 
осіб (відомих як «спеціальні доповідачі», «спеціальні представники» або «не-
залежні експерти») або групи (відомі як «робочі групи»), уповноважені рПл 
розглядати ситуацію в галузі прав людини у будь-якій країні (повноваження 
для країни) або вирішувати тематичні питання про масові порушення прав 
людини в усьому світі (тематичні повноваження). рПл наразі налічує двадцять 
вісім тематичних і десять спеціальних процедур, пов’язаних із державами. 
функціонування спеціальних процедур полягає у наданні відповідей на 
індивідуальні скарги, проведенні досліджень, наданні консультацій щодо на-
лагодження технічної співпраці на рівні держави, а також участі в діяльності 
з дотримання прав людини загалом. Спеціальні процедури вважають «най-
більш ефективними, гнучкими і швидкореагуючими механізмами в системі 
оон».

у цьому Посібнику згадуються такі Спеціальні процедури:

     • робоча група з питань свавільного затримання;

     • Спеціальний доповідач із свавільних і позасудових покарань;

     • Спеціальний доповідач з питань права кожної людини на най-
вищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я;

     • Спеціальний доповідач з питань насильства щодо жінок, його 
причин і наслідків.

детальніше про Спеціальні процедури можна дізнатися на сайті: 
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm.
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КОНсУЛЬтАтИВНИЙ КОМітЕт РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
консультативний комітет рПл – це група експертів, які надають консульта-
ційні послуги та рекомендації, а також проводять незалежні дослідження 
на прохання ради й вивчають тематичні питання, які є цікавими для рПл. 
до складу комітету входять вісімнадцять експертів, які працюють на своїх 
посадах протягом трьох років.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ Й РОЗГЛЯДУ сКАРГ
Процедура конфіденційності розгляду скарг дає змогу окремим особам або 
організаціям подавати на розгляд рПл скарги про «грубі та підтверджені 
порушення прав людини». Процедура орієнтована на інтереси жертви і по-
кликана проводити своєчасно розпочаті розслідування. Скарги розглядають 
дві робочі групи, які збираються не рідше ніж двічі на рік на п’ять днів.

ЕКОНОМіЧНА і сОЦіАЛЬНА РАДА
економічна і соціальна рада оон (екоСор) координує роботу чотирнадцяти 
спеціалізованих установ, функціональних комісій і регіональних комісій оон 
з різноманітних міжнародних економічних, соціальних, культурних, освітніх 
питань і проблем охорони здоров’я. екоСор проводить щорічно кілька ко-
ротких сесій, а також основну щорічну сесію тривалістю чотири тижні в липні.
екоСор консультує близько 3000 неурядових організацій з питань, які на-
лежать до її компетенції. нуо, акредитовані екоСор, мають право брати 
участь, подавати письмові матеріали і заяви в раду та її допоміжні органи. 
Інформацію про нуо, які мають консультативний статус, можна знайти тут: 
http://www.un.org/esa/coordination/ngo/. 

у цій книзі можуть згадуватися такі органи і комісії екоСор:

     • комісія щодо статусу жінок;

     • комісія з наркотичних засобів;

     • комісія з попередження злочинності та кримінального право-
суддя;

     • комітет з економічних, соціальних і культурних прав;

     • Міжнародний комітет з контролю за наркотиками.
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4.3. Європейська система

Європейський суд з прав людини

ПОВНОВАЖЕННЯ
Європейський суд з прав людини (ЄСПл) – це орган ради Європи (рЄ), який 
забезпечує дотримання положень [Європейської] конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. ЄСПл вирішує міждержавні справи й ухва-
лює рішення за скаргами, поданими окремими особами про порушення прав 
людини. комітет міністрів ради Європи відповідає за моніторинг виконання 
рішень ЄСПл (про комітет міністрів див. нижче).

УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
будь-яка фізична особа або держава можуть подавати безпосередньо до 
ЄСПл скарги про порушення прав людини, закріплених конвенцією, за 
умови, що були вичерпані всі національні засоби правового захисту. форму 
заяви та інструкцію щодо її заповнення російською мовою можна знайти на 
веб-сторінці ЄСПл (http://www.echr.ru/court/complaint/index.htm).
рЄ розробила схему надання юридичної допомоги індивідуальним заявникам, 
які не можуть дозволити собі юридичного представництва. у таких випадках 
залучаються нуо, які готують короткий виклад конкретної справи або на про-
хання представника Суду, або як «Amicus Curiaе» (друзі Суду), засвідчивши 
свій інтерес до справи, або особливі знання суті проблеми, а також користь 
від свого втручання у здійснення правосуддя. Зазвичай засідання ЄСПл є 
відкритими. 

КОНтАКт
Європейський суд з прав людини
рада Європи
European Court of Human Rights
Council of Europe
адреса: F-67075 Strasbourg-Cedex, France
тел.: +33 3 88 41 20 18; факс: + 33 3 88 41 27 30
Веб-сайт: http://www.echr.ru/  
www.echr.coe.int
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Європейський комітет із соціальних прав

ПОВНОВАЖЕННЯ
Європейський комітет із соціальних прав (ЄкСП) – це орган рЄ, який про-
вадить регулярну правову оцінку стану дотримання державами-учасницями 
своїх зобов’язань щодо виконання положень Європейської соціальної хартії. 
ця оцінка базується на звітах, які подають держави кожні два-чотири роки 
відповідно до так званих циклів контролю. окрім того, доповіді держав-учас-
ниць оцінюються урядовим комітетом і комітетом міністрів рЄ (про комітет 
міністрів див. далі).

УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
Звіти, подані державами-учасницями про виконання ними положень Єв-
ропейської соціальної хартії, є відкритими для громадськості та можуть 
коментуватись окремими особами або нуо. Міжнародні нуо, що мають 
консультативний статус при рЄ, а також національні нуо, уповноважені 
своїми державами, також можуть подавати «колективні скарги» до рЄ з 
приводу порушення хартії.

КОНтАКт
Веб-сайт: www.humanrights.coe.int/cseweb/GB/index.htm

Комітет міністрів

комітет міністрів (www.coe.int/cm) є органом ÐЄ, якèй віäïовіäає за 
ухвалення рішень. Äо його склаäу вхоäять міністрè закорäоннèх сïрав (або 
їх ïостійні ïреäставнèкè) всіх äержав – членів ÐЄ. 

Îкрім контролю за вèконанням рішень ЄÑПË й оöінкè äоïовіäей ЄкÑП, 
комітет міністрів наäає окремі рекоменäаöії äержавам-учаснèöям з тèх 
ïèтань, із якèх він вèробèв «єäèну ïолітèку», включаючè ïèтання, ïов’язані 
з охороною зäоров’я та äотрèманням ïрав люäèнè. 

Äеякі з öèх рекоменäаöій розробляє Парламентська асамблея ÐЄ (www.
assembly.coe.int), – консультатèвнèй орган, äо склаäу якого вхоäять 
ïреäставнèкè ïарламентів äержав-учаснèöь.
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Консультативний комітет

ПОВНОВАЖЕННЯ
консультативний комітет (кк) допомагає комітету міністрів контролювати 
дотримання державами зобов’язань щодо виконання рамкової конвенції про 
захист національних меншин (ркЗнМ). Він здійснює моніторинг виконання 
урядами ркЗнМ шляхом вивчення періодичних звітів, що їх подають держави. 
крім вивчення цих звітів, кк проводить зустрічі з урядами та робить запити 
про додаткову інформацію з інших джерел. на підставі цього кк готує свій 
відгук, який подає до комітету міністрів. базуючись на цьому відгуку, комітет 
міністрів готує свої висновки про доцільність заходів, вжитих кожним держав-
ним органом. комітет міністрів може залучати кк до моніторингу виконання 
своїх висновків і рекомендацій.

УЧАстЬ ГРОМАДЯНсЬКОГО сУсПіЛЬстВА
нуо можуть подавати до кк альтернативні («тіньові») звіти з будь-якого 
аспекту виконання державою положень ркЗнМ. альтернативні звіти слід 
подавати через Секретаріат ркЗнМ. (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/
minorities/2_Monitoring/NGO_Intro_en.asp).

КОНтАКт
Генеральна дирекція з прав людини
Секретаріат рамкової конвенції про захист національних 
меншин
Directorate General of Human Rights
Secretariat of the Framework Convention for the Protection of 
National Minorities
адреса: F-67075 Strasbourg-Cedex, France 
тел.: +33 (0)3 90 21 44 33; 
факс: +33 (0)3 90 21 49 18
ел. пошта: minorities.fcnm@coe.int
Веб-сайт: www.coe.int/minorities
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4.4. Процедура подання скарг: 
Європейська конвенція про захист  
прав людини і основоположних свобод

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

У öьому ïіäрозäілі вèсвітлено ïроöеäуру ïоäання скарг äо Євроïейського 
суäу з ïрав люäèнè (äалі – ЄÑПË), а також навеäено віäомості з вèäання 
«Çареєстроване вбèвство як ïорушення ïрав люäèнè» (авторè кейт 
Томïсон і каміла Гіффарä), оïублікованого Центром з ïрав люäèнè 
Універсèтету графства Åссекс (Âелèкобрèтанія).

ОснОвні відОмОсті прО єврОпейський суд  
з прав людини

Походження як було створено? конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод, прийнята 
в 04.11.1950 р. (далі – конвенція) і 
переглянута Протоколом № 11 до 
конвенції від 11.05.1994 р.

коли розпочав роботу? у 1998 р. за переглянутою 
системою. 

Склад З кількох людей 
складається?

кількість суддів відповідає кількості 
держав – учасниць конвенції.

Вони є незалежними 
експертами чи 
представниками 
держав?

незалежні експерти.

Мета Загальна мета розгляд скарг про порушення 
конвенції.

функції Міждержавні скарги (обов’язково) 
(ст. 33 конвенції).
Індивідуальні скарги (обов’язково) 
(ст. 34 конвенції).
установлення фактів (тільки в 
контексті індивідуальних скарг, 
необов’язковий етап процедури).
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Які критеріЇ прийнЯтнОсті скарГи?
Ñкаргу буäе вèзнано неïрèйнятною, якщо:

 • її ïоäано анонімно; 
 • її ïоäано в термін, що ïеревèщує шість місяöів з äатè 

ухвалення внутрішньоäержавнèмè органамè остаточного 
рішення у сïраві; 

 • вона явно необґрунтована, й öе є зловжèванням ïравом на 
ïоäання скаргè;

 • вона не віäïовіäає ïоложенням конвенöії;
 • скарга за суттю аналогічна уже розглянутій ЄÑПË чè такій, 

що розгляäається у межах іншої ïроöеäурè міжнароäного 
розгляäу, й не містèть новèх фактів, які стосуються сïравè;

 • не було вèчерïано внутрішньоäержавні засобè ïравового 
захèсту (крім тèх вèïаäків, колè такі засобè неефектèвні чè 
ïроöеäура необґрунтовано затягується).

Ç 1 червня 2010 р., віäïовіäно äо Протоколу № 14 äо конвенöії (Ñерія 
äоговорів ÐЄ (ÑÄÐЄ) № 194), новèй крèтерій ïрèйнятності äозволяє 
оголосèтè неïрèйнятною буäь-яку інäèвіäуальну скаргу, якщо ЄÑПË 
вважатèме, що заявнèку не заïоäіяно значної шкоäè, якщо тількè ïрèнöèï 
ïовагè äо ïрав люäèнè не ïотребує розгляäу скаргè за суттю й за умовè, 
що не можна віäмовèтè на öій ïіäставі в розгляäі буäь-якої сïравè, яку 
належно не розглянув внутрішньоäержавнèй суä (ст. 12 Протоколу № 14, 
яка вносèть змінè äо ст. 35 конвенöії). Îäноособово суääі й комітетè не 
зможуть застосовуватè öей новèй крèтерій ïрèйнятності ïротягом äвох 
років ïісля набуття чèнності Протоколом № 14, щоб заïобігтè вèïаäкам 
віäхèлення скарг, які ïотребують розгляäу за суттю (ст. 20 Протоколу).

Якими є складОві скарГи? 
Âаша ïоïереäня скарга ïовèнна містèтè такі віäомості:

 • короткèй вèклаä Âашої скаргè;
 • зазначення ïрава або ïрав, гарантованèх конвенöією, які 

Âè вважаєте ïорушенèмè;
 • зазначення засобів захèсту, які Âè вèкорèсталè; 
 • сïèсок рішень, вèнесенèх äержавнèмè органамè за Âашою 

сïравою, із зазначенням äатè кожного рішення, інстанöії, 
яка його ухвалèла, й короткого оïèсу рішення (äо скаргè 
варто äолучèтè коïії öèх рішень).

Якщо ïісля öього Âè отрèмалè формуляр äля ïоäання скаргè, його сліä 
заïовнèтè віäïовіäно äо інструкöій на самому формулярі й у суïровіäному 
лèсті.
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ОснОвні етапи пОданнЯ індивідуальнОЇ скарГи дО 
єспл

Ваш попередній лист, що містить коротку інформацію, направлено до Суду.

Від Вас можуть попросити надати додаткову інформацію.  
якщо вважатимуть, що скаргу потенційно можна розглянути,  

Вам надішлють формуляр для подання скарги.

Після отримання заповненого формуляра Вашу скаргу реєструють  
і доводять до відома суду.

Ваші заяви про ймовірні порушення передають (комунікують) уряду  
Вашої країни з проханням надати зауваження про прийнятність скарги.

Ви відповідаєте на зауваження уряду.

Суд вирішує, чи є підстави визнавати скаргу прийнятною.  
(Інколи Суд може провадити слухання про прийнятність справи)

Можливість мирової угоди.

Сторонам пропонують надати додаткові зауваження за суттю справи  
чи повідомити про додаткові факти у справі.

Суд розглядає справу за суттю й постановляє рішення  
(інколи після усного розгляду).

Зазвичай під час постановлення рішення Суд вирішує питання  
про справедливу компенсацію, однак може зробити це й пізніше.

держава повинна виконати рішення Суду  
під контролем Комітету міністрів рЄ
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ПРАКтИЧНі АсПЕКтИ ВИКОРИстАННЯ  
ПОДАННЯ іНДИВіДУАЛЬНОЇ сКАРГИ ЄсПЛ

хто може подати скаргу 
з використанням цієї 
процедури?

фізичні особи, нуо й групи осіб, які вважають 
себе потерпілими через порушення прав людини. 
Скаргу може подати близький родич потерпілого, 
якщо той не може зробити цього особисто, 
наприклад, у випадку його зникнення або смерті.

чи існує крайній термін 
для подання скарги?

Шість місяців з дати ухвалення державними 
органами кінцевого рішення у справі.

чи можна скористатися 
цією процедурою, якщо 
скаргу за цими фактами 
уже подано до іншого 
міжнародного органу?

ні.

чи обов’язково, аби 
справу в суді вів 
законний представник 
(адвокат)? 

на момент подання скарги юридичне 
представництво не є обов’язковим, але адвокат 
необхідний для ведення справи після оголошення 
ухвали про прийнятність скарги, окрім випадків, 
коли представник Суду, як виняток, дозволяє  
особі самій вести свою справу.

чи можливе отримання 
фінансової допомоги?

так, але тільки, якщо скаргу комуніковано 
уряду: заявнику необхідно буде заповнити 
декларацію про наявні засоби існування і 
завірити її у відповідному внутрішньодержавному 
юридичному органі, оскільки така допомога 
надається тільки в разі скрутного фінансового 
становища.

чи приймаються 
інформаційні матеріали 
від аmicus Сuriaе?

так, з дозволу (правило 442 реґламенту Суду).

хто дізнається про 
комунікацію?

Переважно провадження є публічним, якщо 
голова палати не ухвалить іншого рішення. у 
виняткових випадках голова може дозволити 
розглядати справу за умов анонімності, якщо 
заявник не бажає публічності та надає письмові 
пояснення причин цього.

Скільки часу займає 
процедура розгляду 
справи?

декілька років.

чи можуть у межах 
цього механізму 
вживатися заходи (й 
які), що допомагають 
Суду ухвалити рішення 
у справі?

Слухання для встановлення фактів, експертні 
свідчення, письмові пояснення, усний розгляд.
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чи передбачено 
тимчасові або екстрені 
заходи?

так, але ці заходи розроблені Судом і не 
базуються на положеннях конвенції, а тому й 
використовуються лише в особливих випадках: 
переважно, в справах про імміграцію або 
депортацію за існуванню «реальної загрози» для 
людини (правило 39 реґламенту Суду).
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практиЧні пОради
 • Âіäïовіäно äо ïочаткової сèстемè, скасованої 1998 р., 

ïоïереäній розгляä сïрав ïроваäèла Євроïейська комісія 
з ïрав люäèнè. Якщо Âè вèвчаєте ïреöеäентè на ïевну тему 
конвенöії, не забуäьте ïроглянутè не тількè рішення Ñуäу, 
а й äоïовіäі комісії. 

 • Якщо шестèмісячнèй термін ïоäання скаргè мèнає, а у Âас 
немає часу äля ïіäготовкè її ïовного тексту, можна ïоäатè 
äо Ñуäу короткèй вèклаä своїх ïретензій і тèм самèм вèгратè 
час, щоб ïотім, не гаючè часу, ïіäготуватè й наäатè Ñуäу 
ïовнèй варіант скаргè. 

 • Çаäля äотрèмання встановленèх Ñуäом термінів вèрішальне 
значення має не äата отрèмання, а äата наäсèлання 
äокументів. Проте в äень закінчення встановленого терміну 
бажано ïовіäомèтè Ñуä, що äокументè вже наäіслано 
ïоштою, що можна зробèтè, наäіславшè коïію суïровіäного 
лèста факсом або електронною ïоштою чè ïовіäомèвшè 
ïро öе телефоном. 

 • Ñуä може, за власною ініöіатèвою або на ïрохання оäнієї 
зі сторін, отрèмуватè буäь-які фактèчні äані, які вважає 
öіннèмè äля розгляäу сïравè, в тому чèслі через ïровеäення 
слухань із установлення фактів. колè ïро такі захоäè ïросèть 
оäна зі сторін, мається на увазі, що öя сторона ïовèнна 
оïлачуватè  ïов’язані з öèм вèäаткè, хоча ïалата Ñуäу може 
вèрішèтè ïо-іншому. Якщо Âè не бажаєте їх оïлачуватè, 
рекоменäується ретельніше формулюватè ïрохання – 
наïрèклаä, зазначèтè, що Ñуä може äіятè на свій розсуä у 
частèні вжèття захоäів äля отрèмання äоказів. 

 • Íайбільшу частèну своєї звèчної роботè Ñуä вèконує в 
склаäі ïалат із семè суääів. Якщо вважається, що сïрава 
вказує на серйозну ïроблему чè може змінèтè äумку Ñуäу 
з буäь-якого конкретного ïèтання, її можуть ïереäаватè на 
розгляä Âелèкої ïалатè із 17 суääів. Після розгляäу сïравè 
ïалатою та ïостановлення нею рішення, ïротягом трьох 
місяöів з äатè його ïостановлення, у вèнятковèх вèïаäках, 
можна ïоïросèтè ïро ïереäання сïравè äо Âелèкої ïалатè 
на ïовторнèй розгляä (ïравèло 73 Ðеґламенту Ñуäу).

 • Із 1 червня 2010 р., віäïовіäно äо Протоколу № 14 äо 
конвенöії (ст. 6), Ñуä вèконує свою звèчну роботу в склаäі 
такèх структур: 1) оäноособового суääі, якому наäає 
äоïомогу несуäовèй äоïовіäач, що вхоäèть äо склаäу 
секретаріату та якèй має ïраво оголосèтè неïрèйнятною 
інäèвіäуальну скаргу чè вèключèтè її зі сïèску сïрав, які 
належать äо розгляäу Ñуäом, у беззаïеречнèх вèïаäках, 
колè неïрèйнятність скаргè зазäалегіäь очевèäна (ст. 
7 Протоколу № 14 äо конвенöії, яка закріïлює нову 
реäакöію ст. 27 конвенöії); 2) комітетів з трьох суääів, які 
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в ïоряäку сïрощеної ïроöеäурè ïостановляють рішення 
як щоäо ïрèйнятності, так і за суттю скаргè в разі, колè 
ïèтання, яке лежèть в основі сïравè, вже є ïреäметом 
стало утверäженèх норм ïреöеäентного ïрава Ñуäу, 
тобто такі вèïаäкè ïостійно розгляäалèся ïалатою 
(ст. 8 Протоколу № 14 äо конвенöії, яка закріïлює нову 
реäакöію ст. 28 конвенöії); 3) ïалат із семè суääів, які 
ïрèймають колегіальну ухвалу як щоäо ïрèйнятності, так 
і за суттю інäèвіäуальнèх скарг, за якèмè не було ухвалено 
жоäного рішення віäïовіäно äо ïоложень ст. 27 або 28 
(ст. 9 Протоколу № 14 äо конвенöії ïереäбачає внесення 
змін ст. 29 конвенöії); 4) Âелèкої ïалатè з сімнаäöятè 
суääів, на корèсть якої ïалата ïостуïається юрèсäèкöією 
ще äо ïостановлення свого рішення, якщо сïрава, яка 
ïеребуває на розгляäі ïалатè, зачіïає серйозне ïèтання, що 
стосується тлумачення ïоложень конвенöії або Протоколів 
äо неї, або якщо ухвалене рішення може суïеречèтè раніше 
ïостановленому Ñуäом (ст. 30 і 31 конвенöії). 

 • Âіäïовіäно äо Протоколу № 14 äо конвенöії, комісар ÐЄ 
з ïрав люäèнè має ïраво ïоäаватè ïèсьмові заувагè й 
братè участь у слуханнях у всіх сïравах, що ïеребувають у 
ïроваäженні ïалатè чè Âелèкої ïалатè (ст. 13 Протоколу № 
14 äо конвенöії, ïереäбачає äоïовнення ст. 36 конвенöії). 
Ця обставèна має суттєве значення у вèïаäках, колè 
комісар, сïèраючèсь на власнèй äосвіä, може наäатè 
Ñуäу äоïомогу, вказавшè на структурні чè сèстемні 
неäолікè в ïозèöії віäïовіäача або іншèх Âèсокèх сторін, 
які äомовляються (ст. 13 Протоколу № 14 äо конвенöії). 

 • Протягом року ïісля ïроголошення рішення можна 
звернутèся äо Ñуäу з клоïотанням ïро тлумачення 
суäового рішення (ïравèло 79 Ðеґламенту Ñуäу). Також 
можна звернутèся äо Ñуäу з клоïотанням ïро ïерегляä 
суäового рішення вïроäовж шестèмісячного строку ïісля 
того, як стало віäомо ïро нові обставèнè, які в сèлу свого 
характеру моглè б матè вèрішальне значення äля рішення 
Ñуäу (ïравèло 80 Ðеґламенту Ñуäу).
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5

Загальна характеристика 
правової системи 
і системи охорони 
здоров’я України

5.1. Статус міжнародних і регіональних  
 стандартів
Ç 1991 р. у ïравовій сèстемі незалежної Української äержавè сталèся важлèві 
змінè. Україна стала членом Ðаäè Євроïè (1995) та ïрèйняла констèтуöію 
(28.06.1996). У 1994 р. була ратèфікована Угоäа ïро ïартнерство та 
сïівробітнèöтво між Україною і Євроïейськèмè Ñïівтоварèствамè та 
їх äержавамè – членамè, а в 2005 р. кабінетом Ìіністрів Українè та 
Ðаäою з ïèтань сïівробітнèöтва між Україною та Євроïейськèм Ñоюзом 
був схваленèй План äій щоäо узгоäження законоäавства – «Україна–
Євроïейськèй Ñоюз» (12.02.2005). Україна ратèфікувала значну кількість 
міжнароäно-ïравовèх станäартів у галузі ïрав люäèнè та охоронè зäоров’я, 
створèла умовè äля імïлементаöії міжнароäнèх норм у наöіональне 
законоäавство. Âсеукраїнське лікарське товарèство в 2008 р. стало 
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членом Âсесвітньої меäèчної асоöіаöії на засіäанні Генеральної асамблеї, 
15–18 жовтня 2008 р. в м. Ñеулі). а віäтак, вïлèв нормотворчої ïрактèкè 
öієї організаöії на наöіональне законотворення у галузі охоронè зäоров’я 
зростає. 

Âіäïовіäно äо ст. 9 констèтуöії Українè, чèнні міжнароäні äоговорè, згоäа 
на обов’язковість якèх наäана Âерховною Ðаäою Українè, є частèною 
наöіонального законоäавства Українè. Уклаäення міжнароäнèх äоговорів, 
які суïеречать констèтуöії Українè, можлèве лèше ïісля внесення 
віäïовіäнèх змін äо констèтуöії Українè. Çгіäно зі ст. 19 Çакону Українè 
«Про міжнароäні äоговорè Українè», чèнні міжнароäні äоговорè Українè, 
згоäа на обов’язковість якèх наäана Âерховною Ðаäою Українè, є частèною 
наöіонального законоäавства і застосовуються у ïоряäку, ïереäбаченому 
äля норм наöіонального законоäавства. Якщо міжнароäнèм äоговором 
Українè, якèй набрав чèнності в установленому ïоряäку, встановлено інші 
ïравèла, ніж ті, що ïереäбачені у віäïовіäному акті законоäавства Українè, 
то застосовуються ïравèла міжнароäного äоговору. 

Україна, ставшè членом міжнароäного та євроïейського сïівтоварèств, 
воäночас взяла на себе шèрокèй сïектр обов’язків, ïоклèканèх сïрèятè 
інтеграöії у «світові теренè». Âказані обов’язкè вèïлèвають із ратèфікованèх 
Україною установчèх äокументів такèх важлèвèх організаöій, як Îрганізаöія 
Îб’єäнанèх Íаöій (ÎÎÍ) та її сïеöіалізовані органè, зокрема Âсесвітня 
організаöія охоронè зäоров’я (ÂÎÎÇ), Ðаäа Євроïè (ÐЄ) тощо. Íаявність 
буäь-якого обов’язку, як віäомо, завжäè ïереäбачає віäïовіäальність за 
його невèконання чè неналежне вèконання. Âіäтак, ïрè аналізі ïравового 
статусу міжнароäнèх і регіональнèх станäартів сліä також фокусуватèсь на 
віäïовіäальності, яка може настатè в разі їх невèконання. 

Çа неäотрèмання Україною взятèх на себе зобов’язань, віäïовіäно äо 
ратèфікованèх нею міжнароäнèх äоговорів, звісно, також можуть настатè 
несïрèятлèві насліäкè. Çгіäно зі ст. 5 Ñтатуту ÎÎÍ, у разі, якщо ïротè 
буäь-якого Члена Îрганізаöії Ðаäою Безïекè ÎÎÍ булè вжèті захоäè 
ïрèмусового чè ïревентèвного характеру, Генеральна асамблея має 
ïраво, за рекоменäаöією Ðаäè Безïекè, ïрèзуïèнèтè зäійснення ïрав і 
ïрèвілеїв, що належать äержаві як Члену Îрганізаöії. Більш сувора санкöія 
може бутè застосована äо Члена Îрганізаöії, якèй сèстематèчно ïорушує 
ïрèнöèïè, ïереäбачені Ñтатутом, а саме: він може бутè вèключенèй з 
Îрганізаöії Генеральною асамблеєю за рекоменäаöією Ðаäè Безïекè 
(ст. 6 Ñтатуту ÎÎÍ). 

Íе менш важлèвèм є членство Українè у ÂÎÎÇ*, а віäтак, і належне 
вèконання всіх рішень, що ïрèймаються у межах öієї Îрганізаöії та є 

* Україна стала членом ÂÎÎÇ 3 квітня 1948 р.
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найбільш äотèчнèмè äо сферè охоронè зäоров’я. Ç метою вèконання öілей 
та завäань, ïоклаäенèх на ÂÎÎÇ, віäïовіäно äо ст. 21 Ñтатуту öієї Îрганізаöії, 
асамблея ÂÎÎÇ має ïраво затверäжуватè ïравèла щоäо санітарнèх і 
карантèннèх вèмог та іншèх захоäів, сïрямованèх ïротè міжнароäного 
ïошèрення хвороб, номенклатурè хвороб, ïрèчèн смерті та ïрактèкè 
громаäського зäоров’я, станäартів äіагностèчнèх метоäів тощо. Âказані 
ïравèла мають імïератèвну сèлу äля äержав – членів ÂÎÎÇ. Äещо іншèм, 
ïроте не менш важлèвèм, ïравом наäілено ÂÎÎÇ, згіäно зі ст. 23 Ñтатуту, в 
якій йäеться ïро те, що асамблея ÂÎÎÇ має ïраво наäаватè рекоменäаöії 
Членам Îрганізаöії, що вхоäять äо комïетенöії Îрганізаöії. У вèïаäку 
невèконання Членом Îрганізаöії своїх фінансовèх зобов’язань стосовно 
Îрганізаöії чè за іншèх вèключнèх обставèн, асамблея може, на умовах, 
які вона вèзнає ïравèльнèмè, тèмчасово ïозбавèтè Члена Îрганізаöії 
ïрава голосу та ïрава на обслуговування. асамблея уïовноважена також 
за ïевнèх умов віäновлюватè вказані ïрава (ст. 7 Ñтатуту).

кожен член ÐЄ, Україна в тому чèслі, згіäно зі статутом ÐЄ, ïовèнен вèзнатè 
ïрèнöèïè верховенства ïрава та зäійснення ïрав люäèнè й основнèх 
свобоä всіма особамè, які ïеребувають ïіä його юрèсäèкöією, а також 
ïовèнен віäверто та ефектèвно сïівïраöюватè заäля äосягнення метè ÐЄ 
(ст. 3 Ñтатуту). Ñтатутні äокументè ÐЄ також ïереäбачають віäïовіäальність, 
зокрема, за грубе ïорушення ст. 3 член ÐЄ може тèмчасово бутè 
ïозбавленèй ïрава ïреäставнèöтва, і комітет Ìіністрів може ïоïросèтè 
його вèйтè з ÐЄ на ïіäставі ст. 7 Ñтатуту. Якщо такèй член Ðаäè не вèконує öе 
ïрохання, комітет може ïрèйнятè рішення ïро ïрèïèнення його членства, 
ïочèнаючè з äатè, яку вèзначає комітет.

Îäнèм з ключовèх регіональнèх станäартів ÐЄ, як уже зазначалось, є 
конвенöія ïро захèст ïрав люäèнè і основоïоложнèх свобоä (1950), 
ратèфікована Україною в 1997 р. Îрганом, якèй сïрèяє äотрèманню 
ïоложень öієї конвенöії, є Євроïейськèй суä з ïрав люäèнè, якèй ïроваäèть 
свою äіяльність крізь ïрèзму ухвалення рішень, у тому чèслі щоäо Українè. 

Äля врегулювання віäносèн, що вèнèкають у зв’язку з обов’язком äержавè 
вèконатè рішення Євроïейського суäу з ïрав люäèнè у сïравах ïротè 
Українè, з необхіäністю усунення ïрèчèн ïорушення Україною конвенöії 
ïро захèст ïрав люäèнè і основоïоложнèх свобоä і ïротоколів äо неї, з 
уïроваäженням в українське суäочèнство та аäміністратèвну ïрактèку євро-
ïейськèх станäартів ïрав люäèнè, зі створенням ïереäумов äля зменшення 
кількості заяв äо Євроïейського суäу з ïрав люäèнè ïротè Українè, було 
ïрèйнято Çакон Українè «Про вèконання рішень та застосування ïрактèкè 
Євроïейського суäу з ïрав люäèнè» віä 23.02.2006 р. 
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Ç метою забезïечення äотрèмання нашою äержавою ïоложень конвенöії, 
ïорушення якèх встановлене Ðішенням у сïраві ïротè Українè*, усунення 
неäоліків сèстемного характеру, які лежать в основі вèявленого Ñуäом 
ïорушення, а також усунення ïіäставè äля наäхоäження äо Ñуäу заяв ïротè 
Українè, сïрèчèненèх ïроблемою, що вже була ïреäметом розгляäу в Ñуäі, 
вжèваються захоäè загального характеру. Äо такèх, зокрема, належать:  
а) внесення змін äо чèнного законоäавства та ïрактèкè його застосування; 
б) внесення змін äо аäміністратèвної ïрактèкè; в) забезïечення юрèäèчної 
ексïертèзè законоïроектів. 

Â Україні забезïечується ïостійна та з розумною ïеріоäèчністю ïеревірка 
чèннèх законів і ïіäзаконнèх актів на віäïовіäність конвенöії та ïрактèöі 
Євроïейського суäу з ïрав люäèнè та Євроïейської комісії з ïрав люäèнè, 
ïереäовсім у сферах, що стосуються äіяльності ïравоохороннèх органів, 
крèмінального ïроваäження, ïозбавлення свобоäè. Çа результатамè такèх 
ïеревірок орган, віäïовіäальнèй за забезïечення ïреäставнèöтва Українè в 
Євроïейському суäі з ïрав люäèнè та вèконання його рішень (Ìіністерство 
юстèöії через Уряäового уïовноваженого у сïравах Євроïейського суäу 
з ïрав люäèнè), ïоäає äо кабінету Ìіністрів Українè ïроïозèöії щоäо 
внесення змін äо чèннèх законів і ïіäзаконнèх актів з метою їх узгоäження 
із ïоложеннямè конвенöії та віäïовіäною ïрактèкою Ñуäу.

5.2. роль прецеденту в правовій системі  
 україни 
країнè контèнентальної ïравової сèстемè не вèзнають суäову ïрактèку 
äжерелом ïрава. Українські науковöі та сïеöіалістè-ïрактèкè обговорюють 
äоöільність становлення й утверäження різнèх сïособів äосягнення єäності 
суäової ïрактèкè. Çокрема, віäзначається ïерсïектèвність розвèтку на 
законоäавчому рівні вèзнаної багатьма сèстемамè контèнентального ïрава 
конöеïöії jurisprudence constant, яка ïолягає в тому, що значна кількість 
рішень, у якèх застосовувалася ïевна норма ïрава, стає вèзначальною äля 
усіх настуïнèх рішень. У äеякèх країнах такі «ïреöеäентè» встановлюють 

* Ðішення ïротè Українè: а) остаточне рішення Євроïейського суäу з ïрав лю-
äèнè у сïраві ïротè Українè, якèм вèзнано ïорушення конвенöії ïро захèст 
ïрав люäèнè і основоïоложнèх свобоä; б) остаточне рішення Євроïейського 
суäу з ïрав люäèнè щоäо сïравеäлèвої сатèсфакöії у сïраві ïротè Українè;  
в) рішення Євроïейського суäу з ïрав люäèнè щоäо äружнього врегулювання 
у сïраві ïротè Українè.
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вèщі суäè, які наäіляються квазізаконоäавчèмè функöіямè. Â нашій äержаві 
äля ïравозастосування äуже важлèвèм ïоложенням є новела öèвільного 
законоäавства, яка стосується ïерегляäу рішень Âерховнèм Ñуäом Українè, 
а саме в частèні обов’язковості рішень öього Ñуäу, які ïрèймаються за 
насліäкамè розгляäу заявè ïро ïерегляä суäового рішення з мотèвів 
неоäнакового застосування суäом касаöійної інстанöії оäнèх і тèх самèх 
норм матеріального ïрава в ïоäібнèх ïравовіäносèнах. Такі рішення 
Âерховного Ñуäу Українè є обов’язковèмè äля всіх суб’єктів влаäнèх 
ïовноважень, які застосовують у своїй äіяльності норматèвно-ïравовèй 
акт, що містèть зазначену норму ïрава, та äля всіх суäів Українè. Ñуäè 
зобов’язані узгоäèтè свою суäову ïрактèку з рішенням Âерховного Ñуäу 
Українè. крім того, важлèве значення мають ïостановè ïленуму суäів вèщèх 
інстанöій та інші їхні äокументè, що вèïлèває, зокрема, з аналізу норм 
ст. 38, 45 Çакону Українè «Про суäоустрій і статус суääів». Ñліä, окрім öього, 
віäзначèтè, що äо ïовноважень вèщèх сïеöіалізованèх суäів належèть, у 
тому чèслі, наäання метоäèчної äоïомогè суäам нèжчого рівня з метою 
оäнакового застосування норм констèтуöії та законів Українè в суäовій 
ïрактèöі на основі її узагальнення та аналізу суäової статèстèкè, а також 
рекоменäаöійнèх роз’яснень з ïèтань застосування законоäавства щоäо 
вèрішення сïрав віäïовіäної суäової юрèсäèкöії.

Після ïрèйняття Çакону Українè «Про вèконання рішень та застосування 
ïрактèкè Євроïейського суäу з ïрав люäèнè» віä 23.02.2006 р., у ст. 17 якого 
закріïлено, що суäè застосовують ïрè розгляäі сïрав конвенöію ïро захèст 
ïрав люäèнè і основоïоложнèх свобоä (äалі – конвенöія) та ïрактèку Ñуäу 
як äжерело ïрава, сèтуаöія в нашій äержаві ïочала змінюватèсь. аналіз 
äоктрèнальнèх ïозèöій у öьому асïекті äає ïіäставè констатуватè, що в 
Україні утверäжується ïозèöія, згіäно з якою суäова ïрактèка вèзнається 
офіöійнèм äжерелом ïрава, хоча на öьому етаïі – лèше Євроïейського 
суäу з ïрав люäèнè.

Îäнак ïрè ïравозастосуванні і ïравореалізаöії можуть вèнèкатè ïроблемè, 
в разі, колè ïозèöія Євроïейського суäу з ïрав люäèнè та українського 
законоäавöя у контексті регламентаöії ïевного вèäу ïравовіäносèн буäе 
різнèтèсь. Äля ïрèклаäу, Ñуä у Ðішенні «Ðелігійна громаäа Ñвіäків Єговè 
в м. Ìосква ïротè Ðосійської Ôеäераöії» (10.06.2010 р.) сформулював 
свою ïравову ïозèöію щоäо реалізаöії ïрава на особèсту неäоторканність 
у розумінні ïрав на згоäу чè віäмову віä меäèчного втручання, а саме 
щоäо механізмів ïравореалізаöії за умовè невіäклаäності вèïаäків ïрè 
наäанні меäèчної äоïомогè, обсягу ïравомочностей суб’єктів меäèчнèх 
ïравовіäносèн і забезïечення ïозèтèвного обов’язку äержавè охоронятè 
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жèття і зäоров’я ïаöієнта*. Українськèй нормотвореöь у öьому контексті 
має іншу чітко окреслену законоäавчу ïозèöію, закріïлену в ч. 5 ст. 
284 Цèвільного коäексу Українè та ч. 2 ст. 43 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я»**. 

Ç буквального тлумачення норм ст. 13, 19 Çакону Українè «Про вèконання 
рішень та застосування ïрактèкè Євроïейського суäу з ïрав люäèнè» 
вèïлèває необхіäність вжèття оäного із захоäів загального характеру, а саме 
внесення змін äо чèнного законоäавства та ïрактèкè його застосування, 
тобто, в навеäеному ïрèклаäі, äо ч. 5 ст. 284 Цèвільного коäексу Українè 
та ч. 2 ст. 43 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону 
зäоров’я» у частèні регламентаöії ïоряäку наäання меäèчної äоïомогè в 
невіäклаäнèх вèïаäках, з метою забезïечення äотрèмання ïрав люäèнè, 
вèзначенèх у конвенöії. Îтож, äохоäèмо вèсновку, що ïрè конкуренöії 
ïравовèх ïозèöій Євроïейського суäу з ïрав люäèнè і норм законоäачèх 
актів ïрèмат äо внесення змін у чèнне законоäавство, матèмуть ïоложення 
норматèвно-ïравовèх актів. 

* Ñама суть Євроïейської конвенöії ïолягає у ïовазі äо гіäності й свобоäè люäèнè, 
а ïоняття самовèзначення та особèстої автономії є важлèвèмè ïрèнöèïамè, 
що лежать в основі тлумачення гарантій їх äотрèмання (äèв. ï. 61 і 65 Ðішення 
Євроïейського суäу у сïраві «Претті ïротè Ñïолученого королівства»). Ìожлè-
вість ïроваäèтè такèй сïосіб жèття, якèй громаäянèн обрав за власною волею, 
ïереäбачає можлèвість ïроваäèтè äіяльність, яка сïрèймається як шкіäлèва чè 
небезïечна äля зäоров’я (фізèчного стану) öього громаäянèна. Â разі віäмовè 
віä меäèчної äоïомогè, навіть у тèх вèïаäках, колè віäмова віä конкретного 
метоäу лікування може ïрèзвестè äо летального насліäку, ïрèмусове лікування, 
без згоäè äієзäатного, ïовнолітнього ïаöієнта є втручанням у його/її ïраво на 
особèсту неäоторканність і ïосяганням на ïрава, гарантовані ст. 8 Євроïейської 
конвенöії (äèв. ï. 62 і 63 Ðішення Євроïейського суäу у сïраві «Претті ïротè 
Ñïолученого королівства» та Ðішення Євроïейської комісії віä 10 груäня 1984 р. 
у сïраві «акмані та інші ïротè Бельгії») [ï. 135 Ðішення Євроïейського суäу з 
ïрав люäèнè «Ðелігійна громаäа Ñвіäків Єговè в м. Ìосква ïротè Ðосійської 
Ôеäераöії» (10.06.2010 р.)].

** У невіäклаäнèх вèïаäках, колè реальна загроза жèттю хворого є наявною, згоäа 
хворого або його законнèх ïреäставнèків на меäèчне втручання не ïотрібна 
(ч. 5 ст. 284 Цèвільного коäексу Українè, ч. 2 ст. 43 Çакону Українè «Îсновè за-
коноäавства Українè ïро охорону зäоров’я»).
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5.3. Правова система:  
 засади правозастосування 
Україна належèть äо країн контèнентальної ïравової сèстемè, в якій 
основнèм äжерелом ïрава є норматèвно-ïравовèй акт. Íе менш важлèвèмè 
ознакамè наöіональної ïравової сèстемè є ïрèнöèï ієрархічної ïіäïоряäко-
ваності норматèвно-ïравовèх актів і яскраво вèраженèй коäèфікованèй 
характер ïрава. Çа сучаснèх інтенсèвнèх форм комунікаöії межі ïравовèх 
сèстем світу втрачають свою чіткість. кожна наöіональна ïравова 
сім’я, уäосконалюючèсь, враховує äосягнення іншèх сèстем. Çокрема, 
сïостерігається тенäенöія äо істот ного зблèження романо-германської й 
англо-саксонської ïравовèх сèстем. 

Правова сèстема в Україні базується на кількох засаäах, які ïоклаäені в 
основу ïравозастосування і ïравореалізаöії. 
Àналогія права та аналогія закону. Прè реалізаöії норм ïрава ïраво-
застосовнèй орган іноäі наштовхується на ïрогалèнè в законоäавстві, тобто 
ïовну чè часткову віäсутність норм, які регулюють ïевні сусïільні віäносèнè.
У зв’язку з öèм у юрèсïруäенöії розроблені засобè усунення ïрогалèн у 
ïроöесі застосування закону, які отрèмалè назву аналогії. Ðозрізняють: 
1) аналогію закону – рішення сïравè або окремого юрèäèчного ïèтання 
на основі ïравової нормè, розрахованої на схожі вèïаäкè. Çастосування 
аналогії забороняється, якщо вона ïрямо заборонена законом чè якщо 
закон ïов’язує настання юрèäèчнèх насліäків із наявністю конкретнèх норм; 
2) аналогію права – рішення сïравè чè конкретного юрèäèчного ïèтання 
на основі ïрèнöèïів ïрава, загальнèх засаä і змісту законоäавства.

аналогія не застосовується у сфері крèмінального законоäавства та 
законоäавства ïро аäміністратèвні ïравоïорушення.
Çгіäно з Ëèстом Ìіністерства юстèöії Українè віä 30.01.2009 р. № Í-35267-
18, ïрè вèрішенні сïравè за аналогією закону чè аналогією ïрава 
обов’язковèм є äотрèмання такèх умов:
 аналогія äоïустèма лèше у разі ïовної чè часткової віäсутності ïравовèх 
норм;
 сусïільні віäносèнè, äо якèх застосовується аналогія, ïовèнні знахоäèтèся 
у сфері ïравового регулювання;
 ïовèнна бутè схожість між обставèнамè сïравè і наявною нормою за 
суттєвèмè юрèäèчнèмè ознакамè;
 ïошук нормè, що регулює аналогічнèй вèïаäок, ïовèнен зäійснюватèся 
сïочатку в актах тієї ж галузі ïрава, у разі віäсутності – в іншій галузі ïрава 
і у законоäавстві загалом;
 ухвалене у ïроöесі вèкорèстання аналогії ïравове рішення не ïовèнно 
суïеречèтè нормам закону, його меті;
 обов’язково ïовèнно бутè мотèвоване ïояснення ïрèчèн застосування 
рішення за аналогією äо конкретного вèïаäку.
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Прè застосуванні аналогії ïрава суттєве значення мають ïрèнöèïè ïрава, 
які закріïлюються в Îсновному Çаконі äержавè. Âраховуючè, що нормè 
констèтуöії Українè є нормамè ïрямої äії, то суб’єкт ïравозастосування, 
базуючèсь на власній ïравосвіäомості, може мотèвуватè рішення у сïраві, 
ïосèлаючèсь на констèтуöійні нормè.
аналогія ïовèнна застосовуватèся чітко на засаäі законності. Тому і 
вèкорèстовуватè аналогію можуть лèше органè ïравосуääя – суäè, з 
äотрèманням усіх ïроöесуальнèх норм і ïроöесуальнèх гарантій. Ðішення 
у сïраві, ухвалене крізь ïрèзму аналогії, не ïовèнно суïеречèтè чèнному 
законоäавству.

Конкуренція правових норм. Äля ïравової сèстемè Українè характерна 
конкуренöія ïравовèх норм, колè äля регламентаöії оäного ïèтання можна 
вèкорèстатè нормè кількох норматèвно-ïравовèх актів, які за змістом 
суïеречать оäна оäній. Äля того щоб ïравèльно розв’язуватè законоäавчі 
колізії, сліä ïам’ятатè ïро роз’яснення, наäані в лèсті Ìіністерства юстèöії 
Українè віä 26.12.2008 р. № 758-0-2-08-19 «Щоäо ïрактèкè застосування 
нормè ïрава у вèïаäку колізії», а саме:
1. У разі існування неузгоäженості між нормамè, вèäанèмè оäнèм і тèм 
самèм нормотворчèм органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть 
якщо ïрèйнятèй раніше акт не втратèв своєї чèнності. Така неузгоäженість 
може вèнèкнутè внасліäок того, що ïрèйняття нової нормè не завжäè 
суïровоäжується скасуванням «застарілèх» норм з оäного й того ж ïèтання.
2. У разі існування суïеречностей між актамè, ïрèйнятèмè різнèмè за 
місöем в ієрархічній структурі органамè – вèщестоящèм і нèжчестоящèм, 
застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такèй, що має 
більшу юрèäèчну сèлу.
3. У разі існування неузгоäженості між актамè, вèäанèмè оäнèм і тèм самèм 
органом, але які мають різну юрèäèчну сèлу, застосовується акт вèщої 
юрèäèчної сèлè. Íаïрèклаä, у разі суïеречності норм закону та констèтуöії 
Українè, які ïрèйняті Âерховною Ðаäою Українè, колізія вирішується на 
користь Конституції, яка має найвищу юридичну силу.
4. При розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовими 
актами перевага надається спеціальному, якщо він не скасованèй вèäанèм 
ïізніше загальнèм актом.
5. Якщо міжнароäнèм äоговором Українè, якèй набрав чèнності в 
установленому ïоряäку, встановлено інші ïравèла, ніж ті, що ïереäбачені 
у віäïовіäному акті законоäавства Українè, то застосовуються правила 
міжнародного договору (ч. 2 ст. 19 Çакону Українè «Про міжнароäні äого-
ворè» віä 29.06.2004 р.)
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5.4. Система охорони здоров’я:  
 загальний огляд 
Çасаäнèчі конöеïтè ïобуäовè сèстемè охоронè зäоров’я вèзначено в ст. 4 
Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я». 
Çакріïленèй у Çаконі тèï сèстемè охоронè зäоров’я ґрунтується на 
ïрèнöèïах англійської моäелі, яка ïостуïово втілюється як у законотворчу, 
так і в меäèчну ïрактèкè, і ïроявляється у формах сімейної і ïрèватної 
меäèöèнè, страхуванні, багатоäжерельному фінансуванні, вèсокèх 
соöіальнèх станäартах. 

Уïравління сèстемою охоронè зäоров’я зäійснюють Ìіністерство 
охоронè зäоров’я Українè та інші  öентральні органè вèконавчої влаäè, 
якèм ïіäïоряäковані віäомчі заклаäè охоронè зäоров’я, місöеві äержавні 
аäміністраöії та органè місöевого самовряäування, акаäемія меäèчнèх 
наук Українè. крім органів äержавè, які безïосереäньо ïов’язані з 
öарèною охоронè зäоров’я, öя сèстема функöіонує і завäякè контрольно-
уïравлінськèм функöіям іншèх äержавнèх інстèтуöій, а саме Презèäента 
Українè (зокрема, крізь ïрèзму äіяльності аäміністраöії Презèäента 
Українè, Ðаäè наöіональної безïекè і оборонè Українè), Âерховної Ðаäè 
Українè (зокрема, комітету Âерховної Ðаäè Українè з ïèтань охоронè 
зäоров’я), Уïовноваженого Âерховної Ðаäè Українè з ïрав люäèнè, кабінету 
Ìіністрів Українè (зокрема, через äіяльність ïрофільнèх міністерств та 
іншèх öентральнèх органів вèконавчої влаäè), Генеральної ïрокуратурè 
Українè та її органів на місöях, а також органів суäової сèстемè Українè.

Äо суб’єктів, які наäілені консультатèвно-äораäчèмè ïовноваженнямè 
у сфері охоронè зäоров’я, належать: 1. Громаäська гуманітарна раäа 
ïрè Презèäентові Українè; 2. Äораäча раäа ïрè комітеті Âерховної Ðаäè 
Українè з ïèтань охоронè зäоров’я; 3. Íаöіональна раäа з ïèтань ïротèäії 
туберкульозу та ÂІË-інфекöії/ÑÍІÄу ïрè кабінеті Ìіністрів Українè; 
4. Íаöіональна коорäèнаöійна раäа боротьбè з наркоманією ïрè кабінеті 
Ìіністрів Українè; 5. Ìіжвіäомча коорäèнаöійна раäа ïрè ÌÎÇ Українè з 
ïèтань міжгалузевої взаємоäії заклаäів охоронè зäоров’я; 6. Громаäська 
раäа ïрè ÌÎÇ Українè (ïостійно äіючèй öентральнèй громаäськèй 
колегіальнèй консультатèвно-äораäчèй і нагляäово-ексïертнèй орган); 
7. Громаäська раäа ïрè ÌÎÇ Українè з ïèтань сïівïраöі з Âсеукраїнською 
Ðаäою Церков і релігійнèх організаöій (ïостійно äіючèй äораäчо-
консультатèвнèй орган); 8. Ðаäа молоäèх вченèх ïрè ÌÎÇ Українè (ïостійно 
äіючèй äораäчèй орган); 9. колегія ÌÎÇ Українè (ïостійнèй консультатèвно-
äораäчèй орган); 10. Âчена меäèчна раäа ÌÎÇ Українè (ïостійно äіючèй 
консультатèвнèй орган, що розгляäає ïèтання розвèтку меäèчної 
наукè в Україні); 11. коорäèнаöійна раäа з уïравління якістю меäèчної 
äоïомогè ÌÎÇ Українè (ïостійно äіючèй консультатèвно-äораäчèй орган); 
12. коорäèнаöійна раäа з уïравління якістю меäèчної äоïомогè ÌÎÇ аÐк, 
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уïравлінь (головнèх уïравлінь) охоронè зäоров’я областей, кèївської і 
Ñевастоïольської міськèх äержавнèх аäміністраöій; 13. коорäèнаöійна 
раäа з уïравління якістю меäèчної äоïомогè уïравлінь (віääілів) охоронè 
зäоров’я міськèх, районнèх органів місöевого самовряäування; 14. клініко-
ексïертні комісії ÌÎÇ Українè (ïостійно äіючèй орган, що вèконує 
коорäèнаöійну, консультатèвну та äораäчу функöії з ïèтань організаöії 
роботè, клініко-ексïертної оöінкè якості меäèчної äоïомогè); 15. клініко-
ексïертні комісії ÌÎÇ аÐк, уïравлінь охоронè зäоров’я, кèївської та 
Ñевастоïольської міськèх äержавнèх аäміністраöій (ïостійно äіючèй 
орган äля колегіального розгляäу клініко-ексïертнèх ïèтань äіагностèкè, 
лікування та реабілітаöії, скарг громаäян та іншèх осіб, якèм наäавалась на 
віäïовіäній аäміністратèвній терèторії Українè меäèчна äоïомога, ïèтань 
якості меäèчної äоïомогè, а також звернень ïіäïрèємств, організаöій, 
установ, фонäів соöіального страхування, суäовèх органів, ïрокуратурè з 
öèх ïèтань за äорученням керівнèка органу охорону зäоров’я); 16. клініко-
ексïертні комісії уïравлінь (віääілів) охоронè зäоров’я міськèх, районнèх 
органів місöевого самовряäування; 17. Ìеäèчна раäа заклаäу охоронè 
зäоров’я (ïостійно äіючèй консультатèвно-äораäчèй орган); 18. Ðаäа äля 
зäійснення коорäèнаöії захоäів, ïов’язанèх із забезïеченням консультаöій 
з громаäськістю з ïèтань формування та реалізаöії äержавної ïолітèкè у 
сфері охоронè зäоров’я. 
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стРУКтУРА МіНістЕРстВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

департамент правового забезпечення та міжнародної 
діяльності

департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання 
корупції

департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я

управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони 
здоров’я

управління контролю якості медичних послуг

управління громадського здоров’я

адміністративне управління

управління бухгалтерського обліку

Відділ медико-соціальної експертизи

контрольно-ревізійний відділ

Відділ із забезпечення діяльності Міністра

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії  
на чаеС

Сектор режимно-секретної роботи

департамент фінансово-ресурсного забезпечення

департамент охорони материнства, дитинства та санаторного 
забезпечення

департамент лікувально-профілактичної допомоги
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6.1. ПÐаÂа ПаЦІЄÍТІÂ

 6.1.1. Право на ïрофілактèчні захоäè
 6.1.2. Право на äостуïність
 6.1.3. Право на інформаöію
 6.1.4. Право на згоäу
 6.1.5. Право на свобоäу вèбору
 6.1.6. Право на ïрèватність і конфіäенöійність
 6.1.7. Право на ïовагу äо часу ïаöієнтів
 6.1.8. Право на якісну меäèчну äоïомогу
 6.1.9. Право на безïеку
 6.1.10. Право на інноваöії
 6.1.11. Право на ïоïереäження за можлèвості стражäань і болю
 6.1.12. Право на інäèвіäуальнèй ïіäхіä äо лікування
 6.1.13. Право на ïоäання скаргè
 6.1.14. Право на комïенсаöію
 6.1.15. Право на жèття
 6.1.16. Право на захèст віä буäь-якèх незаконнèх форм 
 äèскрèмінаöії, ïов’язанèх зі станом зäоров’я
 6.1.17. Право на ïовагу äо гіäності ïрè наäанні меäèчної äоïомогè

6.2. ÎБÎÂ’ЯÇкÈ ПаЦІЄÍТІÂ

 6.2.1. Îбов’язок ïіклуватèсь ïро своє зäоров’я та зäоров’я 
 äітей, не шкоäèтè зäоров’ю іншèх громаäян
 6.2.2. Îбов’язок ïрохоäèтè ïрофілактèчні меäèчні огляäè і 
 робèтè щеïлення
 6.2.3. Îбов’язок наäаватè невіäклаäну äоïомогу іншèм 
 громаäянам, які знахоäяться у загрозлèвому äля жèття і зäоров’я стані
 6.2.4. Îбов’язок вèконуватè меäèчні ïрèïèсè та ïравèла внутрішнього 
 розïоряäку заклаäу охоронè зäоров’я
 6.2.5. Îбов’язок отрèмуватè меäèчну äоïомогу без своєї згоäè чè згоäè 
 законного ïреäставнèка у невіäклаäнèх вèïаäках, колè існує реальна 
 загроза жèттю
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6

Права та обов’язки 
пацієнтів  
за законодавством 
України

6.1. Права пацієнтів
ÂСТУÏ

Íа сучасному етаïі розвèтку ïравового регулювання сферè охоронè зäо-
ров’я в Україні ïèтання захèсту ïрав люäèнè ïрè наäанні меäèчної äоïомогè 
набувають особлèвої гостротè та актуальності. комïлекснèй аналіз 
вітчèзняної норматèвно-ïравової базè äає можлèвість вèкрèсталізуватè 
ïрава ïаöієнтів і  вèявèтè ïрогалèнè чèнного законоäавства в öій öарèні. 
Íа сьогоäні найïовніше ïрава ïаöієнтів регламентуються у Çаконі Українè 
«Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я» віä 19.11.1992 р., 
так званій äеклараöії ïрав люäèнè у сфері охоронè зäоров’я. Íовелою 
українського законоäавства є ст. 24-1 «Çахèст ïрав ïаöієнтів» Çакону 
Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я», у якій 
заäекларовано розробку і ïрèйняття сïеöіального закону, що вèзначатèме 
ïравові, економічні, організаöійні основè захèсту ïрав та законнèх інтересів 
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ïаöієнтів. Îкрім того, ïрава ïаöієнтів можемо вèзначèтè, на  ïіäставі норм 
констèтуöії Українè віä 28.06.1996 р., Цèвільного коäексу Українè віä 
16.01.2003 р. та клятвè лікаря, затверäженої Указом Презèäента Українè 
віä 15.06.1992 р. 

Âèсвітлення наöіонального каталогу ïрав ïаöієнтів з урахуванням 
Євроïейської хартії ïрав ïаöієнтів зумовлене стратегічнèм курсом 
Українè на встуï äо Євроïейського Ñоюзу, чèсленнèмè норматèвно-
ïравовèмè актамè, які віäображають öей наïрям, зокрема Çаконом 
Українè «Про Çагальноäержавну ïрограму аäаïтаöії законоäавства Українè 
äо законоäавства Євроïейського Ñоюзу» віä 18.03.2004 р., Планом äій 
«Україна – Євроïейськèй Ñоюз», схваленèм кабінетом Ìіністрів Українè 
12.02.2005 р., а також Програмою економічнèх реформ, на 2010–2014 
рокè «Çаможне сусïільство, конкурентно сïроможна економіка, ефектèвна 
äержава», розробленою комітетом з економічнèх реформ ïрè Презèäентові 
Українè. Такèй ïіäхіä äає можлèвість науковöям і ïрактèкам віä меäèöèнè 
і ïрава вèявèтè ïрогалèнè і неäолікè українського законоäавства, 
вèзначèтè основні наïрямè уäосконалення норматèвно-ïравової базè в 
галузі охоронè зäоров’я, яка вèзнана оäнією з ïріорèтетнèх сфер аäаïтаöії 
законоäавства Українè äо законоäавства Євроïейського Ñоюзу (розäіл V 
Çакону Українè «Про Çагальноäержавну ïрограму аäаïтаöії законоäавства 
Українè äо законоäавства Євроïейського Ñоюзу» (18.03.2004)).

Цей ïіäрозäіл ïобуäовано за такою структурою: насамïереä можлèвості 
ïаöієнтів вèсвітлено крізь ïрèзму Євроïейської хартії ïрав ïаöієнтів 
(14 ïрав ïаöієнтів), а äалі охарактерèзовано ті ïрава, що знайшлè своє 
віäображення лèше в наöіональному законоäавстві.

*  П р и м і т к а : äля сïрощення ïроöеäурè вèкорèстання öього ïіäрозäілу 
ïосібнèка äоречно розтлумачèтè елементè його змістовного наïовнення, 
а саме буквенне ïозначення ïрè аналізі кожного окремого ïрава:
а) формулювання ïрава віäïовіäно äо Євроïейської хартії ïрав ïаöієнтів 
чè наöіонального законоäавства;
б) закріïлення ïрава згіäно з констèтуöією та іншèмè законамè Українè;
в) регулювання ïрава за äоïомогою ïіäзаконнèх норматèвно-ïравовèх 
актів;
г) ïраво крізь ïрèзму коäексу меäèчної етèкè;
ґ) інше регулювання ïрава віäïовіäно äо наöіональної норматèвно-ïравової 
базè;
ä) юрèäèчна ïрактèка, що ïов’язана із реалізаöією ïрава;
е) ïрактèчні ïораäè, сïрямовані на оïтèмізаöію ïравозастосування і 
ïравореалізаöії;
є) ïерехресні ïосèлання, які сïрямують äо регламентаöії ïрава згіäно з 
міжнароäнèмè і регіональнèмè станäартамè.
Якщо якесь із буквеннèх ïозначень віäсутнє ïрè вèсвітленні ïрава, то ïіä 
öèм сліä розумітè, що на сьогоäні в Україні немає віäïовіäної норматèвної 
регламентаöії.
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6.1.1. Ïраво на профілактичні заходи

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 1. Праâо на проôіëактичні çаõоäи
«Êоæна ëþäина ìає праâо на наëåæнå ìåäичнå обсëóãоâóâання, 
спряìоâанå на попåрåäæåння çаõâорþâання».

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 49 (ч. 1, 2)].

«Îхорона зäоров’я забезïечується äержавнèм фінансуванням 
віäïовіäнèх соöі ально-економічнèх, меäèко-санітарнèх й озäоровчо-
ïрофілактèчнèх ïрограм» (ч. 2).

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 283, 286 
(ч. 4)].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 3 (ч. 1), 4 (п. 7), 6, 10 (п. «а», 
«б»), 31, 32, 35-1, 42, 43 (ч. 1), 53, 78 (п. «а»)].

Çокрема, згіäно зі ст. 4, äо ïрèнöèïів охоронè зäоров’я належèть 
ïоïереäжу вально-ïрофілактèчнèй ïіäхіä äо охоронè зäоров’я. 
У ст. 6 гарантовано ïраво на охорону зäоров’я, що, зокрема, 
ïереäбачає ïраво на санітарно-еïіäемічне благоïолуччя терèторії і 
населеного ïункту, äе ïрожèває громаäянèн, кваліфіковану меäèко-
санітарну äоïомогу.
«Äержава сïрèяє утверäженню зäорового сïособу жèття населення 
шляхом …організаöії меäèчного, екологічного і фізèчного вèховання …
створення необхіäнèх умов, в тому чèслі меäèчного контролю, äля … 
розвèтку мережі лікувально-фізкультурнèх заклаäів, ïрофілакторіїв 
та іншèх озäоровчèх заклаäів…» (ч. 1 ст. 32). 
Âіäïовіäно äо ст. 42, меäèчне втручання – застосування метоäів… 
ïрофілактèкè, ïов’язанèх із вïлèвом на організм люäèнè, – 
äоïускається лèше в тому разі, колè воно не може завäатè шкоäè 
зäоров’ю ïаöієнта. 
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  f Ïро забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя 
населення: Закон України від 24.02.1994 р. [статті 5 (ч. 1, 2, 
3), 21 (ч. 3)].

«Îрганè та заклаäè охоронè зäоров’я, меäèчні ïраöівнèкè, а також 
ïраöівнèкè освітè і культурè зобов’язані ïроïагуватè сереä населення 
гігієнічні навèчкè, зäо ровèй сïосіб жèття» (ч. 3 ст. 21).

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [статті 10, 11, 12, 21].

«Îрганізаöія та ïровеäення ïрофілактèчнèх і ïротèеïіäемічнèх 
захоäів… ïоклаäається на органè вèконавчої влаäè, органè місöевого 
самовряäування… заклаäè охоронè зäоров’я, ïіäïрèємства, установè, 
організаöії незалежно віä форм власності, а також на громаäян» (ч. 1 
ст. 11). 

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[стаття 9].

«Îсоба може бутè вèзнана тèмчасово (на строк äо ï’ятè років) або 
ïостійно неïрèäатною внасліäок ïсèхічного розлаäу äо вèконання 
окремèх вèäів äіяльності (робіт, ïрофесій, службè), що можуть 
становèтè безïосереäню небезïеку äля неї або оточуючèх. Ç метою 
встановлення ïрèäатності особè äо вèконання окремèх вèäів 
äіяльності (робіт, ïрофесій, службè) з особлèвèмè вèмогамè äо стану 
її ïсèхічного зäоров’я вона ïіäлягає обов’язковому ïоïереäньому 
(ïереä ïочатком äіяльності) та ïеріоäèчнèм (у ïроöесі äіяльності) 
ïсèхіатрèчнèм огляäам».

  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
від 05.07.2001 р. [статті 8, 9].

«Ç метою своєчасного вèявлення осіб, інфікованèх мікобактеріямè 
туберкульозу та хворèх на туберкульоз, ïровоäяться також 
ïрофілактèчні меäèчні огляäè населення» (ч. 2 ст. 8). Також вèзначено 
категорії осіб, які ïіäлягають обов’язковèм ïрофілактèчнèм меäèчнèм 
огляäам на туберкульоз (ч. 3 ст. 8).

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: Указ 
Ïрезидента України від 07.12.2000 р. ¹1313/2000 [розділ 2 
«Äержавна політика в сфері охорони здоров’я», розділ 5 «Ство-
рення умов для здорового способу життя»].
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У р. 2 ïереäбачено нèзку найважлèвішèх наïрямів і ïрèнöèïів розвèтку 
охоронè зäоров’я Українè. Çокрема, ïереäбачено ïереорієнтаöію 
охоронè зäоров’я на суттєве ïосèлення захоäів щоäо ïоïереäження 
захворювань, а також створення умов äля зäорового сïособу жèття. 
У р. 5 йäеться ïро актèвізаöію ïрофілактèчної äіяльності в сèстемі 
охоронè зäоров’я шляхом уäосконалення норматèвно-ïравової 
базè, формування äержавної ïолітèкè, сïрямованої на збереження 
й зміöнення зäоров’я населення.

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 1, 6 ч. 1].

«Усі знання, сèлè та вміння віääаватè… лікуванню і заïобіганню 
захворюванням» (ï. 1), «власнèм ïрèклаäом сïрèятè вèхованню 
фізèчно і морально зäорового ïокоління» (ï. 6).

  f Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 
2002–2011 роки: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
10.01.2002 р. ¹ 14 [розділ 1 п. 14, розділ 3 п. 2, 4, 6, 11, 
розділ 4 п. 5, розділ 7 п. 7, розділ 8 п. 3, 5, розділ 9 п. 1, 
3, розділ 10 п. 8, розділ 13 п. 5, розділ 14 п. 1, 2, 5, розділ 
16 п. 2, 5, 8, розділ 17 п. 1, 4, 9, розділ 19, розділ 27 п. 2, 
розділ 37 п. 3, 5].

  f Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: 
український вимір»: Ðозпорядження Кабінету Міністрів України 
від 31.10.2011 р. ¹ 1164-р.

  f Íаціональний план розвитку системи охорони здоров’я на 
період до 2010 року: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
13.06.2007 р. ¹ 815 [п. 8].

  f Ïро схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соці-
альної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 
2012–2016 роки: Ðозпорядження Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2011 р. ¹ 1341-р.

  f Ïро порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
кате горій: Íаказ МОЗ України від 21.05.2007 р. ¹ 246.

  f Ïро порядок проведення медичного огляду та медичного 
обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами 
або психотропними речови нами: Íаказ МОЗ України від 
16.06.1998 р. ¹ 158/417. 
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  f Ïро порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та 
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: 
Íаказ МОЗ України від 16.09.2011 р. ¹ 595.

  f Ïоложення про медичний кабінет дошкільного навчального 
закладу: Íаказ МОЗ України, МОÍ України від 30.08.2005 р. 
¹ 432/496.

  f Ïро затвердження форми первинної облікової документації 
¹ 063-2/о «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи 
або дитини одним з батьків або іншим законним представни-
ком дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагнос-
тики» та Інструкції щодо її заповнення: Íаказ МОЗ України від 
31.12.2009 р. ¹ 1086.

  f Ïро удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям 
в Україні: Íаказ МОЗ України від 29.11.2002 р. ¹ 434.

  f Ïро диспансеризацію населення: Íаказ МОЗ України від 
27.08.2010 р. ¹ 728 [п. 1].

«Поäальшèй розвèток та уäосконалення ïрофілактèчного наïрямку 
галузі охоронè зäоров’я, якèй сïрямованèй на ïоïереäження захво-
рювань, охорону та зміöнення зäоров’я кожного громаäянèна Українè, 
в значній мірі залежèть віä усïішності ïровеäення äèсïансерèзаöії на-
селення... Профілактèка захворювань ïереäбачає зäійснення сïільнèх 
ïрофілактèчнèх захоäів багатьма öентральнèмè органамè вèконавчої 
влаäè та віäомствамè, громаäськèмè організаöіямè, розшèрення на-
уковèх äосліäжень, сïрямованèх на ïоïереäження та знèження рівня 
захворюваності та ïошèреності хвороб, збереження та укріïлення 
зäоров’я населення».

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2020 р. ¹ 454.

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.1, 3.2].
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«Головна мета ïрофесійної äіяльності лікаря… ïрофілактèка 
захворювань і віäновлення зäоров’я» (ï. 2.1). «… Ëікар зобов’язанèй… 
з урахуванням особлèвостей захворювання, вèкорèстовуватè 
метоäè ïрофілактèкè, äіагностèкè і лікування, які вважає найбільш 
ефектèвнèмè в кожному конкретному вèïаäку, вèхоäячè з інтересів 
хворого» (ï. 3.2). 

ґ) Інше регулювання

  f Ïро дотримання порядку прийому дитини до дошкільного на-
вчального закладу: Ëист Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 25.05.2011 р. ¹ 1/9-389.

д) Þридична практика

1) Ïриклад дотримання прав

Гр. к., 1994 р.н., разом з матір’ю звернувся äо амбулаторно-ïоліклінічного 
заклаäу, щоб зробèтè ïрофілактèчне щеïлення. Ìеäèчна сестра оглянула 
ïаöієнта, в тому чèслі вèміряла темïературу, абè вèключèтè гостре захво-
рю вання, ïоінформувала його та його маму ïро можлèві ïроявè ïобічного 
вïлèву в ïіслявакöèнальнèй ïеріоä, отрèмала згоäу в ïèсьмовій формі 
віä гр. к та його мамè. Ëèше ïісля öього меäèчнèй ïраöівнèк зäійснèла 
щеïлення. 

2) Ïриклад порушення прав

Гр. Í. ïоäала äокументè äля ïрèйняття свого чотèрèрічного сèна äо 
äèтячого саäка. Äèректор äèтячого заклаäу віäмовèла в ïрèйомі, 
зазначèвшè, що сèн гр. Í. ïройшов щеïлення з ïорушенням строків, 
а öе небезïечно äля іншèх äітей у колектèві. Ìама ïояснèла очільнèку 
äошкільного навчального заклаäу, що сèн не зміг ïройтè вакöèнаöію 
вчасно через меäèчні ïротèïоказання, а також зазначèла, що має рішення 
консèліуму лікарів, у якому ïереäбачено можлèвість äèтèнè бутè ïрèйнятою 
і віäвіäуватè саäок. Äèректор свого рішення не змінèла, віäмовèвшè матері 
в ïрèйомі її сèна в äошкільнèй заклаä. 

3) Âипадок з практики

У квітні 2006 р. учням сереäньої школè № Õ. у с. Ä. було зäійснено ïробу 
Ìанту. Через 15–20 хвèлèн ïісля ïровеäення ïробè Ìанту äітè віäчулè 
неäомагання, стан їхнього зäоров’я ïогіршèвся, що ïрèзвело äо їх 
госïіталізаöії. Як свіäчèть аналіз анамнезу, ïереä ïровеäенням öього вèäу 
äіагностèкè всі äітè булè ïрактèчно зäорові. Батькè äітей звернулèсь äо 
Íауково-äосліäного інстèтуту вірусології, якèй є ïровіäною акаäемічною 
організаöією вірусологічного ïрофілю. Ôахівöі інстèтуту äійшлè вèсновку, 



чàñòèíà 6: Ïðàâà òà îáîâ’яçêè Ïàцієíòіâ çà çàêîíîäàâñòâîМ óêðà¯íè 

204 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

що ввеäення äітям туберкуліну сïрèчèнèло «збій» в їхній імунній сèстемі 
з настуïною алергічною ïеребуäовою організму і розвèтком аутоімуннèх 
реакöій. 
Провеäення туберкуліноäіагностèкè äітям у квітні 2006 р. віäбулося на 
вèконання Íаказу Ìіністерства охоронè зäоров’я Українè віä 3 лютого 
2006 р. № 48 «Про ïоряäок ïровеäення ïрофілактèчнèх щеïлень в Україні 
та контроль якості й обігу меäèчнèх імунобіологічнèх ïреïаратів». У зв’язку 
із вèнèкненням ятрогеннèх захворювань у äітей батькè учнів звернулèсь äо 
суäу (зараз сïрава розгляäається у суäі). Позèвачі у сïраві (їх у öій сïраві 
семеро) вèсунулè вèмогу ïро віäшкоäування моральної і матеріальної 
шкоäè в сумі, що сукуïно ïеревèщує 7 млн. грн.

е) Ïрактичні поради

1. Äо ïрофілактèчнèх ïослуг належать: а) ïрофілактèчне консуль-
тування (гігієнічне навчання й вèховання) окремèх осіб і груï; 
б) ïрофілактèчні меäèчні огляäè з метою вèявлення ранніх 
форм захворювань і факторів рèзèку й ïровеäення озäоровчèх 
захоäів; в) імунізаöія (вакöèноïрофілактèка); г) äèсïансерèзаöія 
(äèсïансерне сïостереження й озäоровлення); ä) ïрофілактèчні 
озäоровчі ïослугè (заняття різнèмè вèäамè фізèчної культурè, 
санаторно-курортне озäоровлення, фізіотераïевтèчні меäèчні 
ïослугè, масаж тощо).

2. Äля äотрèмання ïрав ïаöієнта ïрè зäійсненні вакöèноïрофі-
лактèкè чè туберкуліноäіагностèкè, сліä ïам’ятатè таке: а) ïро-
філактèчні щеïлення зäійснюються у кабінетах щеïлень, які 
створюються як окремèй структурнèй ïіäрозäіл лікарняного та/
або амбулаторно-ïоліклінічного лікувально-ïрофілактèчного 
заклаäу (äалі – ËПÇ) незалежно віä формè власності та äіють 
у ËПÇ, ïрè меäèчнèх кабінетах äошкільнèх заклаäів, загально-
освітніх навчальнèх заклаäів, навчальнèх заклаäів І-ІV рівнів 
акреäèтаöії, меäèчнèх ïунктах ïіäïрèємств; б) äля зäійснення 
вакöèнаöії можуть бутè заäіяні меäèчні ïраöівнèкè (лікар, фельä-
шер, молоäшèй сïеöіаліст з меäèчною освітою), які ïройшлè 
сïеöіальну ïіäготовку та волоäіють ïравèламè організаöії і 
технікè ïровеäення щеïлень, туберкуліноäіагностèкè, а також 
навèкамè наäання невіäклаäної äоïомогè в разі розвèтку 
ïіслявакöèнальнèх реакöій/ ïіслявакöèнальнèх усклаäнень; 
в) обов’язково ïровоäèться меäèчнèй огляä ïереä щеïленням 
або туберкуліноäіагностèкою; г) ïереä ïровеäенням вакöèнаöії 
чè туберкуліноäіагностèкè отрèмується інформована, äобровіль-
на комïетентна згоäа ïаöієнта та/або його законного ïреäстав-
нèка. Ôорму «Інформована згоäа та оöінка стану зäоров’я особè 
або äèтèнè оäнèм із батьків або іншèм законнèм ïреäставнèком 
äèтèнè на ïровеäення щеïлення або туберкуліноäіагностèкè» 
(форма № 063-2/о) заïовнюють на всіх ïаöієнтів, що ïіäлягають 
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щеïленню або туберкуліноäіагностèöі, незалежно віä місöя 
ïрожèвання. Çаïовнена форма означає, що особа та/або оäèн 
з батьків або іншèй законнèй ïреäставнèк äèтèнè ïереä щеïлен-
ням або туберкуліноäіагностèкою отрèмалè ïовну інформаöію 
ïро ïроöеäуру щеïлення, туберкуліноäіагностèкè, ïро ïротè-
ïоказання äо ïровеäення щеïлення або туберкуліноäіагностèкè, 
ïро вакöèну та ïро можлèві несïрèятлèві насліäкè. Повнолітнім 
äієзäатнèм громаäянам ïрофілактèчні щеïлення ïровоäяться за 
їх згоäою ïісля наäання об’єктèвної інформаöії ïро щеïлення, 
насліäкè віäмовè віä нèх і можлèві ïоствакöèнальні усклаäнення. 
Îсобам, які не äосяглè ï’ятнаäöятèрічного віку чè вèзнані у 
встановленому законом ïоряäку неäієзäатнèмè, ïрофілактèчні 
щеïлення ïровоäяться за згоäою їх об’єктèвно інформованèх 
батьків або іншèх законнèх ïреäставнèків. Îсобам віком віä 
ï’ятнаäöятè äо вісімнаäöятè років чè вèзнанèм суäом обмежено 
äієзäатнèмè ïрофілактèчні щеïлення ïровоäяться за їх згоäою 
ïісля наäання об’єктèвної інформаöії та за згоäою об’єктèвно 
інформованèх батьків або іншèх законнèх ïреäставнèків öèх осіб; 
ґ) ïрофілактèчні щеïлення ïовèнні ïровоäèтèся ïрè äотрèманні 
санітарно-ïротèеïіäемічнèх ïравèл і норм, лèше оäноразовèмè 
або самоблокувальнèмè шïрèöамè. Безïечність ін’єкöій ïрè 
імунізаöії äля ïаöієнта гарантують самоблокувальні шïрèöè 
(точність äозè, неможлèвість ïовторного вèкорèстання); ä) ïісля 
ïровеäення ïрофілактèчного щеïлення та туберкуліноäіагностè-
кè ïовèнно бутè забезïечене меäèчне сïостереження ïротягом 
терміну, вèзначеного інструкöією ïро застосування віäïовіäної 
вакöèнè/анатоксèну/туберкуліну. Якщо в інструкöії ïро засто-
сування вакöèнè/анатоксèну не вказано термін сïостереження, 
особа, якій було ïровеäено щеïлення, ïовèнна ïеребуватè 
ïіä нагляäом меäèчного ïраöівнèка не менше 30 хвèлèн ïісля 
вакöèнаöії; е) меäèчні ïротèïоказання äо щеïлень кожній особі 
встановлюються комісією з ïèтань щеïлень, створеною наказом 
у ËПÇ, віäïовіäно äо Переліку меäèчнèх ïротèïоказань äо ïро-
веäення ïрофілактèчнèх щеïлень; є) факт віäмовè віä щеïлень з 
ïозначкою ïро те, що меäèчнèм ïраöівнèком наäані роз’яснення 
ïро насліäкè такої віäмовè, оформляється за формою № 063-
2/о, ïіäïèсується як громаäянèном (ïрè щеïленні неïовно-
літніх – батькамè або іншèмè законнèмè ïреäставнèкамè, які їх 
замінюють), так і меäèчнèм ïраöівнèком, ïро що ïовіäомляється 
äо терèторіальної ÑÅÑ; к) ïèтання віäвіäування äошкільного 
навчального заклаäу äітьмè, батькè якèх віäмовляються віä 
щеïлень, вèрішується лікарсько-консультатèвною комісією; л) 
ïèтання віäвіäування загальноосвітнього навчального заклаäу 
äітьмè, які не отрèмалè ïрофілактèчнèх щеïлень згіäно з 
каленäарем щеïлень, вèрішується інäèвіäуально за рішенням 
лікарсько-консультатèвної комісії із залученням еïіäеміолога 
терèторіальної санеïіäстанöії.
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3. Ç метою забезïечення ïрав ïаöієнта ïрè ïровеäенні меäèчного 
огляäу сліä звернутè увагу, зокрема, на таке: а) за результатамè 
ïеріоäèчнèх меäèчнèх огляäів склаäається «Çаключнèй акт за 
результатамè ïеріоäèчного меäèчного огляäу ïраöівнèків» у 
шестè ïрèмірнèках і наäсèлається, у тому чèслі, роботоäавöю і 
ïреäставнèку ïрофсïілкової організаöії, що не вважатèметься 
ïорушенням ïрава ïаöієнта на меäèчну таємнèöю; б) ïоза-
черго вèй меäèчнèй огляä ïраöівнèка зäійснюється за рахунок 
роботоäавöя; в) рішення ïро ïрофесійну ïрèäатність ïраöівнèка 
ухвалює лікувально-ïрофілактèчнèй заклаä, якèй ïровоäèть 
меäèчнèй огляä; г) сïеöіалізовані лікувально-ïрофілактèчні 
заклаäè, які мають ïраво встановлюватè äіагноз щоäо ïрофе-
сійнèх захворювань за результатамè меäогляäів, зäійснюють 
äèсïансерèзаöію ïраöівнèків груïè рèзèку, а також з ïіäозрою 
на ïрофесійні захворювання.

4. Âраховуючè колізії ïравового регулювання, неуніфікованість 
суäової ïрактèкè у сфері вакöèнаöії, сліä наголосèтè, що нор-
матèвно усунуто ïроблемè, ïов’язані з реалізаöією äвох можлè-
востей - ïрава на віäмову віä ïрофілактèчнèх щеïлень і ïрава на 
освіту. Ці обèäва ïрава ïеребувала у ïостійній «конфронтаöії», 
що ïороäжувало чèсленні труäнощі як у юрèäèчній, так і меäèчній 
ïрактèках. Íа сьогоäні, віäïовіäно äо віäомчого роз’яснення, 
віäмова керівнèка äошкільного навчального заклаäу у ïрèйнятті 
äèтèнè äо очолюваного нèм заклаäу без віäïовіäнèх ïрофілак-
тèчнèх щеïлень суïеречèть чèнному законоäавству Українè. Çа 
наявності віäïовіäнèх меäèчнèх äовіäок встановленого зразка із 
вèсновком лікаря, у якому зазначено, що äèтèна може віäвіäува-
тè äошкільнèй навчальнèй заклаä, керівнèк заклаäу зобов’язанèй 
ïрèйнятè äèтèну äо заклаäу (Ëèст Ìіністерства освітè і наукè, 
молоäі та сïорту Українè віä 25.05.2011 р. № 1/9-389).

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на профілактичні заходи в контексті  Права  на найвèщèй 
äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного зäоров’я, розкрèті в розäілах 2 і 3.
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6.1.2. Ïраво на доступність

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 2. Праâо на äостóпністü

«Êоæåн ìає праâо на äостóпністü ìå äичниõ посëóã, якиõ âін/âона 
потрåбóє çа станоì çäо  роâ’я. Ìåäичні сëóæби ìаþтü ãарантóâати 
ріâний äостóп äëя âсіõ бåç äискриìі  на öії çа оçнакаìи наяâності 
ôінансоâиõ рåсóрсіâ, ìісöя проæиâання, âиäó çаõâорþâання або 
часó çâåрнåння çа äопоìоãоþ».

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 49 (ч. 1, 3)].

«кожен має ïраво на охорону зäоров’я, меäèчну äоïомогу та меäèчне 
страху вання» (ч. 1 ст. 49). «Äержава створює умовè äля ефектèвного і 
äостуïного äля всіх громаäян меäèчного обслуговування» (ч. 3 ст. 49).

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 283, 284].

«Ôізèчна особа має ïраво на охорону її зäоров’я» (ч. 1 ст. 283).

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 4 (ч. 4), 6]. 

Äо ïрèнöèïів охоронè зäоров’я, з-ïоміж іншèх, належать рівноïравність 
грома äян, äемократèзм і загальноäостуïність меäèчної äоïомогè та 
іншèх ïослуг у галузі охоронè зäоров’я (ч. 4 ст. 4).

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (в ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 4, (п. 4, 7)].

«Äержава гарантує забезïечення: äостуïності та належної якості 
тестування з метою вèявлення ÂІË-інфекöії, у тому чèслі анонімного, 
з наäанням ïоïереäньої та ïоäальшої консультатèвної äоïомогè (ï. 
4); äостуïу населення äо засобів ïрофілактèкè, що äають змогу заïо-
бігтè зараженню і ïошèренню ÂІË-інфекöії статевèм шляхом (ï. 7)».
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  f Ïро затвердження Загальнодержавної програми розвитку пер-
винної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної меди-
цини на період до 2011 року: Закон України від 22.01.2011 р.

«Ìетою Çагальноäержавної ïрограмè... є забезïечення знèження рівня 
захворюваності, інваліäності та смертності населення шляхом форму-
вання і налагоäження ефектèвного функöіонування сèстемè наäання 
населенню äостуïної і вèсокоякісної ïервèнної меäèко-санітарної äо-
ïомогè на засаäах сімейної меäèöèнè».

  f Ïро порядок проведення реформування системи охорони здо-
ров’я у Âінницькій, Äніпропетровській, Äонецькій областях та 
м. Києві: Закон України від 07.07.2011 р.

  f Ïро здійснення державних закупівель: Закон України від 
01.06.2010 р.

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро удосконалення державного регулювання цін на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів: Ïостанова 
Кабінету Міністрів України від 08.08.2011 р. ¹ 932.

  f Äеякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби 
і вироби медичного призначення: Ïостанова Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2009 р. ¹ 333.

  f Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: укра-
їнський вимір»: Ðозпорядження Кабінету Міністрів України від 
31.10.2011 р. ¹ 1164-р.

  f Ïро порядок закупівлі лікарських засобів закладами та уста-
новами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету: Íаказ 
МОЗ України від 05.09.1996 р. ¹ 1071.

  f Ïро затвердження Тимчасових стандартів надання медичної 
допомоги підліткам та молоді: Íаказ МОЗ України від 
02.06.2009 р. ¹ 382.

«Äостуïність – молоäь має реальну можлèвість отрèматè ïослугè 
через сïрощення ïроöеäурè звернення, максèмальне наблèження äо 
ïотреб молоäі розклаäу роботè, наäання безоïлатнèх, комïлекснèх 
ïослуг тощо».
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  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони 
здоров’я в Україні на період до 2020 р.: Íаказ МОЗ України від 
01.08.2011 р. ¹ 454.

Ñереä завäань реалізаöії конöеïöії вèзначено ïоліïшення äостуïності 
та зменшення нерівності в äостуïі різнèх верств населення äо меäèчної 
äоïомогè, а очікуванèм результатом – ïіäвèщення äостуïності та 
якості меäèчної äоïомогè населенню. 

  f Єдиний термінологічний словник (Глосарій) з питань управ-
ління якості медичної допомоги: Íаказ МОЗ України від 
20.07.2011 р. ¹ 427.

«Äостуïність меäèчної äоïомогè – öе вільнèй äостуï äо служб охо-
ронè зäоров’я незалежно віä географічнèх, економічнèх, соöіальнèх, 
культурнèх, організаöійнèх чè мовнèх бар’єрів».

  f Ïро затвердження Галузевої програми стандартизації медич-
ної допомоги на період до 2020 року: Íаказ МОЗ України від 
19.09.2011 р. ¹ 597.

У öьому ïіäрозäілі мè розкрèємо ті асïектè аналізованого ïрава, які 
вважаємо  найбільш актуальнèмè ïроблемамè в контексті його реалізаöії. 
Усі інші елементè ïрава äосліäжуватèмуться в іншèх ïіäрозäілах, зокрема, 
ïраво на захèст віä буäь-якèх незаконнèх форм äèскрèмінаöії, ïов’язанèх 
із станом зäоров’я (ïіäрозäіл 6.1.16).

Ïраво на безоплатну медичну допомогу 

а) Кожен громадянин має право на безоплатну медичну допо-
могу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 49 (ч. 3)].

«У äержавнèх і комунальнèх заклаäах охоронè зäоров’я меäèчна 
äоïомога наäається безоïлатно».
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  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 184 
(ч. 1), 354].

«Порушення ïрава на безоïлатну меäèчну äоïомогу:
Íезаконна вèмога оïлатèтè за наäання меäèчної äоïомогè в äержавнèх 
чè комунальнèх заклаäах охоронè зäоров’я карається штрафом äо ста 
нео ïо äат ко ву ванèх мінімумів äохоäів громаäян або арештом на строк 
äо шестè місяöів» (ч. 1 ст. 184). 

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 8 (ч. 1, 2), 18, 35-1–35-5].

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [статті 10 (п. 4 ч. 1), 19 (п. 1 ч. 1)].

«... Безоïлатність наäання меäèчної äоïомогè особам, хворèм на 
інфекöійні хворобè, у äержавнèх і комунальнèх заклаäах охоронè зäо-
ров’я та в äержавнèх науковèх устаноівах».

  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
від 05.07.2001 р. [статті 3 (ч. 2), 15 (ч. 1)].

«Äержава... вèзначає... забезïечення кожному громаäянèну без-
оïлатності, äостуïності та рівнèх можлèвостей отрèмання ïротèту-
беркульозної äоïомогè...».

  f Ïро охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. [стаття 
13 (п. 1 ч. 5)].

«Äітям з багатоäітнèх сімей наäаються такі ïільгè:
1) безоïлатне оäержання ліків за реöеïтамè лікарів;...».

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 
р. [п. 2 ч. 1].

«…Бутè безкорèслèвèм і чуйнèм…».

  f Ïрограма подання громадянам гарантованої державою без-
оплатної медичної допомоги: Ïостанова Кабінету Міністрів 
України від 11.07.2002 р. ¹ 955.
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У ст. 2 Постановè вèзначено, що äержавнèмè та комунальнèмè 
заклаäамè охоронè зäоров’я наäається безоïлатна меäèчна äоïомога 
такèх вèäів: 1) швèäка та невіäклаäна – на äогосïітальному етаïі 
станöіямè (віääіленнямè) швèäкої меäèчної äоïомогè, ïунктамè 
невіäклаäної меäèчної äоïомогè у стані, що загрожує жèттю люäèнè; 
2) амбулаторно-ïоліклінічна; 3) стаöіонарна – у разі гострого 
захворювання та в невіäклаäнèх вèïаäках, колè ïотрібне інтенсèвне 
лікування, öілоäобовèй меäèчнèй нагляä та госïіталізаöія, в тому чèслі 
за еïіäемічнèмè ïоказаннямè, äітям, вагітнèм та ïороäіллям, хворèм 
за наïравленнямè меäèко-соöіальнèх ексïертнèх комісій, лі карсько-
консультатèвнèх комісій; 4) невіäклаäна стоматологічна äоïомога (у 
ïов ному обсязі – äітям, інваліäам, ïенсіонерам, стуäентам, вагітнèм, 
жінкам, які мають äітей äо 3 років); 5) äолікарська меäèчна äоïомога 
сільськèм жèтелям; 6) санаторно-курортна äоïомога інваліäам і хворèм 
у сïеöіалізованèх та äèтячèх санаторіях; 7) утрèмання äітей у буäèнках 
äèтèнè; 8) меäèко-соöіальна ексïертèза втратè ïраöезäатності. 

  f Ïро затвердження Ïорядку надання медичної допомоги інозем-
цям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають 
на території України, та визнання такими, що втратили чин-
ність, деяких Ïостанов Кабінету Міністрів України: Ïостанова 
Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. ¹ 667.

«Іноземöям та особам без громаäянства, які тèмчасово ïеребувають 
на терèторії Українè, меäèчна äоïомога, в тому чèслі екстрена, наäа-
ється за ïлату, якщо законоäавством або міжнароäнèмè äоговорамè 
Українè не ïереäбачено інше» (ï. 1).

  f Ïро затвердження переліку платних послуг, які надаються в 
державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
закладах освіти: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
17.09.1996 р. ¹ 1138.

  f Ïро впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікар-
ських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного ліку-
вання окремих груп населення та за певними категоріями 
за хворювань: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
17.08.1998 р. ¹ 1303. 

Ç метою забезïечення раöіонального вèкорèстання бюäжетнèх коштів, 
усунення множèнності рішень щоäо безоïлатного й ïільгового віäïуску 
лікарськèх засобів у разі амбулаторного лікування окремèх груï 
населення та за ïевнèмè категоріямè захворювань … установлено… 
ïерелік груï населення, у разі амбулаторного лікуван ня якèх лікарські 
засобè за реöеïтамè лікарів віäïускаються безоïлатно або на 
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ïільговèх умовах (äоäаток 1 наказу) та ïерелік категорій захворювань, 
у разі амбулаторного лікування якèх лікарські засобè віäïускаються 
безоïлатно (äоäаток 2 наказу). 

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн сько му з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.6].

«У äержавнèх і комунальнèх лікувально-ïрофілактèчнèх установах 
лікар наäає ïаöієнтам меäèчну äоïомогу безкоштовно в межах 
фінансування, вèäіленого öій установі. Âèмагання лікарем віä 
ïаöієнта або його роäèчів буäь-якèх вèнагороä, не ïереäбаченèх 
законоäавчèмè і норматèвнèмè актамè, є злочèннèм та аморальнèм».

ґ) Інше регулювання

  f Ðішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного 
тлумачення положення ч. 3 ст. 49 Конституції України «у 
державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична 
допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну 
медичну допомогу) від 29.05.2002 р.

«Положення ч.3 ст.49 констèтуöії Українè «у äержавнèх і комунальнèх 
заклаäах охоронè зäоров’я меäèчна äоïомога наäається 
безоïлатно», — зазначèв кон стè туöійнèй Ñуä Українè, – треба 
розумітè так, що у äержавнèх та комунальнèх заклаäах охоронè 
зäоров’я меäèчна äоïомога наäається всім громаäянам незалежно віä 
її обсягу та без ïоïереäнього, ïоточного або настуïного їх розрахунку 
за наäання такої äоïомогè. 
Поняття меäèчної äоïомогè, умовè заïроваäження меäèчного 
страхування, у тому чèслі äержавного, формування і вèкорèстання 
äобро вільнèх меäèчнèх фонäів, а також ïоряäок наäання меäèчнèх 
ïослуг, які вèхоäять за межі меäèчної äоïомогè, на ïлатній основі у 
äержавнèх і комунальнèх заклаäах охоронè зäоров’я та ïерелік такèх 
ïослуг мають бутè вèзначені законом».
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  f Ðішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) Ïостанови Кабінету 
Міністрів України «Ïро затвердження переліку платних послуг, 
які надаються в державних закладах охорони здоров’я та 
вищих медичних закладах освіти» (справа про платні медичні 
послуги) від 25.11.1998 р.

«констèтуöійнèй Ñуä Українè вважає, що «вèхіä з крèтèчної сèтуаöії, 
яка склала ся з бюäжетнèм фінансуванням охоронè зäоров’я 
… в зміні… конöеïтуальнèх ïіäхоäів äо роз   в’язання ïроблем, 
ïов’язанèх із забезïеченням констèтуöійного ïрава на ме  äèч ну 
äоïомогу – розробöі, затверäженні та вïроваäженні віäïовіäнèх 
загальноäержавнèх ïрограм, в якèх був бè чітко вèзначенèй 
гарантованèй äержа вою (у тому чèслі äержавнèм фінансуванням) 
обсяг безоïлатної меäèчної äоïомогè всім громаäянам у äержавнèх 
і комунальнèх заклаäах охоронè зäоров’я… .
Перелік ïослуг, наäання якèх безоïлатно в äержавнèх заклаäах 
охоронè зäоров’я не може братè на себе äержава. Äо нèх сліä віäнестè 
меäèчнèй огляä осіб:
— äля отрèмання ïосвіäчення воäія трансïортнèх засобів (розäіл I, 
ïункт 24, ïіäïункт «а»); 
— äля отрèмання äозволу на ïраво отрèмання та носіння зброї 
громаäянамè, за вèнятком військовослужбовöів і ïосаäовèх осіб, 
носіння зброї якèх ïереäбачено законоäавством (розäіл I, ïункт 24, 
ïіäïункт «б»); 
— äля отрèмання віäïовіäнèх äокументів на вèїзä громаäян за корäон 
за вèклèком роäèчів, що ïрожèвають у зарубіжнèх країнах (розäіл I, 
ïункт 24, ïіäïункт «г»); 
— äля отрèмання віäïовіäнèх äокументів на озäоровлення в зарубіжнèх 
лікуваль нèх або санаторнèх заклаäах за власнèм бажанням (розäіл I, 
ïункт 24, ïіäïункт «г»); 
— äля отрèмання віäïовіäнèх äокументів на службові віäряäження, 
за вèнятком äержавнèх службовöів, робота якèх ïов’язана з такèмè 
вèїзäамè і які мають віäïовіäні меäèчні äокументè (розäіл I, ïункт 24, 
ïіäïункт «г»)».

д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Гр. Ю., ÂІË-інфікована особа, звернувся за місöем ïрожèвання äо лікаря-
гастроентеролога зі скаргою на біль у äілянöі шлунка. Після обстеження 
ïаöієнту було встановлено äіагноз – вèразкова хвороба шлунка. Ëікар 
зазначèв, що ïаöієнт може лікуватèсь амбулаторно, ïрèзначèв йому курс 
лікування і вèïèсав реöеïт, ïояснèвшè, що хворèй має ïраво на безоïлатне 
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отрèмання лікарськèх засобів в аïтеках, оскількè ÂІË-інфіковані особè, 
незалежно віä основного захворювання, мають ïраво на безоïлатне отрè-
мання лікарськèх засобів за наявності в нèх буäь-якèх іншèх захворювань. 

2. Ïриклад порушення прав

Прокуратурою м. Õ. було ïорушено крèмінальну сïраву стосовно лікаря-
тераïевта оäного з міськèх заклаäів охоронè зäоров’я. Ç аналізу матеріалів 
сïравè вèïлèває, що в ïрèймальне віääілення звернувся чоловік сереäнього 
віку з болем у груäях. Çамість того, абè наäатè хворому невіäклаäну 
меäèчну äоïомогу, його роäèчів віäïравèлè сïлачуватè благоäійні внескè 
в äва фонäè, які äіють у лікарні, а хворèй у öей час самостійно ïересувався 
корèäорамè ïрèймального віääілення, що ïрèзвело äо різкого ïогіршення 
стану його зäоров’я. Çгоäом ïаöієнту був ïоставленèй äіагноз – обшèрнèй 
інфаркт міокарäу. Після інтенсèвнèх реанімаöійнèх захоäів, стаöіонарного 
і трèвалого реабілітаöійного лікування хворèй залèшèвся жèвèй, але йому 
було встановлено äругу груïу інваліäності. 

3. Âипадок з практики 

Гр. Г. звернулась äо суäу з ïозовом äо віäïовіäачів ïро віäшкоäування 
матеріальної та моральної шкоäè. її неïовнолітній сèн П. є інваліäом, 
хворіє на еïілеïсію, чèннèм законоäавством йому ïереäбачено безоïлатне 
наäання ïротèсуäомнèх ліків. Îскількè її сèн регулярно не отрèмував 
лікè, вона вèмушена була куïуватè їх за свої коштè, а тому ïросèла суä 
віäшкоäуватè з віäïовіäачів матеріальну шкоäу в сумі 2650 грн 97 коï. крім 
того, ïозèвачка вважала, що їй завäано моральної шкоäè, яка ïолягала в 
ïогіршенні її жèттєвого рівня, ïеренесенні моральнèх стражäань. Просèла 
суä віäшкоäуватè також моральну шкоäу в сумі 10 000 грн. 
У суäовому засіäанні встановлено, що неïовнолітній П. хворіє на еïілеïсію 
з äèтèнства. Âіäïовіäно äо меäèчного вèсновку № 24 віä 19.04.2000 р., є 
інваліäом, з 1995 р. взятèй на облік в обласній ïсèхоневрологічній лікарні 
ім. Ю., äе ïеребував ïіä нагляäом лікарів. 
Çгіäно з Постановою кабінету Ìіністрів Українè віä 17.08.1998 р. № 1303 
«Про вïоряäкування безоïлатного та ïільгового віäïуску лікарськèх 
засобів за реöеïтамè лікарів у разі амбулаторного лікування окремèх груï 
населення за ïевнèмè категоріямè захворювання«, гр. П. має ïраво на 
щомісячне ïільгове забезïечення ïротèсуäомнèмè лікамè. 
Âраховуючè вèклаäене, суä вважав, що в äаному вèïаäку вèмогè ïозèвачкè Г. 
є ïіäставнèмè й обґрунтованèмè. Ñуä вèрішèв ïозов заäовольнèтè частково: 
стягнутè з обласної ïсèхоневрологічної лікарні ім. Ю. на корèсть гр. Г. 2650 
грн 97 коï. матеріальної шкоäè та 900 грн моральної шкоäè. 
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е) Ïрактичні поради

 Äля äотрèмання ïрав ïаöієнтів щоäо безоïлатного забезïечення 
лікарськèмè засобамè або віäïуску лікарськèх засобів на 
ïільговèх умовах сліä ïам’ятатè ïро такі умовè: 1) безоïлатнèй 
віäïуск лікарськèх засобів ïроваäèться лèше у разі амбулаторного 
лікування основного захворювання, за якèм хворèм наäано 
ïільгè; 2) віäïуск лікарськèх засобів безоïлатно і на ïільговèх 
умовах у разі амбулаторного лікування осіб ïроваäèться 
аïтекамè за реöеïтамè, вèïèсанèмè лікарямè лікувально-
ïрофілактèчнèх заклаäів за місöем ïрожèвання öèх осіб; 3) 
особè, які обслуговуються у віäомчèх лікувально-ïрофілактèчнèх 
заклаäах і мають ïраво на безоïлатнèй або ïільговèй віäïуск 
лікарськèх засобів, отрèмують їх у аïтеках, закріïленèх за 
öèмè заклаäамè; 4) безоïлатнèй віäïуск лікарськèх засобів 
äітям-інваліäам віком äо 16 років ïроваäèться за реöеïтамè 
лікарів незалежно віä місöя ïрожèвання öèх äітей, але в межах 
автономної Ðесïублікè крèм, області, міст кèєва і Ñевастоïоля; 
5) люäè, які жèвуть з ÂІË, незалежно віä основного захворювання, 
мають ïраво на безоïлатне отрèмання лікарськèх засобів за 
наявності в нèх буäь-якèх іншèх захворювань.

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами
Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на доступність в контексті Права на неäèскрèмінаöію і рівність, 
розкрèті в розäілах 2 і 3.

6.1.3. Ïраво на інформацію

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 3. Праâо на інôорìаöіþ

«Êоæåн ìає праâо на отриìання бóäü-якої інôорìаöії про сâій стан 
çäороâ’я, про ìåäичні посëóãи (і способи отри ìання öиõ посëóã), а 
такоæ про âсå, ùо äостóпно çаâäяки наóкоâо-тåõнічноìó проãрåсó».

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 32 (ч. 3), 34].

«кожнèй громаäянèн має ïраво знайомèтèсь в органах äержавної 
влаäè, органах місöевого самовряäування, установах і організаöіях 
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з віäомостямè ïро себе, які не є äержавною або іншою захèщеною 
законом таємнèöею» (ч. 3 ст. 32). 

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 285, 302].

«Право на інформаöію ïро стан свого зäоров’я:
1. Повнолітня фізèчна особа має ïраво на äостовірну і ïовну 
інформаöію ïро стан свого зäоров’я, у тому чèслі на ознайомлення 
з віäïовіäнèмè меäèчнèмè äокументамè, що стосуються зäоров’я. 
2.  Батькè (усèновлювачі), оïікун, ïіклувальнèк мають ïраво на 
інформаöію ïро стан зäоров’я äèтèнè або ïіäоïічного. 
3. Якщо інформаöія ïро хворобу фізèчної особè може ïогіршèтè стан 
її зäоров’я або ïогіршèтè стан зäоров’я фізèчнèх осіб, вèзначенèх 
частèною äругою öієї статті, зашкоäèтè ïроöесові лікування, меäèчні 
ïраöівнèкè мають ïраво äатè неïовну інформаöію ïро стан зäоров’я 
фізèчної особè, обмежèтè їх ознайомлення з окремè мè меäèчнèмè 
äокументамè.
4. У разі смерті фізèчної особè членè її сім’ї або інші фізèчні особè, 
уïовноважені нèмè, мають ïраво бутè ïрèсутнімè ïрè äосліäженні 
ïрèчèн її смерті та ознайомè тèсь із вèсновкамè щоäо ïрèчèн смерті, 
а також ïраво на оскарження öèх вèсновків äо суäу» (ст. 285). 

  f Ïро інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. (в ред. 
13.01.2011 р.) [статті 11, 21, 31].

«Äо конфіäенöійної інформаöії ïро фізèчну особу належать, зокрема, 
äані ïро ... стан зäоров’я» (ч. 2 ст. 11).

  f Ïро захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 
(у ред. від 01.12.2005 р.) [статті 4 (ч. 4), 21 (ч. 1)].

«…Права сïожèвача вважаються у буäь-якому разі ïорушенèмè, якщо 
буäь-якèм чèном (крім вèïаäків, ïереäбаченèх законом) обмежується 
ïраво сïожèвача на оäержання необхіäної, äостуïної, äостовірної 
та своєчасної інформаöії ïро віäïо віäну ïроäукöію (буäь-які товар, 
робота чè ïослуга)» (ï. 5 ч. 1 ст. 21).

  f Ïро державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. 
[стаття 8 (ч. 4)].

  f Ïро захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. 
[статті 7, 8, 11, 16–19].

  f Ïро доступ до публічної інформації: Закон України від 
13.01.2011 р. [статті 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 19-22].



217

ðîçäіë 6.1. 

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6 (п. «е»), 39].

У ï. «е» ст. 6 ïереäбачено ïраво люäèнè на äостовірну та своєчасну 
інформаöію ïро стан свого зäоров’я і зäоров’я населення, включаючè 
існуючі і можлèві факторè рèзèку та їх стуïінь. 
«Паöієнт, якèй äосяг ïовноліття, має ïраво на отрèмання äостовірної і 
ïовної інформаöії ïро стан свого зäоров’я, у тому чèслі на ознайомлення 
з віäïовіäнèмè меäèчнèмè äокументамè, що стосуються його 
зäоров’я. Батькè (усèновлювачі), оïікун, ïіклувальнèк мають ïраво 
на отрèмання інформаöії ïро стан зäоров’я äèтèнè або ïіäоïічного» 
(ч.1, 2 ст. 39).

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [статті 17, 19 (п. 2 ч. 1)].

«Громаäянè ... мають ïраво на отрèмання äостовірної інформаöії щоäо 
еïіäемічної сèтуаöії в Україні» (ч. 1 ст. 17)
«... Îсобè, які хворіють на інфекöійні хворобè чè є бактеріоносіямè, 
мають ïраво на отрèмання äостовірної інформаöії ïро результат 
меäèчного огляäу, обстеження та лікування, а також на отрèмання 
рекоменäаöій щоäо заïобігання ïошèренню інфекöійнèх хвороб» 
(ï. 2 ч. 1 ст. 19).

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[статті 6 (ч. 2), 26].

«Право на оäержання і вèкорèстання конфіäенöійнèх віäомостей ïро 
стан ïсèхічного зäоров’я особè та наäання їй ïсèхіатрèчної äоïомогè 
має сама особа чè її законнèй ïреäставнèк».

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом іму-
нодефіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист 
людей, які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (в 
ред. 23.12.2010 р.) [статті 7 (ч. 3), 13 (ч. 4)].

«Переäача віäомостей ïро результатè тестування особè з метою 
вèявлення ÂІË, ïро наявність чè віäсутність в особè ÂІË-інфекöії ме-
äèчнèм ïраöівнèком віäомостей äозволяється лèше: особі, стосовно 
якої було ïровеäено тестування, а у вèïаäках та за умов, установленèх 
частèною третьою статті 6 öього Çакону, – батькам чè іншèм законнèм 
ïреäставнèкам такої особè... (ч. 4 ст. 13). 
У разі вèявлення ÂІË-інфекöії у äітей віком äо 14 років та осіб, вèзна-
нèх у встановленому законом ïоряäку неäієзäатнèмè, уïовноваженèй 
меäèчнèй ïраöівнèк ïовіäомляє ïро öе батьків або іншèх законнèх 
ïреäставнèків зазначенèх осіб» (ч. 3 ст. 7).
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в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро переліки відомостей, що містять службову та конфі-
денційну інформацію в МОЗ України: Íаказ МОЗ України від 
16.08.2011 р. ¹ 517.

  f Ïро затвердження Ïоложення про Єдиний електронний реєстр 
листків непрацездатності: Íаказ МОЗ України від 28.10.2011 р. 
¹ 716. 

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.7].

«Паöієнт має ïраво на вèчерïну інформаöію ïро стан свого зäо-
ров’я, але він може віä неї віäмовèтèсь або вèзначèтè особу, якій 
можна ïовіäомлятè ïро стан його зäоров’я. Інформаöія може бутè 
ïрèхована віä ïаöієнта в тèх вèïаäках, якщо є вагомі ïіäставè 
вважатè, що вона може завäатè йому серйозної шкоäè. Проте у 
разі наïолеглèвої вèмогè ïаöієнта лікар зобов’язанèй наäатè йому 
вèчерïну інформаöію. У вèïаäку несïрèятлèвого äля хворого ïрогнозу 
необхіäно ïоінформуватè його äелікатно й обережно, залèшèвшè 
наäію на ïроäовження жèття, можлèвèй усïішнèй результат».

ґ) Інше регулювання

  f Ðішення Конституційного Суду України у справі щодо 
офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України 
«Ïро інформацію» та ст. 12 Закону України «Ïро прокуратуру» 
(справа К. Г. Устименка) від 30.10.1997 р.

У Ðішенні вèзначено, що меäèчна інформаöія – öе свіäчення ïро 
стан зäоров’я люäèнè, історію її хворобè, ïро мету заïроïонованèх 
äосліäжень і лікувальнèх захо äів, ïрогноз можлèвого розвèтку 
захворювання, у тому чèслі і ïро наявність рèзèку äля жèття і зäоров’я, 
за своїм ïравовèм режèмом належèть äо конфіäенöійної. Також у 
Ðішенні констèтуöійного Ñуäу Українè зазначено обов’язок лікаря 
на вèмогу ïаöієнта та членів його сім’ї або законнèх ïреäставнèків 
наäаватè їм таку інформаöію ïовністю і в äостуïній формі. У öьому 
äокументі також ïереäбачено, що в особлèвèх вèïаäках, колè ïовна 
інформаöія може завäатè шкоäè зäоров’ю ïаöієнта, лікар може 
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її обмежèтè. У öьому разі він інформує членів сім’ї або законнèх 
ïреäставнèків ïаöієнта, враховуючè особèсті інтересè хворого. Такèм 
же чèном лікар äіє, колè ïаöієнт ïеребуває у неïрèтомному стані.

д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Гр. Í. звернувся із ïèсьмовою заявою äо головного лікаря заклаäу охоронè 
зäоров’я, у якій ïросèв наäатè коïію меäèчної карткè стаöіонарного хворо-
го та рентгенологічні знімкè свого сèна гр. к., 1995 р. н., що необхіäні йому 
äля отрèмання консультаöії фахіфöів Інстèтуту травматології та ортоïеäії 
аÌÍ Українè. Головнèй лікар, розглянувшè заяву гр. Í., наäав заявнèку 
необхіäну меäèчну äокументаöію.

2. Ïриклад порушення прав

Äружèна гр. Ì., якèй ïомер в оäній із лікарень м. Õ., скерувала, в 
установ  ле ному законоäавством ïоряäку, äо головного лікаря лікувально-
ïрофілактèчного заклаä заяву із ïроханням наäатè меäèчну äокументаöію, 
зокрема коïії меäèчнèх äокументів, що необхіäно було їй äля з’ясування 
äійснèх обставèн смерті чоловіка і захèсту інтересів ïравонастуïнèків 
(її та äвох неïовнолітніх äітей). У віäïовіäь на своє звернення заявнèöя 
отрèмала лèст за ïіäïèсом головного лікаря, äе було вказано, що її вèмога 
отрèматè меäèчну інформаöію суïеречèть ст. 39 і 40 Çакону Українè 
«Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я», а вèмога щоäо 
коïії äокументів ïорушує нормè Çаконів Українè «Про інформаöію» і «Про 
звернення громаäян» та äокументè, які вона хотіла б отрèматè, можуть 
бутè наäані лèше органам ïрокуратурè, суäові в установленому ïоряäку.

3. Âипадки з практики

1. Гр. Б. Центр меäèко-соöіальної ексïертèзè ïрè Головному уïравлінні 
охоронè зäоров’я та меäèчного забезïечення к. міської äержавної 
аäміністраöії (äалі – ÌÑÅк) віäмовèв у збільшенні віäсотка втратè 
ïраöезäатності. Ç метою оскарження незаконного, на äумку громаäянèна, 
рішення ÌÑÅк він неоäноразово звертався з інформаöійнèмè заïèтамè ïро 
наäання йому можлèвості ознайомèтèсь з матеріаламè меäèко-ексïертної 
сïравè та отрèматè належнèм чèном засвіäчену коïію акта огляäу ÌÑÅк. Íа 
äеякі з нèх віäïовіäі взагалі не наäійшло, а окремі віäïовіäі містèлè віäмову 
без äостатніх обґрунтувань. 
Ç метою захèсту свого ïрава на меäèчну інформаöію ïро себе, в тому 
чèслі ïрава на ознайомлення з меäèчною äокументаöією, гр. Б. звернувся 
äо Îкружного аäміністратèвного суäу м. к. з ïозовом ïро зобов’язання 
ÌÑÅк вчèнèтè ïевні äії. Піä час суäового розгляäу було встановлено що, 
незважаючè на те, що інформаöія, яку заïèтував ïозèвач, стосується 
його особèсто, äостуï äо неї не обмежено віäïовіäно äо законоäавства, 
віäïовіäач ïозбавèв можлèвості ïозèвача ознайомèтèся із заïèтуванèмè 
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äокументамè та отрèматè належнèм чèном завірені коïії актів огляäу ÌÑÅк, 
що суïеречèть нормам ст. 9, 31; ч. 8 ст. 32; ч. 8 ст. 35 Çакону Українè «Про 
інформаöію», ст. 39 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро 
охорону зäоров’я». Такèм чèном, стосовно ïозèвача віäïовіäач äіяв не у 
сïосіб, ïереäбаченèй законамè Українè, неäобросовісно, нерозсуäлèво, 
а тому такі äії віäïовіäача є неïравомірнèмè, а ïозовні вèмогè гр. Б. – 
обґрунтованèмè. Постановою Îкружного аäміністратèвного суäу м. к. віä 
24.10.2007 р. ïозовні вèмогè булè заäоволені в ïовному обсязі.
2. аäвокат Ì. звернувся зі скаргою äо Уïравління охоронè зäоров’я на 
äії головного лікаря оäнієї з лікарень м. Ë. У зверненні, з-ïоміж іншого, 
зазначалось, що він ïоäав заïèт, у якому містèлась вèмога отрèматè 
інформа öію ïро стан зäоров’я сèна його клієнта гр. Ä., з якèм було уклаäено 
äоговір ïро ïравову äоïомогу. аäвокат ïосèлався на ï. 2 ст. 285 Цèвільного 
коäексу Українè «Батькè.....мають ïраво на інформаöію ïро стан зäоров’я 
äèтèнè». У віäïовіäі уïовноваженого органу ïереäбачалось, що, згіäно 
зі ст. 1 конвенöії ÎÎÍ 1989 р. (ратèфікована Україною у встановленому 
законоäавством ïоряäку в 1991 р.), ст. 6 Ñімейного коäексу Українè, 
äèтèною є кожна люäська істота äо äосягнення 18-річного віку, якщо за 
законом, застосовуванèм äо äаної особè, вона не äосягає ïовноліття 
раніше. Гр. Ä. äо öієї вікової категорії не належèть, тому, згіäно з чèннèм 
законоäавством, äèтèною не вважається. Âіäïовіäно ïовнолітня фізèчна 
особа має ïраво на äостовірну і ïовну інформаöію ïро стан свого 
зäоров’я, тобто сам гр. Ä. Тому за такèх обставèн батькè не мають ïрава 
на отрèмання такої інформаöії. Îкрім öього, у віäïовіäі аäвокату вказано, 
що він не наäав жоäнèх äокументів, які б ïосвіäчувалè його ïраво на 
ïреäставнèöтво інтересів гр. Ä., тому вся меäèчна інформаöія äля нього, 
як і віäомості ïро факт звернення за меäèчною äоïомогою, становлять 
об’єкт меäèчної таємнèöі на ïіäставі ст. 286 Цèвільного коäексу Українè, ст. 
11 Çакону Українè «Про інформаöію», ст. 39-1, 40 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я». Îкреслена інформаöія 
є конфіäенöійною і наäається вèключно ïаöієнту чè іншèм особам у 
встановленому законоäавством ïоряäку.

е) Ïрактичні поради

1. Âіäïовіäно äо наöіонального законоäавства, а саме ст. 1 
конвенöії ÎÎÍ ïро ïрава äèтèнè та ст. 6 Ñімейного коäексу 
Українè, äèтèною є кожна люäська істота äо äосягнення 
18-річного віку, якщо за законом, застосовуванèм äо äаної особè, 
вона не äосягає ïовноліття раніше. Як свіäчèть аналіз юрèäèчної 
ïрактèкè, інколè у клоïотаннях законнèх ïреäставнèків є 
незаконні вèмогè отрèматè інформаöію ïро стан зäоров’я, 
наïрèклаä, своїх äітей, які äосяглè ïовноліття. Така інформаöія 
вèтребується не завжäè особèсто батькамè, а може містèтèсь 
у заïèтах аäвокатів чè клоïотаннях ïреäставнèків, які уклалè 
äоговір ïро ïравову äоïомогу або мають äовіреність віä батьків 
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на ïреäставнèöтво їхніх інтересів. Ñïравäі, äля батьків äітè у 
буäь-якому віöі залèшаються у такому статусі. але з ïогляäу 
законоäавöя, ïро що зазначено вèще, äèтèна у ïравовому 
розумінні з äосягненням ïовноліття ïерестає такою бутè.

2. Âіковèм öензом äля реалізаöії ïрава на меäèчну інформаöію є 
äосягнення ïовноліття, тобто 18 років (ст. 1 Çакону Українè «Про 
охорону äèтèнства»). 

3. Îбсяг наäання меäèчної інформаöії членам сім’ї ïаöієнта 
залежèть віä такèх ïіäстав: 

 3.1) колè ïаöієнт жèвèй і може реалізуватè свої ïрава.

 Якщо ïаöієнт жèвèй, вважаємо, що чèнне законоäавство 
регламентує ïèтання належно в асïекті ï. 2 ст. 285 Цèвільного 
коäексу Українè та ч. 2 ст. 39 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я» щоäо ïрава батьків 
(усèновлювачів), оïікуна, ïіклувальнèка на інформаöію ïро 
стан зäоров’я äèтèнè або ïіäоïічного. Ç точкè зору збереження 
ïрава люäèнè на меäèчну таємнèöю, буäе ïравèльно, якщо за 
жèття ïаöієнта меäèчну інформаöію наäаватèмуть членам сім’ї 
лèше за безïосереäньою згоäою ïаöієнта. Çвісно, öе має бутè 
загальнèм ïравèлом, вèняткè з якого сліä чітко законоäавчо 
окреслèтè. Тому ïоложення Ðішення констèтуöійного Ñуäу 
Українè віä 30.10.1997 р. (сïрава к.Г. Устèменка), згіäно з якèм 
лікар зобов’язанèй на вèмогу ïаöієнта, членів його сім’ї наäатè 
їм меäèчну інформаöію ïовністю і в äостуïній формі, на нашу 
äумку, може бутè коректнèм в асïекті обов’язку лікаря на наäання 
інформаöії на вèмогу членів сім’ї ïаöієнта або у разі смерті 
ïаöієнта, або за згоäè ïаöієнта, або на ïіäставі норматèвно 
встановленèх вèнятків, без згоäè особè. 

 3.2) у разі смерті ïаöієнта.

 У разі смерті фізèчної особè членè її сім’ї або інші фізèчні 
особè, уïовноважені нèмè, мають ïраво бутè ïрèсутнімè ïрè 
äосліäженні ïрèчèн її смерті та ознайомèтèсь із вèсновкамè 
щоäо ïрèчèн смерті, а також ïраво на оскарження öèх вèсновків 
äо суäу (ï. 4 ст. 285 Цèвільного коäексу Українè та ч. 5 ст. 39 
Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону 
зäоров’я»). Йäеться ïро ïраво членів сім’ї ïаöієнта ïісля смерті 
ознайомлюватèсь, але з чітко вèзначенèм обсягом меäèчної 
інформаöії. Âèкорèстовуючè ïрèнöèï аналогії закону, ïотребу 
захèсту ïрав ïравонастуïнèків ïомерлого ïаöієнта (äля 
ïрèклаäу, щоäо ïрава на віäшкоäування моральної шкоäè, 
що гарантоване ч. 2 ст. 1168 Цèвільного коäексу Українè), сліä 
у заïèті ïросèтè ïро необхіäнèй обсяг меäèчної інформаöії 
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äля заявнèка (не обмежуючèсь тèмè віäомостямè, що чітко 
норматèвно закріïлені), з віäïовіäною мотèваöією.

4. Äля реалізаöії ïаöієнтом ïрава на ознайомлення з віäïовіäнè-
мè меäèчнèмè äокументамè сліä вèкорèстовуватè норматèвні 
гарантії, вèзначені Çаконом Українè «Про захèст ïерсональнèх 
äанèх», ïоряä із ïоложеннямè, закріïленèмè в ч. 1 ст. 285 Цè-
вільного коäексу Українè, ч. 1 ст. 39 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я». Çа умовè звер-
нення ïаöієнта або його ïреäставнèка за законом чè äоговором 
у встановленому законоäавством ïоряäку, суб’єкт має ïраво на 
отрèмання ïерсональнèх äанèх. У äаному вèïаäку необхіäно 
ïіäготуватè заïèт щоäо äостуïу äо ïерсональнèх äанèх (äалі – 
заïèт), якèй скеруватè äо волоäільöя базè ïерсональнèх äанèх 
(чè розïоряäнèка віäïовіäно äо äоговору, уклаäеного в ïèсь-
мовій формі з волоäільöем), якèмè є заклаäè охоронè зäоров’я 
усіх форм власності, віäïовіäно äо ст. 2, ч. 2 ст. 4 Çакону Українè 
«Про захèст ïерсональнèх äанèх». 

 Îкресленèй «інформаöійнèй» Çакон не усунув контраверсійності, 
ïов’язаної із зäійсненням зазначеного ïрава в контексті термі-
ну «ознайомлення» з віäïовіäнèмè меäèчнèмè äокументамè, 
äля ïрèклаäу, щоäо отрèмання коïій вèтребуваної меäèчної 
äокументаöії, оскількè неоäнозначнèм буäе ïраворозуміння в 
öьому асïекті. Îтож, äоречнèм буäе скорèстатèсь ïоложеннямè 
загального закону – Çакону Українè «Про äостуï äо ïублічної 
інформаöії», – у якèх, зокрема регламентується оäèн з вèäів 
ïублічної інформаöії з обмеженèм äостуïом (ст. 6), а саме 
конфіäенöійна інформаöія, äо обсягу якої належèть і меäèчна. 
Äостуï äо інформаöії забезïечується äвома сïособамè, шляхом: 
1) оïрèлюäнення і 2) наäання. Çвісно, в контексті конфіäенöійної 
інформаöії мова йäе лèше ïро наäання інформаöії. Якщо ïаöієнт 
чè інша уïовноважена законоäавством особа заïèтуватèме 
інформаöію в обсязі коïій меäèчної äокументаöії, вèхоäячè з 
контенту розäілу IV öього Çакону, сліä наäаватè коïії вèтребу-
ванèх äокументів. Âіäïовіäно äо ч. 4 ст. 21 Çакону Українè «Про 
äостуï äо ïублічної інформаöії», ïрè наäанні особі інформаöії ïро 
себе ïлата за коïіювання та äрук не стягується. Прèвертаємо 
увагу, що, віäïовіäно äо ч. 1 ст. 19 Çакону Українè «Про захèст 
ïерсональнèх äанèх», äостуï суб’єкта ïерсональнèх äанèх äо 
äанèх ïро себе зäійснюється безоïлатно.

5. Îбов’язковою ïіäставою äля вèнèкнення ïрава на вèкорèстан-
ня ïерсональнèх äанèх, за умовè екстраïолювання на öарèну 
охоронè зäоров’я, є згоäа суб’єкта ïерсональнèх äанèх (ïаöі-
єнта) на обробку ïерсональнèх äанèх, у т. ч. тèх, що становлять 
меäèчну інформаöію. Поряäок äостуïу äо ïерсональнèх äанèх 
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третіх осіб вèзначається умовамè згоäè суб’єкта ïерсональнèх 
äанèх, наäаної волоäільöю базè ïерсональнèх äанèх на обробку 
öèх äанèх, або віäïовіäно äо вèмог закону. Паöієнт має ïраво 
ïрè наäанні згоäè внестè застереження стосовно обмеження 
ïрава на обробку своїх ïерсональнèх äанèх, зокрема в асïекті 
ïереäачі віäомостей (äля ïрèклаäу, вèзначèтè коло осіб, які 
матèмуть ïраво на отрèмання інформаöії, що становèть об’єкт 
меäèчної таємнèöі). Тому, якщо у згоäі на обробку ïерсональ-
нèх äанèх ïаöієнт ïереäбачèть обов’язкове його ïовіäомлення 
ïро таку ïереäачу, то волоäілеöь (заклаä охоронè зäоров’я) 
зобов’язанèй ïоінформуватè його ïротягом äесятè робочèх 
äнів. Çаконоäавеöь норматèвно встановèв обмежування öього 
ïрава з урахуванням кола суб’єктів, якèм інформаöія наäається 
без ïовіäомлення ïаöієнта: 1) ïереäачі ïерсональнèх äанèх 
за заïèтамè ïрè вèконанні завäань оïератèвно-розшукової 
чè контррозвіäувальної äіяльності, боротьбè з терорèзмом; 2) 
вèконання органамè äержавної влаäè та органамè місöевого 
самовряäування своїх ïовноважень, ïереäбаченèх законом; 3) 
зäійснення обробкè ïерсональнèх äанèх в історèчнèх, статèс-
тèчнèх чè науковèх öілях. 

6. У разі якщо лèст особè оäночасно склаäається із заïèту щоäо 
äостуïу äо ïерсональнèх äанèх й звернення, на лèст в частèні, 
яка є інформаöійнèм заïèтом (тобто, є вèмогою щоäо наäання 
інформаöії), наäається віäïовіäь згіäно із Çаконом Українè «Про 
захèст ïерсональнèх äанèх», а на лèст в частèні, що є зверненням 
(скаргою, клоïотанням, ïроïозèöією), – віäïовіäно äо Çакону 
Українè «Про звернення громаäян».

7. Âèмогè äо оформлення заïèту щоäо äостуïу äо ïерсональнèх 
äанèх закріïлені у ст. 16 Çакону Українè «Про захèст ïерсональ-
нèх äанèх». 

8. Äостуï ïреäставнèка чè аäвоката äо меäèчної інформаöії 
ïро їхнього клієнта (ïаöієнта заклаäу охоронè зäоров’я). 
аäвокат і ïреäставнèк мають ïраво знайомèтèсь з ïервèнною 
меäèчною äокументаöією лèше за наявності äокументів, які 
ïосвіäчуватèмуть їх ïовноваження на ïреäставнèöтво інтересів 
клієнта (ïаöієнта заклаäу охоронè зäоров’я), а також належно 
оформленого аäвокатського заïèту (äля аäвокатів) та заïèту 
щоäо äостуïу äо ïерсональнèх äанèх (äля ïреäставнèків). У 
заïèтах, в частèні äокументу «Äоäаткè», ïовèнні бутè зазначені 
коïія äовіреності, або орäеру з вèтягом із äоговору, або äоговору, 
на ïіäставі якèх суб’єкт, що розгляäатèме звернення, зможе 
встановèтè, що особа-заявнèк має ïраво на інформаöію ïро стан 
зäоров’я клієнта, яка є конфіäенöійною, віäïовіäно äо чèнного 
законоäавства Українè. 
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 Ñліä ïам’ятатè, що ïовноваження ïреäставнèка ïосвіäчуються 
äовіреністю, законного ïреäставнèка – свіäоöтвом ïро наро-
äження, рішенням суäу ïро усèновлення або рішенням суäу чè 
органу оïікè та ïіклування ïро ïрèзначення оïікуном або ïіклу-
вальнèком. Повноваження аäвоката як ïреäставнèка можуть ïо-
свіäчуватèсь: 1) äовіреністю; 2) äоговором; 3) орäером, вèäанèм 
віäïовіäнèмè аäвокатськèм об’єäнанням, та вèтягом із äоговору, 
в якому зазначаються ïовноваження аäвоката як ïреäставнèка 
або обмеження його ïрав на вчèнення окремèх ïроöесуальнèх 
äій. Âèтяг засвіäчується ïіäïèсом сторін äоговору.

9. У ст. 6 Çакону Українè «Про аäвокатуру» закріïлено ïрава аäво-
ката, зокрема: 1) збèратè віäомості ïро фактè, які можуть бутè 
вèкорèстані як äоказè в сïравах: а) заïèтуватè й отрèмуватè 
äокументè або їх коïії віä ïіäïрèємств, установ, організаöій, 
об’єäнань; б) ознайомлюватèсь з необхіäнèмè äля вèконання äо-
ручення äокументамè і матеріаламè, за вèнятком тèх, таємнèöя 
якèх охороняється законом; 2) застосовуватè науково-технічні 
засобè віäïовіäно äо чèнного законоäавства.

 Çастосування аäвокатом науково-технічнèх засобів ïолягає у 
ïровеäенні нèм звуко-, віäеозаïèсу тощо, що вèïлèває із за-
стосування ïрèнöèïу аналогії закону на ïіäставі ï. 5 ч. 2 ст. 48 
крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè та віäïовіäного 
роз’яснення наäаного в ï. 12 Постановè Пленуму Âерховного Ñуäу 
Українè «Про застосування законоäавства, яке забезïечує ïраво 
на захèст у крèмінальному суäочèнстві» віä 24.10.2003 р. № 8.

 Ñліä також віäзначèтè, що в Çаконі Українè «Про аäвокатуру» 
не ïереäбачено жоäнèх сïеöіальнèх строків äля розгляäу 
аäвокатськèх заïèтів, а віäтак, за ïрèнöèïом аналогії закону, 
застосовуватèмуться строкè, закріïлені в Çаконі Українè «Про 
звернення громаäян» (ст. 20) або в Çаконі Українè «Про захèст 
ïерсональнèх äанèх» (ст. 16).

10. Ìеäèчнèй ïраöівнèк має ïраво обмежèтè обсяг наäання 
меäèчної інформаöії віäïовіäно äо законоäавчо встановленèх 
умов, äля ïрèклаäу, колè ïовна інформаöія може завäатè шкоäè 
зäоров’ю ïаöієнта (ï. 3 ст. 285 Цèвільного коäексу Українè, 
ч. 4 ст. 39 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро 
охорону зäоров’я», Ðішення констèтуöійного Ñуäу Українè віä 
30.10.1997 р.). Çаконоäавеöь не вèзначèв чèннèкè, які вïлèвають 
на обсяг інформування, але з теорії меäèчного ïрава вèïлèває, 
що äо такèх можна віäнестè або ïевні захворювання (зокрема, 
онкологію), або ïевнèй стан ïаöієнта (зокрема, інкурабельнèй 
хворèй).
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11. Çабезïечення ïрава люäèнè на меäèчну інформаöію зäійсню-
ється крізь ïрèзму механізмів, вèзначенèх у Çаконах Українè 
«Про захèст ïерсональнèх äанèх», «Про äостуï äо ïублічної 
інформаöії». 

12. Çäійснюючè свої ïрава в сфері охоронè зäоров’я, в особè може 
вèнèкнутè ïотреба у віäомостях, які булè отрèмані або створені 
в ïроöесі вèконання суб’єктамè влаäнèх ïовноважень своїх 
обов’язків, насамïереä ÌÎÇ Українè. Ìеханізм отрèмання ïу-
блічної інформаöії, зокрема в öарèні охоронè зäоров’я, окресле-
но в Çаконі Українè «Про äостуï äо ïублічної інформаöії». У öьому 
контексті сліä ïам’ятатè, що ÌÎÇ Українè є розïоряäнèком 
інформаöії: 

 1) яка отрèмана або створена в ïроöесі зäійснення Ìіністерством 
своїх ïовноважень та ïеребуває у його волоäінні; 

 2) яка отрèмана або створена ïіä час забезïечення äіяльності 
заклаäів, установ та організаöій, віäнесенèх äо сферè уïравління 
ÌÎÇ, консультатèвно-äораäчèх органів ïрè Ìіністерстві та ïере-
буває у його волоäінні.

 У межах äостуïу äо ïублічної інформаöії у сфері охоронè зäоров’я 
необхіäно зосереäèтèсь на такèх заувагах:

 а) заïèт на інформаöію ïоäається фізèчною або юрèäèчною 
особою, об’єäнанням громаäян без статусу юрèäèчної особè в 
усній чè ïèсьмовій формі ïіä час особèстого ïрèйому або шляхом 
наäсèлання ïоштою, електронною ïоштою, телефаксом або ïо 
телефону;

 б) заïèт на інформаöію ïоäається у äовільній формі;

 в) ïіä час ïоäання заïèту на інформаöію заïèтувач зазначає 
зручну äля нього форму отрèмання інформаöії;

 г) на вèмогу заïèтувача на ïершому аркуші коïії заïèту ïро-
ставляється віäбèток штамïа ÌÎÇ Українè із зазначенням äатè 
наäхоäження та вхіäного номера заïèту. Така коïія ïовертається 
заïèтувачу;

 ґ) розроблено форму заïèту на отрèмання ïублічної інформаöії 
(є на офіöійному сайті ÌÎÇ Україні та у ïрèймальні громаäян);

 ä) віäïовіäь на заïèт на інформаöію наäається у сïосіб, обранèй 
заïèтувачем, ïротягом ï’ятè робочèх äнів з äня наäхоäження 
заïèту (за загальнèм ïравèлом).

 е) інформаöія на заïèт наäається безоïлатно. ÌÎÇ Українè як 
розïоряäнèк інформаöії не встановèв розміру ïлатè за коïію-
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вання або äрук, отож інформаöія наäається безкоштовно. крім 
öього, сліä ïам’ятатè, що ïрè наäанні особі інформаöії ïро себе 
та інформаöії, що становèть сусïільнèй інтерес, ïлата за коïію-
вання та äрук не стягується. 

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами
Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на інформацію, розкрèті в розäілах 2 і 3.

6.1.4. Ïраво на згоду

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 4. Праâо на çãоäó

«Êоæåн ìає праâо на отриìання бóäü- якоãо âиäó інôорìаöії, яка 
äо по ìо æå йоìó/їй актиâно брати óчастü ó прий нят ті ріøåнü ùоäо 
сâоãо çäороâ’я; öя  інôорìаöія є обоâ’яçкоâоþ попå рåä нüоþ óìоâоþ 
проâåäåння бóäü-якої проöåäóри і ëікóâання, âкëþчаþчи óчастü ó 
наóкоâиõ äосëіäæåнняõ».

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 28 (ч. 3), 29 
(ч. 1)].

«Жоäна особа без її вільної згоäè не може бутè ïіääана меäèчнèм, 
науковèм чè іншèм äосліäам» (ч. 3 ст. 28). 
«кожна люäèна має ïраво на особèсту неäоторканність» (ч. 1 ст. 29). 

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 284 (ч. 3, 
4, 5), 286 (ч. 4), 289].

«Íаäання меäèчної äоïомогè фізèчній особі, яка äосягла 14 років, 
ïроваäèться за її згоäою. Повнолітня äієзäатна фізèчна особа, яка 
усвіäомлює значення своїх äій і може керуватè нèмè, має ïраво 
віäмовèтèсь віä лікування. У невіäклаäнèх вèïаäках, за наявності 
реальної загрозè жèттю фізèчної особè, меäèчна äоïомога наäається 
без згоäè фізèчної особè або її батьків (усèновлювачів), оïікуна, 
ïіклувальнèка» (ч. 3, 4, 5 ст. 284).
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  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [стаття 151].

«Íезаконне ïоміщення в ïсèхіатрèчнèй заклаä:
1. Поміщення в ïсèхіатрèчнèй заклаä завіäомо ïсèхічно зäорової 
особè караєть ся арештом на строк віä трьох äо шестè місяöів або 
обмеженням волі на строк äо äвох років, або ïозбавленням волі на 
той самèй строк, з ïозбавленням ïрава обійматè ïевні ïосаäè чè 
займатèся ïевною äіяльністю на строк äо трьох років.
2. Те саме äіяння, що сïрèчèнèло тяжкі насліäкè, карається 
ïозбавленням волі на строк віä äвох äо ï’ятè років з ïозбавленням 
ïрава обійматè ïевні ïосаäè чè займатèся ïевною äіяльністю на строк 
äо трьох років».

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 42, 43, 44].

«Çгоäа інформованого, віäïовіäно äо ст. 39 Çакону Українè «Îсновè 
зако но äавства Українè ïро охорону зäоров’я», ïаöієнта необхіäна äля 
застосування метоäів äіагностèкè, ïрофілактèкè та лікування. Щоäо 
ïаöієнта віком äо 14 років (малолітнього ïаöієнта), а також ïаöієнта, 
вèзнаного в установленому законом ïоряäку неäієзäат нèм, меäèчне 
втручання зäійснюється за згоäою їх законнèх ïреäставнèків.
У невіäклаäнèх вèïаäках, колè реальна загроза жèттю хворого є 
наявною, згоäа хворого або його законнèх ïреäставнèків на меäèчне 
втручання не ïотрібна.
Якщо віäсутність згоäè може ïрèзвестè äо тяжкèх äля ïаöієнта 
насліäків, лікар зобов’язанèй йому öе ïояснèтè. Якщо і ïісля öього 
ïаöієнт віäмовляється віä лікуван ня, лікар має ïраво взятè віä нього 
ïèсьмове ïіäтверäження, а ïрè неможлèвості його оäержання — 
засвіäчèтè віäмову віäïовіäнèм актом у ïрèсутності свіäків.
Паöієнт, якèй набув ïовної öèвільної äієзäатності і усвіäомлює 
значення своїх äій та може керуватè нèмè, має ïраво віäмовèтèся 
віä лікування. 
Якщо віäмову äає законнèй ïреäставнèк ïаöієнта і вона може матè 
äля ïаöієнта тяжкі насліäкè, лікар ïовèнен ïовіäомèтè ïро öе органè 
оïікè і ïіклування» (ст. 43).

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[статті 6 (ч. 6), 11, 12, 13].

«Псèхіатрèчнèй огляä ïровоäèться лікарем-ïсèхіатром на ïрохання 
або за усвіäомленою згоäою особè; щоäо особè віком äо 14 років 
(малолітньої особè) — на ïрохання або за згоäою її батьків чè іншого 
законного ïреäставнèка; щоäо особè, вèзнаної у встановленому 
законом ïоряäку неäієзäатною, — на ïрохання або за згоäою її 
оïікуна» (ч. 2 ст. 11). «амбулаторна ïсèхіатрèчна äоïомога наäається 



чàñòèíà 6: Ïðàâà òà îáîâ’яçêè Ïàцієíòіâ çà çàêîíîäàâñòâîМ óêðà¯íè 

228 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

лікарем-ïсèхіатром на ïрохання або за усвіäомленою згоäою особè; 
щоäо особè віком äо 14 років (малолітньої особè) – на ïрохання або 
за згоäою її батьків чè іншого законного ïреäставнèка; щоäо особè, 
вèзнаної у встановленому законом ïоряäку неäієзäатною, — на 
ïрохання або за згоäою її оïікуна…» (ч. 2 ст. 12). «Îсоба госïіталізується 
äо ïсèхіатрèчного заклаäу äобровільно – на її ïрохання або за її 
усвіäомленою згоäою» (ч. 1 ст. 13).

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 12 (ч. 6)].

«... Повнолітнім äієзäатнèм громаäянам ïрофілактèчні щеïлення 
ïровоäяться за їх згоäою ïісля наäання об’єктèвної інформаöії ïро 
щеïлення, насліäкè віäмовè віä нèх та можлèві ïоствакöèнальні 
усклаäнення. Îсобам, які не äосяглè ï’ятнаäöятèрічного віку чè вè-
знані у встановленому законом ïоряäку неäієзäатнèмè, ïрофілактèчні 
щеïлення ïровоäяться за згоäою їх об’єктèвно інформованèх батьків 
або іншèх закон нèх ïреäставнèків. Îсобам віком віä ï’ятнаäöятè äо ві-
сімнаäöятè років чè вèзнанèм суäом обмежено äієзäатнèмè ïрофілак-
тèчні щеïлення ïровоäяться за їх згоäою ïісля наäання об’єктèвної 
інформаöії та за згоäою об’єктèвно інформованèх батьків або іншèх 
законнèх ïреäставнèків öèх осіб. Якщо особа та (або) її законні ïреä-
ставнèкè віäмовляються віä обов’язковèх ïрофілактèчнèх щеïлень, 
лікар має ïраво взятè у нèх віäïовіäне ïèсьмове ïіäтверäження, а в 
разі віäмовè äатè таке ïіäтверäження – засвіäчèтè öе актом у ïрè-
сутності свіäків».

  f Ïро заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психо тропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: 
Закон України від 15.02.1995 р. [стаття 14].

«Якщо в результаті меäèчного огляäу чè меäèчного обстеження 
встановлено, що особа, яка зловжèває наркотèчнèмè засобамè 
або ïсèхотроïнèмè речовèнамè і віäносно якої встановлено äіагноз 
«наркоманія», ïотребує лікування, у тому чèслі в стаöіонарнèх або 
амбулаторнèх умовах, лікар-нарколог зобов’язанèй заïроïонуватè 
такій особі ïройтè курс äобровільного лікування і вèäатè наïравлення 
äо наркологічного заклаäу äля такого лікування».

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (в ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 6 (ч. 2, 3)].

«Тестування äітей віком äо 14 років та осіб, вèзнанèх у встановленому 
законом ïоряäку неäієзäатнèмè, ïровоäèться на ïрохання їх батьків 



229

ðîçäіë 6.1. 

або законнèх ïреäставнèків та за наявності усвіäомленої інформованої 
згоäè. Батькè та законні ïреäставнèкè зазначенèх осіб мають ïраво 
бутè ïрèсутнімè ïіä час ïровеäення такого тестування, ознайомлені 
зйого результатамè та зобов’язані забезïечèтè збереження умов 
конфіäенöійності äанèх ïро ÂІË-статус осіб, інтересè якèх вонè ïреä-
ставляють (ч. 2). Тестування äітей віком äо 14 років та осіб, вèзнанèх 
у встановленому законом ïоряäку неäієзäатнèмè, ïровоäèться на 
ïрохання їх батьків або законнèх ïреäставнèків та за наявності усві-
äомленої інформованої згоäè... Тестування äітей віком äо 14 років, 
які ïозбавлені батьківського ïіклування та ïеребувають ïіä оïікою у 
äèтячèх чè навчальнèх заклаäах з ïовнèм äержавнèм утрèманням, 
ïровоäèться в разі усвіäомлення нèмè насліäків і ïереваг такого огляäу 
на ïрохання їх законнèх ïреäставнèків та за умовè наявності усвіäом-
леної інформованої згоäè такèх осіб лèше з метою ïрèзначення äітям 
лікування, äогляäу та ïіäтрèмкè у зв’язку з ÂІË-інфекöією... (ч. 3).

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро затвердження Тимчасових стандартів надання медичної 
допомоги підліткам та молоді: Íаказ МОЗ України від 
02.06.2009 р. ¹ 382.

«…Ìалолітнім віäвіäувачам äо 14 років меäèчні ïослугè наäаються з 
äозволу батьків, а неïовнолітнім віäвіäувачам віä 14 äо 18 років — з 
особèстої згоäè та з äозволу батьків (оïікунів, членів роäèнè) згіäно 
з чèннèм законоäавством; немеäèчні ïослугè (консультування, 
інформування) наäаються з особèстої згоäè віäвіäувача» (ï. 3.1).

  f Ïро затвердження форми первинної облікової документації 
¹ 063-2/о «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи 
або дитини одним з батьків або іншим законним представни-
ком дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагнос-
тики» та Інструкції щодо її заповнення: Íаказ МОЗ України від 
31.12.2009 р. ¹ 1086.

  f Ïро диспансеризацію населення: Íаказ МОЗ України від 
27.08.2010 р. ¹ 728 [п. 3.2].

«Прè щорічнèх огляäах ïровоäèться ... у äівчат з 15 років (за їх ïоінфор-
мованою згоäою) ïальöьове ректальне або бімануальне обстеження».
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г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.5].

«Äобровільну згоäу ïаöієнта на обстеження, лікування чè äосліäження 
з його участю лікар ïовèнен оäержатè ïрè особèстій розмові з нèм. 
Ця згоäа має бутè усвіäомленою… Якщо ïаöієнт несïроможнèй 
усвіäомлено вèсловèтè свою згоäу, то її äає законнèй ïреäставнèк 
або ïостійнèй оïікун ïаöієнта. Провеäення лікувально-äіагностèчнèх 
захоäів без згоäè ïаöієнта äозволено тількè у вèïаäках загрозè його 
жèттю та зäоров’ю у разі незäатності його аäекватно оöінюватè 
сèтуаöію. Ðішення в ïоäібнèх вèïаäках необхіäно ïрèйматè колегіально 
і за участю його блèзькèх. Піä час лікування äèтèнè або хворого, якèй 
ïеребуває ïіä оïікою, лікар зобов’язанèй наäаватè ïовну інформаöію 
його батькам або оïікунам, оäержатè їхню згоäу на застосування того 
чè іншого метоäу лікування або лікарського засобу».

д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Гр. Ю., 1994 р. н., з терміном вагітності 5 тèжнів, звернулась äо лікаря 
акушера-гінеколога з ïроханням ïровестè їй оïераöію штучного ïере-
рèвання вагітності. Ìеäèчнèй ïраöівнèк ïісля трèвалої розмовè з 
ïаöієнткою, ïровівшè ïереäабортне консультування щоäо особлèвостей 
обраного метоäу ïерерèвання вагітності, можлèвèх його насліäків äля 
зäоров’я, отрèмавшè віä неї згоäу в ïèсьмовій формі, на ïіäставі ï. 1.7. 
Інструкöії ïро ïоряäок ïровеäення оïераöії штучного ïерерèвання вагіт-
ності, затверäженої наказом ÌÎÇ Українè віä 20.07.2006 р. № 508 (в реä 
05.05.2009 р.), обстежèвшè її, ïерервав вагітність.

2. Ïриклад порушення прав

Гр. Г. було госïіталізовано äо лікарні швèäкої меäèчної äоïомогè, äе 
йому в результаті ïровеäення необхіäнèх äіагностèчнèх ïроöеäур було 
встановлено äіагноз – гостра кèшкова неïрохіäність, яка є абсолютнèм 
(жèттєвèм) ïока занням äо оïератèвного втручання. Ëікуючèй лікар 
ïоінформував ïаöієнта ïро äіагноз, рèзèкè äля жèття і зäоров’я, але хворèй 
вèсловèв нèзку сумнів і зауважень меäèчному ïраöівнèку щоäо äоöільності 
такого меäèчного втру чання. Паöієнт ïіäкреслював те, що грошовèх засобів 
на хірургічне втру чання не має, а тому віä оïераöії віäмовляється. Ìеäèчнèй 
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ïраöівнèк, отрèмавшè віä хворого віäмову віä оïератèвного втручання у 
ïèсьмовій формі, ïрèзначèв меäèкаментозне лікування, яке вèявèлось 
неефектèвнèм – через äва äні гр. Г. ïомер у реанімаöійному віääіленні.

3. Âипадок з практики

У квітні 2005 р. гр. Ц. (на сïірнèй ïеріоä був неïовнолітнім) разом з 
батьком звернувся за меäèчною äоïомогою äо лікаря-карäіолога гр. Т. äо 
öентральної районної лікарні з ïрèвоäу ïоганого самоïочуття. Íа зробленій 
ïоïереäньо ÅкГ серöя лікар жоäнèх віäхèлень не вèявèв. Îглянувшè шèю 
ïаöієнта, лікар äійшов вèсновку, що, зважаючè на ріст гр. Ц., у нього може 
бутè защемлення. Ìеäèчнèй ïраöівнèк не наäав меäèчної інформаöії ні 
ïаöієнту, ні його батьку, не отрèмав згоäè віä ïаöієнта на ïлановане нèм 
меäèчне втручання, а заïроïонував гр. Ц. лягтè на таïчан, ïісля öього 
зробèв кілька маніïуляöій, ïов’язанèх з різкèмè ïоворотамè головè. Після 
ïровеäеного меäèчного втручання щоäо вïравляння äèска в шèйному 
віääілі хребта стан ïаöієнта значно ïогіршèвся. Паöієнт трèвалèй час 
лікувався у сïеöіалізованій клінічній  лікарні. Йому було вèставлено — 
ïіäвèвèх атланто-аксіаль ного з’єäнання,  і ïрèзначено лікування, зокрема 
фіксуючèй коміреöь. Ç лèстоïаäа 2005 р. äо вересня 2006 р. гр. Ц. ïере-
бував в акаäемічній віäïустöі. 
Батько ïаöієнта звернувся у встановленому ïоряäку äо ïрокуратурè, яка 
за результатамè ïеревіркè віäмовèла в ïорушенні крèмінальної сïравè 
за віäсутністю  склаäу злочèну, ïереäбаченого ст. 137 крèмінального 
коäексу Українè і ст. 140 крèмінально коäексу Українè, згіäно з ï. 2 ст. 6 
крèмінально-ïроöесуального Українè. Ç ïрèвоäу äоïущенèх лікарем-
карäіологом ïорушень встановленого законом ïоряäку ïровеäення 
ïрèйому хворèх і заïовнення меäèчної äокументаöії ïрокурором ïорушено 
äèсöèïлінарне ïроваäження щоäо гр. Т., і, віäïовіäно, головнèй лікар вèäав 
наказ, згіäно з якèм лікарю оголошено äогану. Паöієнт ïоäав ïозов äо суäу 
з вèмогою віäшкоäуватè моральну і матеріальну шкоäу, заïоäіяну внасліäок 
ушкоäження його зäоров’я. Ñуä ухвалèв рішення 23 груäня 2009 р., якèм 
ïозов заäовольнèв частково, – вèрішèв стягнутè на корèсть ïозèвача 
матеріальну шкоäу в розмірі 7585 грн та 3000 грн моральної шкоäè за 
неналежне наäання меäèчної äоïомогè.

е) Ïрактичні поради

1. крèтеріямè ïравомірності згоäè чè віäмовè ïаöієнта віä 
меäèчного втручання  є: 1) інформованість; 2) äобровільність; 3) 
комïетентність. 

2. Інформованість ïов’язана із ïравом люäèнè на меäèчну 
інформаöію. Інформованість згоäè чè віäмовè віä меäèчного 
втручання – öе наäання у встановленому законоäавством 
ïоряäку меäèчної інформаöії та віäомостей ïро необхіäне 
меäèчне втручання, за результатамè якого ïаöієнт і/чè його 



чàñòèíà 6: Ïðàâà òà îáîâ’яçêè Ïàцієíòіâ çà çàêîíîäàâñòâîМ óêðà¯íè 

232 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

законнèй ïреäставнèк реалізує своє ïраво на особèсту неäотор-
канність і ïрèймає рішення ïро ïровеäення чè віäмову віä 
ïровеäення меäèчного втручання.

3. Інформаöія, яка ïовèнна бутè наäана ïаöієнтові, склаäається 
з äвох блоків, а саме: загального, тобто меäèчної інформаöії, і 
сïеöіального, тобто інформаöії, яка стосується заïроïонованого 
меäèчного втручання у кожному конкретному вèïаäку,  а не 
загалом метоäів лікування äаного захворювання тощо.

 Ìеäèчна інформаöія: а) стан зäоров’я люäèнè; б) історія її 
хворобè; в) мета заïроïонованèх äосліäжень і лікувальнèх 
захоäів; г) ïрогноз можлèвого розвèтку захворювання; ä) рèзèк 
äля жèття і зäоров’я. 

 Інформаöія ïро меäèчне втручання: а) мета меäèчного 
втручання; б) трèвалість меäèчного втручання; в) насліäкè 
меäèчного втручання; г) альтернатèвні метоäè лікування äаного 
захворювання; ä) ïрогноз і рèзèк майбутнього меäèчного 
втручання та ін.

4. Äобровільність як äругèй необхіäнèй крèтерій згоäè чè віäмовè 
віä меäèчного втручання означає ïрèйняття ïаöієнтом і/чè 
його законнèм ïреäставнèком рішення щоäо свого зäоров’я, у 
ïроöесі якого реалізується ïраво на особèсту неäоторканність 
без жоäного вïлèву буäь-якèх зовнішніх чèннèків. Çгоäа має 
бутè äобровільною, тобто забороняється буäь-якèй тèск на 
хворого і/чè його законного ïреäставнèка, а також гарантується 
можлèвість віäклèкатè її буäь-колè. 

5. комïетентність – öе ïереäбачена законоäавством можлèвість 
ïаöієнта, за умов äосягнення нèм норматèвно встановленого 
віку та наявності ознак äієзäатності, і/чè його законного ïреä-
ставнèка ïрèйматè рішення ïро згоäу на меäèчне втручання чè 
віäмову віä нього. 

 Çа загальнèм ïравèлом, некомïетентнèмè äаватè згоäу на 
меäèчне втручання віäïовіäно äо законоäавства є: а) особè äо 
14 років; б) неäієзäатні особè. Îсобам віä 14 äо 18 років меäèчне 
втручання зäійснюється за згоäою самого неïовнолітнього 
ïаöієнта та з äозволу батьків (оïікунів, членів роäèнè).

 аналіз законоäавства äає можлèвість вèзначèтè, що некомïетент-
нèмè äаватè віäмову віä меäèчного втручання (за загальнèм 
ïравèлом) є: а) особè äо 18 років (якщо ïовна öèвільна äіє-
зäатність не набута чè не наäана особі у встановленому законом 
ïоряäку швèäше); б) неäієзäатні особè; в) особè, öèвільна äіє-
зäатність якèх обмежена.
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 Çаконоäавеöь не вèсловèв свого бачення щоäо реалізаöії ïрава 
на згоäу на меäèчне втручання особамè, öèвільна äієзäатність 
якèх обмежена, що вèïлèває з буквального тлумачення норм 
ч. 3 ст. 284 Цèвільного коäексу Українè і ч. 1 ст. 43 Çакону Українè 
«Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я». Âрахову-
ючè обсяг ïовноважень фізèчнèх осіб, öèвільна äієзäатність якèх 
обмежена, що ïереäбаченèй у ст. 37 Цèвільного коäексу Українè, 
äохоäèмо äо вèсновку, що окреслена категорія осіб комïетентна 
äаватè згоäу на меäèчне втручання, але із застереженням, що ïо-
лягає в обов’язковій суïутній згоäі ïіклувальнèка. Îтож, з метою 
äотрèмання крèтерію «комïетентність» в асïекті осіб, öèвільна 
äієзäатність якèх обмежена, необхіäно отрèматè особèсту згоäу 
такèх осіб та згоäу ïіклувальнèка, і лèше за наявності обèäвох 
склаäовèх така згоäа буäе легітèмною. Îкрім öього, сліä віäзна-
чèтè, що обмежено äієзäатні особè некомïетентні реалізуватè 
ïраво на віäмову віä меäèчного втручання, оскількè в ч. 4 ст. 284 
Цèвільного коäексу Українè, ч. 4 ст. 43 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я» йäеться ïро ïовну 
öèвільну äієзäатність особè як суб’єкта зäійснення ïрава.

6. У ïравозастосовній ïрактèöі можуть вèнèкнутè ïроблемè, 
ïов’язані з реалізаöією ïрава на згоäу, в контексті äотрèмання 
оäного з крèтеріїв ïравомірності, а саме комïетентності. У наказі 
ÌÎÇ Українè «Про затверäження Тèмчасовèх станäартів наäання 
меäèчної äоïомогè ïіäліткам та молоäі» віä 02.06.2009 р. № 382 
(äалі – Ñтанäарт) норматèвно закріïлена необхіäність отрèматè 
згоäу обох суб’єктів меäèчнèх ïравовіäносèн (ïаöієнта та бать-
ків/оïікунів/членів роäèнè), а саме, колè йäеться ïро меäèчне 
втручання неïовнолітньому ïаöієнту (з 14 äо 18 років). Îтож, 
аналізуючè можлèвості кожного з суб’єктів, а саме ïраво на осо-
бèсту згоäу ïаöієнта та ïраво батьків (оïікунів, членів роäèнè) 
äаватè äозвіл на меäèчне втручання, сліä з’ясуватè можлèві 
варіантè у зäійсненні öього ïрава:

 1) якщо згоäу на меäèчне втручання наäають обèäва суб’єктè 
меäèчнèх ïравовіäносèн, тоäі ïроблем äля ïроваäження ме-
äèчної ïрактèкè не вèнèкає у öьому контексті;

 2) якщо ïаöієнт наäає особèсту згоäу на ïровеäення меäèчного 
втручання, а, äля ïрèклаäу, батькè згоäè не наäають. Тобто ïроб-
лема ïостає äля меäèчного ïраöівнèка, якèй ïовèнен зäійснèтè 
меäèчне втручання, але не має на öе законнèх ïіäстав, оскількè 
не має можлèвості отрèматè згоäу на необхіäне втручання у 
ïовному обсязі. Çа такèх обставèн (крім невіäклаäнèх вèïаäків, 
колè згоäа хворого або його законнèх ïреäставнèків на меäèчне 
втручання не ïотрібна), сліä скорèстатèся такèмè механізмамè:
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 а) згіäно із загальновіäомою ïравовою засаäою, ïрè конкуренöії у 
регламентаöії норматèвно-ïравовèх äокументів різної юрèäèчної 
сèлè сліä застосовуватè той, якèй в ієрархії норматèвно-ïраво-
вèх актів стоїть вèще, наïрèклаä, закон, а не ïіäзаконнèй äоку-
мент. Як Цèвільнèй коäекс Українè, так і Çакон Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я» встановлюють 
віковèй öенз 14 років äля реалізаöії ïрава на меäèчне втручан-
ня. Ñтанäарт ïоклèканèй äеталізуватè і конкретèзуватè окремі 
асïектè зäійснення öього ïрава, закріïлені на рівні законів. 
Îтож, колè вèнèкає «конфлікт» між Ñтанäартом, що за ïевнèх 
норматèвнèх ïіäстав може створèтè умовè, за якèх на шляху 
зäійснення ïрава ïаöієнта вèнèкнуть ïерешкоäè, та зазначенèмè 
законамè, то вèхоäèтè треба із регламентаöії, ïереäбаченої в 
авангарäному äокументі;

 б) меäèчнèй ïраöівнèк на ïіäставі ч. 3 ст. 284 Цèвільного коäексу 
Українè та ч. 1 ст. 43 Çакону Українè «Îсновè законоäавства 
Українè ïро охорону зäоров’я» отрèмує особèсту згоäу неïов-
нолітнього ïаöієнта. крім того, обов’язково забезïечує äругу 
склаäову згоäè — äозвіл батьків, за ïравèламè ч. 5 ст. 43 Çакону 
Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я», 
тобто якщо віäмову äає законнèй ïреäставнèк ïаöієнта і вона 
може матè äля ïаöієнта тяжкі насліäкè, лікар ïовèнен ïовіäомèтè 
ïро öе органè оïікè і ïіклування. Такèм чèном, з оäного боку, 
можна äосягтè законоäавчого балансу, а з іншого – забезïечèтè 
äотрèмання ïрав люäèнè ïрè наäанні меäèчної äоïомогè; 

 3) якщо неïовнолітній ïаöієнт не наäає згоäè на меäèчне втру-
чання, а, наïрèклаä, батькè äають äозвіл. Ñхема ïовеäінкè за 
такèх обставèн äля меäèчнèх ïраöівнèків, згіäно з чèннèм за-
коноäавством, є такою: 

 ïраво на віäмову віä меäèчного втручання має ïовнолітній äі-
єзäатнèй ïаöієнт (ч. 4 ст. 284 Цèвільнèй коäекс Українè, ч. 4 ст. 
43 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону 
зäоров’я»), тобто неïовнолітній хворèй такою можлèвістю не 
наäіленèй, а віäтак, склаäова, ïов’язана з віäмовою неïовноліт-
нього ïаöієнта, не сïрèчèняє юрèäèчнèх насліäків äля меäèчнèх 
ïраöівнèків, які, отрèмавшè äозвіл віä батьків, наäають необхіäну 
äля ïаöієнта меäèчну äоïомогу.

7. Ôорма згоäè і віäмовè віä меäèчного втручання. Çа загальнèм 
ïравèлом, згоäа може бутè наäана як в усній, так і в ïèсьмовій 
формах, оскількè законоäавеöь не вèзначає жоäну з форм як 
обов’язкову. Âіäмова також може бутè в обèäвох зазначенèх 
формах, оскількè з контексту нормè вèïлèває лèше ïраво лікаря 
братè таку віäмову в ïèсьмовій формі, а не обов’язок (…лікар 
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має ïраво взятè віä ïаöієнта ïèсьмове ïіäтверäження, а ïрè 
неможлèвості його оäержання – засвіäчèтè віäмову віäïовіäнèм 
актом у ïрèсутності свіäків).

8. Провеäення меäèчного втручання без згоäè ïаöієнта та/чè його 
законнèх ïреäставнèків äоïускається у невіäклаäнèх вèïаäках. 
Çакон не містèть жоäного ïереліку невіäклаäнèх екстремальнèх 
вèïаäків, які становлять реальну загрозу жèттю хворого, що 
äають лікарю ïраво оïеруватè, застосовуватè склаäні метоäè 
äіагностèкè та зäійснюватè інші вèäè меäèчного втручання без 
згоäè. Ñліä ïам’ятатè, що лікар у тèх вèïаäках äіє у стані крайньої 
необхіäності. Ñтан крайньої необхіäності має місöе за ïевнèх 
умов, а саме, колè: а) небезïека äля жèття люäèнè äійсно є 
реальною, а не можлèвою. Тому, колè застосовується так звана 
ïланова оïераöія як оäèн з можлèвèх метоäів лікування, то у 
такèх вèïаäках мова не може йтè ïро крайню необхіäність; б) 
небезïека, яка загрожує жèттю, не може бутè ліквіäована іншèмè 
засобамè, крім обраного втручання (äля ïрèклаäу, оïераöія, 
ïерелèвання крові); в) шкоäа, яка заïоäіюється ïрè меäèчному 
втручанні, ïовèнна бутè менш небезïечною äля хворого, ніж 
шкоäа, що ïороäжена ïатологічнèм ïроöесом чè травмою, з 
ïрèвоäу якої і віäбувалось äане втручання.

9. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 7.1.9.

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами
Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на згоду в контексті такèх можлèвостей:

     • Права на свободу та особисту недоторканність, розкритого в 
розділах 2 і 3.

     • Права на недоторканність особистого життя, розкритого в роз-
ділах 2 і 3.

     • Права на свободу від катувань та інших жорстоких, нелюдських 
та таких, що принижують гідність, видів поводження, розкритого 
в розділах 2 і 3.

     • Права на особисту недоторканність, розкритого в розділах 2 і 3.

     • Права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного 
здоров’я, розкритого в розділах 2 і 3.
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6.1.5. Ïраво на свободу вибору

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 5. Праâо на сâобоäó âиборó

«Êоæåн ìає праâо на сâобоäó âиборó ìіæ ріçниìи ìåäичниìи 
проöåäóраìи та çакëаäаìи (ôаõіâöяìи) на піäстаâі аäåкâатної 
інôорìаöії».

б) Конституція і закони України

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 284 (ч. 2), 
633].

«Ôізèчна особа, яка äосягла чотèрнаäöятè років і яка звернулася за 
наäанням їй меäèчної äоïомогè, має ïраво на вèбір лікаря та вèбір 
метоäів лікування віäïовіäно äо його рекоменäаöій» (ч. 2 ст. 284).
«Публічнèм є äоговір, у якому оäна сторона – ïіäïрèємеöь – взяла 
на себе обов’язок зäійснюватè ïроäаж товарів, вèконання робіт або 
наäання ïослуг кожному, хто äо неї звернеться (розäрібна торгівля, 
ïеревезення трансïортом загального корèстування, ïослугè зв’язку, 
меäèчне, готельне, банківське обслуговування тощо)» (ч. 1 ст. 633).

  f Ïро захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 
(у ред. від 01.12.2005 р.) [стаття 21].

«…Права сïожèвача вважаються у буäь-якому разі ïорушенèмè, 
якщо ïрè реалізаöії ïроäукöії буäь-якèм чèном ïорушується ïраво 
сïожèвача на свобоäу вèбору ïроäукöії (буäь-які товар, робота чè 
ïослуга)» (ï. 1 ч. 1).

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6 (п. «д»), 34 (ч. 2), 36, 38].

У ï. «ä» ст.6 вèзначено, що кожнèй громаäянèн Українè має ïраво 
на охорону зäоров’я, що ïереäбачає, в тому чèслі, кваліфіковану 
меäèко-санітарну äоïомогу, включаючè вільнèй вèбір лікаря і заклаäу 
охоронè зäоров’я. 
«Ëікуючèй лікар обèрається ïаöієнтом або ïрèзначається йому в уста-
новленому öèмè Îсновамè ïоряäку. Паöієнт вïраві вèмагатè замінè 
лікаря» (ст. 34).
«кожнèй ïаöієнт, якèй äосяг чотèрнаäöятè років і якèй звернувся за 
наäанням йому меäèчної äоïомогè, має ïраво на вільнèй вèбір лікаря, 
якщо останній може заïроïонуватè свої ïослугè, та вèбір метоäів 
лікування, віäïовіäно äо його рекоменäаöій. кожнèй ïаöієнт має ïраво, 
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колè öе вèïравäано його станом, бутè ïрèйнятèм у буäь-якому заклаäі 
охоронè зäоров’я за своїм вèбором, якщо öей заклаä має можлèвість 
забезïечèтè віäïовіäне лікування» (ст. 38).

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 6 (ч. 4)].

«Безоïлатне тестування з метою вèявлення ÂІË, віäïовіäне äотес-
тове і ïіслятестове консультування, ïіäготовка і вèäача вèсновку ïро 
результатè такого тестування може зäійснюватèся меäèчнèмè закла-
äамè незалежно віä формè власності та ïіäïоряäкування, службамè 
соöіальної ïіäтрèмкè та іншèмè організаöіямè, що ïраöюють у сфері 
ïротèäії ïошèренню хвороб, зумовленèх ÂІË, мають віäïовіäну ліöен-
зію на зäійснення такого вèäу äіяльності та акреäèтовану в установ-
леному законоäавством ïоряäку меäèчну лабораторію (äалі – заклаä, 
що ïровоäèв тестування)».

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 7].

  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
від 05.07.2001 р. [стаття 8 (ч. 1)].

  f Ïро заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: 
Закон України від 15.02.1995 р. [стаття 14 (ч. 4)].

«Ëікування залежності віä наркотèчнèх засобів або ïсèхотроïнèх 
речовèн зäійснюється в лікувальному заклаäі незалежно віä формè 
власності за наявності äозволу Ìіністерства охоронè зäоров’я Українè 
на такèй вèä äіяльності».

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïоложення про порядок направлення громадян на лікування за 
кордон: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 08.12.1995 р. 
¹ 991.

  f Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують 
тимчасову непрацездатність громадян: Íаказ МОЗ України від 
13.11.2001 ¹ 455 [п. 1.5, 1.9, 2.22].
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«У разі вèбору особою лікуючого лікаря і лікувально-ïрофілактèчного 
заклаäу не за місöем ïрожèвання чè роботè äокументè, що засвіäчу-
ють тèмчасову неïраöезäатність, вèäаються за наявності заявè-кло-
ïотання особè, ïогоäженої з головнèм лікарем обраного лікувально-
ïрофілактèчного заклаäу, або його застуïнèком, засвіäченої ïіäïèсом 
та круглою ïечаткою лікувально-ïрофілактèчного заклаäу» (ï. 1.9).

  f Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності: 
Íаказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
праці та соціальної політики України, Ôонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, Ôонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України від 03.11.2004 р.  
¹ 532/274/136-ос/1406 [п. 3.8].

«Îсобам, у якèх тèмчасова неïраöезäатність настала ïоза ïостійнèм 
місöем ïрожèвання і роботè, лèсток неïраöезäатності вèäається 
за ïіäïèсом головного лікаря, що засвіäчується круглою ïечаткою 
заклаäу охоронè зäоров’я. Çаïèс зäійснюється у графі «Âèäачу лèстка 
неïраöезäатності äозволяю» із обов’язковèм заïèсом у меäèчнèх 
картах амбулаторного чè стаöіонарного хворого».

  f Ïро затвердження Ïорядку вибору та заміни лікаря первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної 
облікової документації: Íаказ МОЗ України від 04.11.2011 р. 
¹ 756.

  f Ïро забезпечення порядку направлення громадян на лікування 
за кордон: Íаказ МОЗ України від 06.06.2008 р. ¹ 307.

  f Ïро диспансеризацію населення: Íаказ МОЗ України від 
27.08.2010 р. ¹ 728 [п. 3].

«Îрганізаöійнèй суïровіä та облік äèсïансерèзаöії зäійснюють органè 
або заклаäè охоронè зäоров’я, які вèзначені віäïовіäальнèмè за стан 
наäання меäèчної äоïомогè населенню на віäïовіäній аäміністратèв-
ній терèторії».

  f Ïро затвердження нормативно-правових актів Міністерства 
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Ïро 
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я 
у Âінницькій, Äніпропетровській, Äонецькій областях та місті 
Києві»: Íаказ МОЗ України від 05.10.2011 р. ¹ 646.
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  f Ïро внесення змін до наказу МОЗ України від 01.11.2011 р. 
¹ 742 (Íаказ МОЗ України від 01.11.2011 р. ¹ 742 «Ïро за-
твердження примірних договорів про медичне обслуговування 
населення»): Íаказ МОЗ України від 28.12.2011 р. ¹ 992.

  f Ïро затвердження Ïоложення про центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозді-
ли: Íаказ МОЗ України від 04.11.2011 р. ¹ 755. 

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.5].

«Ëікар ïовèнен шануватè ïраво ïаöієнта на вèбір лікаря та його 
участь у ïрèйнятті рішень ïро ïровеäення лікувально-ïрофілактèчнèх 
захоäів…»

д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Гр. П. захворів, ïеребуваючè у своєї роäèнè в іншому місті, не за місöем 
своєї реєстраöії. Âін вèклèкав äільнèчного лікаря, якèй наäав хворому ме-
äèчну äоïомогу, але віäмовèвся вèäатè йому лèсток неïраöезäатності на 
тій ïіäставі, що гр. П. не зареєстрованèй за öією аäресою. Õворèй звернувся 
äо головного лікаря амбулаторно-ïоліклінічного заклаäу за місöем свого 
ïеребування із заявою ïро отрèмання лèстка неïраöезäатності, якèй був 
йому вèäанèй за ïіäïèсом головного лікаря. 

2. Ïриклад порушення прав

Гр. Í., 1948 р. н., звернулась із заявою äо головного лікаря амбулаторно-
ïоліклінічного заклаäу з вèмогою замінèтè äільнèчного лікаря. Âона 
мотèвувала свою вèмогу тèм, що лікар неуважнèй, неäобросовісно вèконує 
свої обов’язкè. Головнèй лікар категорèчно віäмовèв хворій у заміні лікаря 
і заïроïонував звернутèсь у ïрèватнèй заклаä охоронè зäоров’я, оскількè 
в нього всі лікарі ïеревантажені й не можуть бутè уважнèмè äо кожного 
ïаöієнта. 
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3. Âипадок з практики 

Гр. Ю., 2001 р. н., що ïрожèвав у м. Ä., госïіталізувалè у тяжкому стані з 
гострèм гломеронефрèтом у міську äèтячу лікарню. У ïроöесі лікування 
стан äèтèнè різко ïогіршувався, ïотрібно було ïровоäèтè гемоäіаліз, а 
можлèвостей у öьому заклаäі не було. Батькè наïолягалè на ïеревеäенні 
сèна в обласну äèтячу лікарню, äе був аïарат штучної нèркè. Ëікуючèй 
лікар ïовіäомèв, що госïіталізаöія міськèх хворèх в обласну лікарню не 
ïереäбачена, що в öій лікарні є усе необхіäне облаäнання, сïеöіалістè 
äля наäання äоïомогè гр. Ю. Через äень ïаöієнта у тяжкому стані було 
ïеревеäено в реанімаöійне віääілення. Батькè звернулèсь äо головного 
лікаря зі скаргою у ïèсьмовій формі на некваліфіковану меäèчну äоïомогу, 
зокрема вказуючè на ïорушення їхнього ïрава на вільнèй вèбір заклаäу 
охоронè зäоров’я, вèбір метоäів лікування, гарантованого їм ст. 6, 38 
Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я». 
Çа наказом головного лікаря було ïровеäено консèлярнèй огляä ïаöієнта 
та було вèрішено ïеревестè його в обласну лікарню äля ïоäальшого 
лікування, у тому чèслі ïровеäення гемоäіалізу. Головнèй лікар обласної 
сïеöіалізованої äèтячої лікарні не заïеречував ïротè госïіталізаöії гр. Ю, 
якому було наäано усю необхіäну меäèчну äоïомогу.

е) Ïрактичні поради

1. Ñтруктура ïрава на свобоäу вèбору в галузі охоронè зäоров’я 
склаäається з ï’ятè елементів (можлèвостей), а саме: а) ïрава 
на вільнèй вèбір лікаря; б) ïрава на вèбір метоäів лікування 
віäïовіäно äо рекоменäаöій лікаря; в) ïрава на вèбір заклаäу 
охоронè зäоров’я; г) ïрава на заміну лікаря на вèмогу; ä) ïрава 
на лікування за корäоном у разі неможлèвості наäання такої 
äоïомогè у заклаäах охоронè зäоров’я Українè.

2. Âіковèм öензом äля реалізаöії аналізованèх ïрав є äосягнення 
ïаöієнтом 14 років.

3. Çахèст ïрава на свобоäу вèбору лікаря та лікувального заклаäу 
насамïереä зäійснюється шляхом звернення äо службовèх 
осіб, якèмè є завіäувач віääілення, застуïнèк головного лікаря з 
лікувально-ïрофілактèчної роботè та головнèй лікар. Пèсьмова 
заява, належнèм чèном оформлена та зареєстрована, на ім’я 
вèщевказанèх ïосаäовèх осіб, з ïосèланням на норматèвно-
ïравові актè, які встановлюють ïраво вільного вèбору, в багатьох 
вèïаäках веäе äо бажаної метè – наäання меäèчної äоïомогè 
саме у öій лікарні або обранèм лікарем.

4. У лікувальнèх заклаäах ïрèватної формè власності, які наäають 
меäèчні ïослугè на ïіäставі ïублічного äоговору, захèст ïрава 
на свобоäу вèбору ïаöієнтом лікаря або лікувального заклаäу 
зäійснюється на ïіäставі норм Цèвільного коäексу Українè та 
норм Çакону Українè «Про захèст ïрав сïожèвачів».
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5. Äоговір меäèчного обслуговування за своєю ïравовою ïрè-
роäою є ïублічнèм äоговором. Умовè ïублічного äоговору 
встановлюються оäнаковèмè äля всіх сïожèвачів, крім тèх, 
кому за законом наäані віäïовіäні ïільгè. Піäïрèємеöь не має 
ïрава наäаватè ïеревагè оäному сïожèвачеві ïереä іншèм 
щоäо уклаäення ïублічного äоговору, якщо інше не встановлено 
законом. Піäïрèємеöь не має ïрава віäмовèтèся віä уклаäення 
ïублічного äоговору за наявності у нього можлèвостей наäання 
сïожèвачеві віäïовіäнèх товарів (робіт, ïослуг), тобто ïаöієнтові 
не може бутè віäмовлено в наäанні меäèчнèх ïослуг, якщо 
такі зäійснюються у öьому заклаäі охоронè зäоров’я. У разі 
необґрунтованої віäмовè ïіäïрèємöя віä уклаäення ïублічного 
äоговору він має віäшкоäуватè шкоäу, завäану сïожèвачеві такою 
віäмовою.

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами
Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на вільний вибір у контексті такèх можлèвостей:

     • Права на свободу та особисту недоторканність, розкритого в 
розділах 2 і 3.

     • Права на недоторканність особистого життя, розкритого в роз-
ділах 2 і 3.

     • Права на свободу від катувань та інших жорстоких, нелюдських 
та таких, що принижують гідність, видів поводження, розкритого 
в розділах 2 і 3.

     • Права на особисту недоторканність, розкритого в розділах 2 і 3.

     • Права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного 
здоров’я, розкритого в розділах 2 і 3.

6.1.6. Ïраво на приватність і конфіденційність

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 6. Праâо на приâатністü і кон ôі äåнöійністü

«Êоæåн ìає праâо на конôіäåнöійністü особистої інôорìаöії, 
âкëþчаþчи ін ôорìаöіþ про сâій стан çäороâ’я і ìоæ ëиâі äіаãностичні 
чи тåрапåâтичні про öåäóри, а такоæ на çаõист сâоєї приâат ності 
піä час проâåäåння äіаãностичниõ оãëяäіâ».
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б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 32 (ч. 1, 2), 34].

«Íіхто не може зазнаватè втручання в його особèсте і сімейне жèття, 
крім вèïаä ків, ïереäбаченèх констèтуöією Українè. Íе äоïускається 
збèрання, зберігання, вèкорèстання і ïошèрення конфіäенöійної 
інформаöії ïро особу без її згоäè, крім вèïаäків, вèзначенèх законом, 
і лèше в інтересах наöіональної безïекè, економічного äобробуту та 
ïрав люäèнè» (ст. 32).

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 285 (ч. 4), 
286].

«Право на таємнèöю ïро стан зäоров’я: 
1. Ôізèчна особа має ïраво на таємнèöю ïро стан свого зäоров’я, факт 
звернення за меäèчною äоïомогою, äіагноз, а також ïро віäомості, 
оäержані ïрè її меäèчному обстеженні. 
2. Çабороняється вèмагатè та ïоäаватè за місöем роботè або навчання 
інфор маöію ïро äіагноз та метоäè лікування фізèчної особè.
3. Ôізèчна особа зобов’язана утрèмуватèся віä ïошèрення інформаöії, 
зазначеної у частèні ïершій öієї статті, яка стала їй віäома у зв’язку з 
вèконанням службовèх обов’язків або з іншèх äжерел» (ст. 286).

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 132, 145].

«Íезаконне розголошення лікарської таємнèöі:
Умèсне розголошення лікарської таємнèöі особою, якій вона стала 
віäома у зв’яз ку з вèконанням ïрофесійнèх чè службовèх обов’язків, 
якщо таке äіяння сïрèчèнèло тяжкі насліäкè, – карається штрафом 
äо ï’ятäесятè неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян або 
громаäськèмè роботамè на строк äо äвохсот сорока гоäèн, або 
ïозбавленням ïрава обійматè ïевні ïосаäè чè займатèся ïевною 
äіяльністю на строк äо трьох років, або вèïравнèмè роботамè на строк 
äо äвох років» (ст. 145).

  f Ïро інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. (в ред. 
13.01.2011 р.) [стаття 21 (ч. 2)].

«конфіäенöійною є інформаöія ïро фізèчну особу... конфіäенöійна 
інформаöія може ïошèрюватèся за бажанням (згоäою) віäïовіäної 
особè у вèзначеному нею ïоряäку віäïовіäно äо ïереäбаченèх нею 
умов, а також в іншèх вèïаäках, вèзначенèх законом».
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  f Ïро захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. 
[стаття 7].

«Çабороняється обробка ïерсональнèх äанèх… що стосуються 
зäоров’я чè статевого жèття» (ч. 1 ст. 7).

  f Ïро доступ до публічної інформації: Закон України від 
13.01.2011 р. [статті 6–8].

  f Ïро державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. 
[стаття 8 (ч. 4)]. 

«…Íе віäносèться äо äержавної таємнèöі інформаöія ïро стан 
зäоров’я населення, його жèттєвèй рівень, включаючè харчування, 
оäяг, жèтло, меäèчне обслуговування та соöіальне забезïечення, а 
також ïро соöіально-äемографічні ïоказнèкè, стан ïравоïоряäку, 
освітè і культурè населення». 

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 39-1, 40, 78 («г»)].

«Паöієнт має ïраво на таємнèöю ïро стан свого зäоров’я, факт 
звернення за меäèчною äоïомогою, äіагноз, а також ïро віäомості, 
оäержані ïрè його меäèчному обстеженні.

Çабороняється вèмагатè та ïоäаватè за місöем роботè або навчання 

інформаöію ïро äіагноз та метоäè лікування ïаöієнта» (ст. 39-1).
«Ìеäèчні ïраöівнèкè та інші особè, якèм у зв’язку з вèконанням 
ïрофесійнèх або службовèх обов’язків стало віäомо ïро хворобу, 
меäèчне обстеження, огляä та їх результатè, інтèмну і сімейну сторонè 
жèття громаäянèна, не мають ïрава розголошуватè öі віäомості, крім 
ïереäбаченèх законоäавчèмè актамè вèïаäків.
Прè вèкорèстанні інформаöії, що становèть лікарську таємнèöю, в 
навчальному ïроöесі, науково-äосліäній роботі, в тому чèслі у вèïаäках 
її ïублікаöії у сïеöіальній літературі, ïовèнна бутè забезïечена 
анонімність ïаöієнта» (ст. 40).

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[стаття 6 (ч. 1, 8)].

«Ìеäèчні ïраöівнèкè, інші фахівöі, які беруть участь у наäанні ïсèхіа-
трèчної äоïомогè, та особè, якèм у зв’язку з навчанням або вèконан-
ням ïрофесійнèх, службовèх, громаäськèх чè іншèх обов’язків стало 
віäомо ïро наявність у особè ïсèхічного роз лаäу, ïро фактè звернення 
за ïсèхіатрèчною äоïомогою та лікування у ïсèхіатрèчному заклаäі чè 
ïеребування в ïсèхоневрологічнèх заклаäах äля соöіального захèсту 
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або сïеöіального навчання, а також інші віäомості ïро стан ïсèхічного 
зäоров’я особè, її ïрèватне жèття, не можуть розголошуватè öі віäо-
мості...» (ч. 1 ст. 6).

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 13 (ч. 3)].

«Âіäомості ïро результатè тестування особè з метою вèявлення ÂІË, 
ïро наявність або віäсутність в особè ÂІË-інфекöії є конфіäенöійнèмè 
та становлять лікарську таємнèöю. Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані 
вжèватè необхіäнèх захоäів äля забезïечення належного зберігання 
конфіäенöійної інформаöії ïро люäей, які жèвуть з ÂІË, та захèсту такої 
інформаöії віä розголошення та розкрèття третім особам».

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 26 (ч. 2)].

«Âіäомості ïро зараження особè інфекöійною хворобою, що ïере-
äається статевèм шляхом, ïровеäені меäèчні огляäè та обстеження 
з öього ïрèвоäу, äані інтèмного характеру, отрèмані у зв’язку з вè-
конанням ïрофесійнèх обов’язків ïосаäовèмè особамè та меäèчнè-
мè ïраöівнèкамè заклаäів охоронè зäоров’я, становлять лікарську 
таємнèöю».

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 3 ч. 1].

«… зберігатè лікарську таємнèöю, не вèкорèстовуватè її на шкоäу 
люäèні». 

  f Ïро затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і 
викорис тання документів, справ, видань та інших матеріальних 
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є 
власністю держави: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
27.11.1998 р. ¹ 1893.

Інструкöія вèзначає обов’язковèй äля всіх öентральнèх органів 
вèконавчої влаäè, Ðаäè міністрів автономної Ðесïублікè крèм, 
місöевèх органів вèконавчої влаäè, органів місöевого самовряäування, 
ïіäïрèємств, установ і організаöій незалежно віä форм власності 
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ïоряäок обліку, зберігання, вèкорèстання та знèщення äокументів, 
сïрав, вèäань, магнітнèх та іншèх матеріальнèх носіїв інформаöії, які 
містять конфіäенöійну інформаöію, що є власністю äержавè.

  f Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності: 
Íаказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці 
та соціальної політики України, Ôонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності, Ôонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України від 03.11.2004 ¹ 532/274/136-ос/1406 
[п. 3.2].

«…Äіагноз ïервèннèй, äіагноз заключнèй та шèфр ÌкÕ-10 зазна-
чаються вèключ но за ïèсьмовою згоäою хворого. Â іншому вèïаäку 
ïервèннèй та заключнèй äіаг но зè та шèфр ÌкÕ-10 не вказуються. 
Якщо за ïèсьмовèм ïогоäженням із завіäувачем віääілення з 
äеонтологічнèх міркувань лікар у ËÍ змінює формулювання äіагнозу 
та шèфру ÌкÕ-10 фактèчного захворювання, то він зобов’язанèй 
зробèтè в меäèчній картöі стаöіонарного чè амбулаторного хворого 
заïèс, якèй обґрунтовує зміну äіагнозу та шèфру ÌкÕ-10».

  f Ïро затвердження Тимчасових стандартів надання медичної 
допомоги підліткам та молоді: Íаказ МОЗ України від 
02.06.2009 р. ¹ 382 [тимчасовий стандарт 4].

«У заклаäі äотрèмуються конфіäенöійності наäання ïослуг, в т.ч. ïрè 
лèстуванні, веäенні меäèчної äокументаöії, телефоннèх розмовах 
тощо, за вèнятком вèïаäків, ïереäбаченèх чèннèм законоäавством».

  f Ëіцензійні умови провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики: Íаказ МОЗ України від 02.02.2011 р. ¹ 49 
[п. 4.1].

  f Ïро переліки відомостей, що містять службову та конфі-
денційну інформацію в МОЗ України: Íаказ МОЗ України від 
16.08.2011 р. ¹ 517.

  f Ïро затвердження Ïоложення про Єдиний електронний реєстр 
листків непрацездатності: Íаказ МОЗ України від 28.10.2011 р. 
¹ 716.
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г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїнсь кому з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.6].

«кожен ïаöієнт має ïраво на зберігання особèстої таємнèöі. Ëікар, 
як й інші особè, які беруть участь у наäанні меäèчної äоïомогè, 
зобов’язанèй зберігатè лікарську таємнèöю навіть ïісля смерті 
ïаöієнта, які і факт звернення за меäèчною äоïомогою, за віäсутності 
іншого розïоряäження хворого, або якщо öе захворювання не загро-
жує його блèзькèм і сусïільству. Таємнèöя ïошèрюється на всю 
інформаöію, отрèману в ïроöесі лікування хворого (у т. ч. äіагноз, 
метоäè лікування, ïрогноз)».

ґ) Інше регулювання

  f Ðоз’яснення щодо процедури зазначення діагнозу в листку 
непрацездатності хворого: Ëист Âиконавчої дирекції Ôонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
від 23.03.2011 р. ¹ 04-30-620.

«Äіагноз ïервèннèй, äіагноз заключнèй і шèфр ÌкÕ-10 у лèстку неïра-
öезäатності зазаначають вèключно з ïèсьмової згоäè хворого. Інакше 
ïервèннèй і заключнèй äіагнозè і шèфр ÌкÕ-10 не зазначаються».

  f Ðішення Конституційного Суду України у справі щодо 
офіційного тлумачення ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України 
«Ïро інформацію» та ст. 12 Закону України «Ïро прокуратуру» 
(справа К. Г. Устименка) від 30.10.1997 р.

У своєму Ðішенні констèтуöійнèй Ñуä Українè вèзначèв, що 
забороняється не лèше збèрання, а й зберігання, вèкорèстання та 
ïошèрення конфіäенöійної інформаöії ïро особу без її ïоïереäньої 
згоäè, крім вèïаäків, ïереäбаченèх законом, і лèше в інтересах 
наöіональної безïекè, економічного äобробуту, ïрав та свобоä 
люäèнè. Äо конфіäенöійної інформаöії належèть свіäчення ïро особу, 
в тому чèслі ïро стан зäоров’я. Îкрім öього, акöентуємо увагу на 
необхіäності розрізнятè äва термінè – лікарська таємнèöя, тобто 
інформаöія ïро ïаöієнта, та меäèчна інформаöія, тобто інформаöія 
äля ïаöієнта.
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д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Ðоботоäавеöь і ïрофсïілкова організаöія ïіäготувалè клоïотання äо 
заклаäу хоронè зäоров’я з метою з’ясуватè інформаöію ïро стан зäоров’я 
ïраöівнèöі гр. Ë., зокрема ïро її äіагноз. Çаявнèкè невäовзі отрèмалè 
віäïовіäь віä головного лікаря заклаäу охоронè зäоров’я, у якій містèлась 
віäмова в наäанні віäомостей, ïро які йшлося у зверненні. Головнèй лікар 
зазначèв, що інформаöія, яку вèтребовує роботоäавеöь і ïрофсïілковèй 
орган, становèть меäèчну таємнèöю, а віäтак, є конфіäенöійною і 
розголошенню не ïіäлягає. 

2. Ïриклад порушення прав

Äо öентрального районного суäу м. Ì. звернулась гр. Ю. з ïозовом ïро 
віä шко  äування шкоäè, заïоäіяної внасліäок розголошення інформаöії ïро її 
ÂІË-ïозèтèвнèй статус і, як насліäок, звільнення її з роботè. Çаклаä охоронè 
зäоров’я, у якому особа ïрохоäèла ïрофілактèчнèй меäèчнèй огляä, 
наäіслав роботоäавöю вèтяг з меäèчної картè стаöіонарного хворого, äе 
був зазначенèй äіагноз ÂІË-захворювання. Позèвачка жоäної інформаöії віä 
меäèків ïро äіагноз не отрèмала. Ñлужбові особè заклаäу ïоінформувалè 
батька гр. Ю. ïро захворювання.

3. Âипадок з практики 

У Печерському районному суäі м. кèєва слухалась сïрава за аäміністратèвнèм 
ïозовом Побережеöь Ñ. ïро вèзнання незаконнèм і невіäïовіäнèм ïравовèм 
актам вèщої юрèäèчної сèлè Íаказу «Про затверäження зразка, технічного 
оïèсу лèстка неïраöезäатності та Інструкöії ïро ïоряäок заïовнення лèстка 
неïраöезäатності» віä 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 у частèні: а) 
затверäження зразка лèстка неïраöезäатності; б) затверäження технічного 
оïèсу лèстка неïраöезäатності; в) затверäження Інструкöії ïро ïоряäок 
заïовнення лèстка неïраöезäатності.
Â аäміністратèвному ïозові ïозèвачка ïоставèла ïèтання ïро вèзнання 
суäом незаконнèм і невіäïовіäнèм ïравовèм актам вèщої юрèäèчної сèлè 
Íаказу в частèні розміщення у лèстку неïраöезäатності інформаöії ïро 
ïервèннèй та заключнèй äіагнозè особè та коä захворювання віäïовіäно 
äо Ìіжнароäної класèфікаöії хвороб та ïрèчèн смерті (ÌкÕ-10). 
25 лèïня 2006 р. суä ïостановèв аäміністратèвнèй ïозов Побережеöь Ñ. äо 
Ìіністерства охоронè зäоров’я Українè, Ìіністерства ïраöі та соöіальної 
ïолітèкè Українè, Ôонäу соöіального страхування з тèмчасової втратè 
ïраöезäатності, Ôонäу соöіального страхування віä нещаснèх вèïаäків на 
вèробнèöтві та ïрофесійнèх захворювань Українè ïро вèзнання незаконнèм 
і невіäïовіäнèм ïравовèм актам вèщої юрèäèчної сèлè норматèвно-
ïравового акту заäовольнèтè: вèзнатè незаконнèм і невіäïовіäнèм 
ïравовèм актам вèщої юрèäèчної сèлè наказ у частèні розміщення у лèстку 
неïраöезäатності інформаöії ïро ïервèннèй та заключнèй äіагнозè та коäу 
захворювання віäïовіäно äо ÌкÕ-10 та скасуватè його в öій частèні.
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е) Ïрактичні поради

1. Îб’єкт лікарської таємнèöі становèть така інформаöія: а) віäомості 
ïро стан зäоров’я ïаöієнта; б) віäомості ïро хворобу; в) віäомості 
ïро äіагноз; г) віäомості, оäержані ïрè меäèчному обстеженні; 
ґ) віäомості ïро факт звернення за меäèчною äоïомогою; 
ä) віäомості ïро огляä та його результатè; е) віäомості ïро метоäè 
лікування; є) віäомості ïро інтèмну і сімейну сторонè жèття.

 Îб’єктом меäèчної таємнèöі ïовèнна бутè уся інформаöія, 
отрèмана у ïроöесі наäання меäèчної äоïомогè. її умовно можна 
ïоäілèтè на äві груïè: 1) меäèчну інформаöію; 2) інформаöію 
немеäèчного характеру, тобто ту, що стосується особèстого і 
сімейного жèття. кожну з öèх груï можна розгляäатè як щоäо 
ïаöієнтів (äіагноз, ïрогноз, шкіäлèві звèчкè, сімейне та особèсте 
жèття тощо), так і щоäо членів сім’ї хворого (сïаäкові хворобè, 
стан зäоров’я роäèчів, їх особèсте та сімейне жèття та інше) 
залежно віä конкретної сèтуаöії.

2. Ñуб’єктамè лікарської таємнèöі є меäèчні ïраöівнèкè та інші 
особè, якèм у зв’язку з вèконанням ïрофесійнèх або службовèх 
обов’язків стало віäомо ïро віäомості, що є об’єктом лікарської 
таємнèöі.

 Îïраöювання норматèвнèх äокументів і меäèчної та ïравової 
літературè з ïèтань меäèчної таємнèöі äає ïіäставè вèокремèтè 
такі груïè суб’єктів: 

 І) меäèчні ïраöівнèкè (головні лікарі, їх застуïнèкè, лікарі, мо-
лоäші сïеöіалістè з меäèчною освітою, молоäші меäèчні сестрè 
тощо).

 ІІ) інші особè, якèм у зв’язку з вèконанням ïрофесійнèх або 
службовèх обов’язків стала віäома інформаöія, яку не можна 
розголошуватè. Цю груïу ïоäіляємо на такі ïіäгруïè: 1) особè, 
що не належать äо меäèчнèх ïраöівнèків у заклаäах охоронè 
зäоров’я (воäії, ïраöівнèкè їäалень лікувальнèх заклаäів, 
ïраöівнèкè меäèчнèх архівів, меäèчні реєстраторè тощо); 2) 
фармаöевтèчні ïраöівнèкè; 3) стуäентè, які ознайомèлèсь з 
віäомостямè, що становлять меäèчну таємнèöю ïрè ïрохоäженні 
навчання і ïрактèкè у заклаäах охоронè зäоров’я; 4) ïраöівнèкè 
страховèх організаöій; 5) ïреäставнèкè органів уïравління 
сèстемою охоронè зäоров’я, зокрема ïраöівнèкè уïравлінь 
охоронè зäоров’я органів äержавної влаäè та органів  місöевого 
самовряäування; 6) ïраöівнèкè освітніх заклаäів (äошкільні 
навчальні заклаäè, загальноосвітні школè соöіальної реабілітаöії, 
навчально-реабілітаöійні öентрè тощо); 7) особè, віäомості 
якèм булè ïереäані в установленому законом ïоряäку (органè 
äізнання, äосуäового сліäства, суäè, нароäні äеïутатè тощо).
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3. Ñвіäоöькèй імунітет. У ст. 51 Цèвільного ïроöесуального ко-
äексу Українè («Îсобè, які не ïіäлягають äоïèту як свіäкè») 
ïереäбачено, що не ïіäлягають äоïèту як свіäкè особè, які 
за законом зобов’язані зберігатè в таємнèöі віäомості, що 
булè äовірені їм у зв’язку з їхнім службовèм чè ïрофесійнèм 
становèщем (ïро такі віäомості äèв. ï. 2 ч. 1 ст. 51).

 Çгіäно з ï. 1 ч. 1 ст. 69 крèмінально-ïроöесуального коäексу 
Українè, äоïèт, зокрема аäвокатів та іншèх фахівöів у галузі 
ïрава, які за законом мають ïраво на наäання ïравової 
äоïомогè особèсто чè за äорученням юрèäèчної особè, а 
також лікарів з ïрèвоäу фактів, що їм äовірені або сталè віäомі 
ïрè зäійсненні ïрофесійної äіяльності, можлèвèй за умовè, що 
вонè звільнені віä обов’язку зберігатè ïрофесійну таємнèöю або 
конфіäенöійність інформаöії особою, яка äовірèла їм öі віäомості. 
але Çакон закріïлює можлèвість äоïèту такèх осіб як свіäків з 
ïрèвоäу необхіäності з’ясування буäь-якèх іншèх фактів, що 
буäуть äоказамè у сïраві, наïрèклаä, якщо аäвокат, лікар булè 
очевèäöямè вчèнення злочèну. 

4. Часові межі збереження меäèчної таємнèöі, а саме «äоля» 
обов’язку ïісля смерті носія ïрава. Існує äумка ïро абсолютнèй 
характер меäèчної таємнèöі, у тому чèслі й ïісля смерті 
громаäянèна. Çаконоäавеöь регламентує öе ïèтання лèше в 
асïекті закріïлення у ч. 4 ст. 285 Цèвільного коäексу Українè та 
ч. 5 ст. 39-1 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро 
охорону зäоров’я» ïрава членів сім’ї або іншèх фізèчнèх осіб, 
уïовноваженèх нèмè, у разі смерті ïаöієнта, бутè ïрèсутнімè ïрè 
äосліäженні ïрèчèн його смерті та ознайомèтèсь із вèсновкамè 
щоäо ïрèчèн смерті, а також ïраво на оскарження öèх вèсновків 
äо суäу. Íа нашу äумку, варто ïогоäèтèсь з тèмè äосліäнèкамè, 
які, як вèняток, äоïускають розголошення таємнèöі ïомерлого. 
Äо такèх вèнятків віäносять розголошення інформаöії в інтересах: 
реабілітаöії особè, що ïомерла, але обов’язково за згоäè 
ïравонастуïнèків, членів сім’ї, блèзькèх, сïаäкоємöів ïомерлого, 
захèсту ïрав членів сім’ї, оскількè вонè мають ïраво, зокрема 
на віäшкоäування моральної шкоäè тощо. Çаöікавлені особè, 
які вèтребуватèмуть інформаöію, ïовèнні належно обґрунтуватè 
необхіäність її отрèмання (äетальніше äèв. підрозділ 6.1.3).

5. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 7.1.7.

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на приватність у розäілах 2 і 3.
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6.1.7. Ïраво на повагу до часу пацієнтів

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 7. Праâо на поâаãó äо часó паöієнтіâ 

«Êоæåн ìає праâо на отриìання нå обõіäноãо ëікóâання бåç 
çâоëіканü, про тяãоì напåрåä âстаноâëåноãо стро кó. Öå праâо 
стосóєтüся коæноãо åтапó ëікóâання».

б) Конституція і закони України

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 34 (ч. 2), 78 (п. «а» ч. 1)].

«Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані... наäаватè своєчасну та кваліфіко-
вану меäèчну і лікарську äоïомогу« (ï. «а» ч. 1 ст. 78).

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я–2020: укра-
їнський вимір»: Ðозпорядження Кабінету Міністрів України від 
31.10.2011 р. ¹ 1164-р.

  f Ïро заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної 
допомоги населенню в Україні: Íаказ МОЗ України від 
29.08.2008 р. ¹ 500 [п. 2.1].

«Íаäання в максèмально короткі строкè, ïісля отрèмання вèклèку, 
екстреної меäèчної äоïомогè ïаöієнтам вèзначеної терèторії 
обслуговування на äогосïіталь ному етаïі».

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

  f Ïро затвердження нормативно-правових актів Міністерства 
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Ïро 
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я 
у Âінницькій, Äніпропетровській, Äонецькій областях та місті 
Києві»: Íаказ МОЗ України від 05.10.2011 р. ¹ 646.
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г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн сько му з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.3].

«…Ëікар зобов’язанèй ïрèäілятè ïаöієнту äостатньо часу і увагè, 
необхіäнèх äля встановлення ïравèльного äіагнозу, вèконання ïовного 
обсягу äоïомогè, обґрунтування ïрèïèсів і рекоменäаöій щоäо 
ïоäальшого лікування, наäання їх хворому у äетальному і зрозумілому 
äля нього вèгляäі…». 

д) Þридична практика

1. Ïриклади дотримання прав

Гр. Ä. ïрèйшла на ïрèйом äо лікаря-офтальмолога зі своєю малолітньою 
äèтèною. Íезважаючè на те, що зміна меäèчного ïраöівнèка вже 
закінчèлась, був кінеöь робочого äня, він все ж без зволікань ïрèйняв 
äèтèну і ïрèзначèв їй необхіäне лікування. 

2. Ïриклад порушення прав

Гр. Í., 1930 р. н., звернувся äо лікаря-тераïевта амбулаторно-ïоліклі-
нічного заклаäу зі скаргамè на біль головè, ïіäняття тèску. У öей äень він, 
незважаючè на вік і стан зäоров’я, ïровів в очікуванні ïрактèчно всю зміну 
öього лікаря, оскількè вона ïрèймала ïаöієнтів не кваïлячèсь, а також 
віäлучалась зі свого кабінету без жоäнèх ïояснень хворèм, що очікувалè в 
черзі. Çа 30 хв äо закінчення своєї роботè лікар ïовіäомèла, що сьогоäні 
вже більше нікого ïрèйматè не буäе, оскількè ïовèнна наïèсатè багато 
меäèчнèх äокументів. Ëікар ïовіäомèла, що всі, хто не отрèмав äоïомогè 
сьогоäні, можуть, зважаючè на їх стан, якèй вона оöінèла «на око», ïрèйтè 
на ïрèйом в іншèй äень. Ëèше завäякè власній наïолеглèвості гр. Í. того 
äня все ж отрèмав меäèчну äоïомогу.

3. Âипадок з практики

Äо уïравління охоронè зäоров’я м. Т. наäійшла скарга гр. Ж., якèй вказував 
на те, що він вèклèкав швèäку меäèчну äоïомогу äля своєї äружèнè, яка 
ïотерïала віä гострого болю, оскількè в неї, як згоäом з’ясувалося, була 
нèркова коліка. Як зазначав заявнèк, з часу ïершого вèклèку мèнуло 
ïівгоäèнè, і він знову ïоäзвонèв на станöію і ïовторèв вèклèк, хоча його 
заïевнèлè, що машèна вèїхала. карета швèäкої меäèчної äоïомогè ïрèбула 
äо нèх лèше через гоäèну. Çаявнèк у своєму зверненні вказав, що його 
найбільше обурèло зверхнє ставлення меäèчнèх ïраöівнèків, зволікання з 
наäанням меäèчної äоïомогè його äружèні, яка ïротягом трèвалого часу 
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терïіла стражäання. Íаказом начальнèка уïравління охоронè зäоров’я 
м. Т. було створено комісію, яка ïровела службову ïеревірку за фактамè, 
вèклаäенèмè у скарзі. комісія ïіäготувала äовіäку, в якій віäзначèла 
неäолікè в організаöії наäання екстреної меäèчної äоïомогè населенню, 
враховуючè вèмогè, ïереäбачені в Íаказі ÌÎÇ Українè «Про захоäè щоäо 
уäосконалення наäання екстреної меäèчної äоïомогè населенню в Україні» 
віä 29.08.2008 р. № 500. Íачальнèк уïравління äовіäку, як і віäïовіäно свої 
рекоменäаöії щоäо оïтèмізаöії функöіонування станöії, скерував головному 
лікарю станöії швèäкої меäèчної äоïомогè. крім öього, було ïіäготовлено 
віäïовіäь заявнèку з вказівкою на вжèті захоäè реагування. Головнèй лікар 
станöії швèäкої меäèчної äоïомогè ïрèтягнув вèннèх äо äèсöèïлінарної 
віäïовіäальності. 

е) Ïрактичні поради

1. Äіяння меäèчнèх ïраöівнèків, зокрема такі, як нез’явлення äо 
хворого за вèклèком, ïоверхове, формальне, несвоєчасне 
обстеження хворого, що ïотребує меäèчної äоïомогè, можуть 
бутè кваліфіковані за ст. 139 крèмінального коäексу Українè 
(«Íенаäання äоïомогè хворому меäèчнèм ïраöівнèком»). У разі 
ненаäання ïотрібної äоïомогè ïаöієнту в межах заклаäу охо-
ронè зäоров’я внасліäок неäбалого чè несумлінного ставлення 
äо своїх ïрофесійнèх обов’язків меäèчнèм ïраöівнèком, 
в т.ч. ïов’язаного з часовèмè межамè наäання äоïомогè, 
кваліфікуватèметься на ïіäставі ст. 140 крèмінального коäексу 
Українè («Íеналежне вèконання ïрофесійнèх обов’язків 
меäèчнèм або фармаöевтèчнèм ïраöівнèком»).

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами
Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на повагу до часу пацієнта в контексті Права на найвèщèй 
äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного зäоров’я у розäілах 2 і 3.

6.1.8. Ïраво на якісну медичну допомогу

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 8. Праâо на äотриìання станäартіâ якості 

«Êоæåн ìає праâо на äостóпністü якіс но ãо ìåäичноãо обсëóãоâóâання 
на осноâі спåöиôікаöії і â точній âіäпоâіäності äо станäартіâ».
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б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 49 (ч. 1)].

«кожен має ïраво на охорону зäоров’я, меäèчну äоïомогу та меäèчне 
страхування».

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 284 (ч. 1)].

«Ôізèчна особа має ïраво на наäання їй меäèчної äоïомогè».

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 139, 140].

«Íенаäання äоïомогè хворому меäèчнèм ïраöівнèком:
1. Íенаäання без ïоважнèх ïрèчèн äоïомогè хворому меäèчнèм 
ïраöівнèком, якèй зобов’язанèй, згіäно з установленèмè ïравèламè, 
наäатè таку äоïомогу, якщо йому завіäомо віäомо, що öе може 
матè тяжкі насліäкè äля хворого, карається штрафом äо ï’ятäесятè 
неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян з ïозбавленням ïрава 
обійматè ïевні ïосаäè чè займатèся ïевною äіяльністю на строк äо 
трьох років або громаäськèмè роботамè на строк äо äвохсот гоäèн, 
або вèïравнèмè роботамè на строк äо äвох років.
2. Те саме äіяння, якщо воно сïрèчèнèло смерть хворого або інші тяжкі 
насліäкè, карається обмеженням волі на строк äо чотèрьох років або 
ïозбавленням волі на строк äо трьох років, з ïозбавленням ïрава 
обійматè ïевні ïосаäè чè займатèся ïевною äіяльністю на строк äо 
трьох років або без такого» (ст. 139).
«Íеналежне вèконання ïрофесійнèх обов’язків меäèчнèм або 
фармаöевтèчнèм ïраöівнèком:
1. Íевèконання чè неналежне вèконання меäèчнèм або фарма öев-
тèчнèм ïраöівнèком своїх ïрофесійнèх обов’язків внасліäок неäбалого 
чè несумлінного äо нèх ставлення, якщо öе сïрèчèнèло тяжкі насліäкè 
äля хворого, карається ïозбавленням ïрава обійматè ïевні ïосаäè чè 
займатèся ïевною äіяльністю на строк äо ï’ятè років або вèïравнèмè 
роботамè на строк äо äвох років, або обмеженням волі на строк äо 
äвох років, або ïозбавленням волі на той самèй строк.
2. Те саме äіяння, якщо воно сïрèчèнèло тяжкі насліäкè неïовнолітньому, 
карається обмеженням волі на строк äо ï’ятè років або ïозбавленням 
волі на строк äо трьох років, з ïозбавленням ïрава обійматè ïевні 
ïосаäè чè займатèся ïевною äіяльністю на строк äо трьох років» 
(ст. 140).

  f Ïро захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 
(у ред. від 01.12.2005 р.) [статті 4 (п. 2 ч. 1), 6].
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Âіäïовіäно äо ч. 1 ст. 4, сïожèвач має ïраво, зокрема на належну якість 
ïроäукöії та обслуговування (ï. 2).
У ст. 6 закріïлено ïраво сïожèвачів на належну якість ïроäукöії (буäь-
які вèріб (товар), робота чè ïослуга, що вèготовляються, вèконуються 
чè наäаються äля заäоволення сусïільнèх ïотреб). Âèконавеöь 
зобов’язанèй ïереäатè сïожèвачеві ïроäукöію належної якості, а 
також наäатè інформаöію ïро öю ïроäукöію. Âèконавеöь на вèмогу 
сïожèвача зобов’язанèй наäатè йому äокументè, які ïіäтверäжують 
належну якість ïроäукöії.

  f Ïро основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р.

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6 (п. «д»), 14-1, 33, ч. 2 ст. 34, 
ст. 35—35-5, ст. 78 (п. «а»)].

У ст. 6 ïереäбачено ïраво на кваліфіковану меäèко-санітарну 
äоïомогу, включа ючè вільнèй вèбір лікаря, вèбір метоäів лікування 
віäïовіäно äо його рекоменäаöій і заклаäу охоронè зäоров’я (ï. «ä»).

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 24 (ч. 1)].

  f Ïро затвердження Загальнодержавної програми розвитку пер-
винної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної меди-
цини на період до 2011 року: Закон України від 22.01.2010 р.

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 1 ч. 1].

«Усі знання, сèлè та вміння віääаватè сïраві охоронè і ïоліïшення 
зäоров’я люäèнè… ïоäаватè меäèчну äоïомогу всім, хто її ïотребує».

  f Ïро затвердження нормативів надання медичної допомоги та 
показників якості медичної допомоги: Íаказ МОЗ України від 
28.12.2002 р. ¹ 507.

Äо ïереліку ïоказнèків якості наäання меäèчної äоïомогè належать:
1. Äостуïність меäèчної äоïомогè.
2. Åкономічність меäèчної äоïомогè.
3. Åфектèвність меäèчної äоïомогè.
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4. Íастуïність меäèчної äоïомогè.
5. Íауково-технічнèй рівень меäèчної äоïомогè.
6. Ðівень äотрèмання технологічності меäèчної äоïомогè.
7. Ðівень якості äèсïансерèзаöії.
8. Ðівень якості äіагностèкè.
9. Ðівень якості лікування.
10. Ðівень якості обстеження.
11. Ðівень якості ïрофілактèкè.
12. Ðівень якості реабілітаöії.
13. Ñтуïінь заäоволення ïаöієнта отрèманою меäèчною äоïомогою.

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі 
охорони здоров’я в Україні на період до 2020 р.: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

Ç-ïоміж завäань реалізаöії конöеïöії вèзначено захèст інтересів 
ïаöієнта щоäо отрèмання нèм якісної меäèчної äоïомогè… Îкрім öього 
вèзначено основні сïособè розв’язання ïроблемè в сфері ïіäвèщення 
якості меäèчнèх ïослуг, зокрема створення ефектèвної сèстемè стан-
äартèзаöії меäèчнèх ïослуг. 

  f Ïро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних 
наста нов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних прото-
ко лів медичної допомоги, локальних протоколів медичної 
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової 
медицини (частина перша): Íаказ МОЗ України, ÍÀМÍ України 
від 19.02.2009 р. ¹ 102/18.

Ñучаснèй ïіäхіä äо ïоліïшення якості меäèчної äоïомогè сïрямованèй 
на кон троль і ïокращання äіяльності сèстемè охоронè зäоров’я, 
ïіäвèщення її ефектèвності завäякè ïрактèöі, що базується на äоказах 
і вèкорèстанні клінічнèх äосліäжень вèсокого ґатунку як основè 
клінічної інформаöії. Ñучасна меäèчна ïрактèка вèмагає віä лікаря 
вèкорèстання тількè найнаäійнішèх äоказів, віä хворого – актèвної 
ïоінформованої участі в ïрофілактèчнèх ïрограмах та ïіä час наäання 
меäèчної äоïомогè. Інäèкатор якості меäèчної äоïомогè – кількіснèй 
або якіснèй ïоказнèк, віäносно якого існують äоказè чè консенсус 
щоäо його безïосереäнього вïлèву на якість меäèчної äоïомогè; 
вèзначається ретросïектèвно.

  f Ïро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних 
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних про-
токолів медичної допомоги, локальних протоколів медичної 
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової 
медицини (частина друга): Íаказ МОЗ України та ÍÀМÍ України 
від 03.11.2009 р. ¹ 798/75.
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  f Ïро внесення змін до наказів МОЗ України та ÍÀМÍ України від 
19.02.2009 р. ¹ 102/18 та від 03.11.2009 р. ¹ 798/75: Íаказ 
МОЗ України та ÍÀМÍ України від 20.07.2010 р. ¹ 594/71.

  f Ïро затвердження Ïлану заходів щодо реалізації Концепції 
управління якістю клінічних лабораторних досліджень на пері-
од до 2015 р.: Íаказ МОЗ України від 17.10.2010 р. ¹ 1003.

  f Ïро Ïорядок контролю та управління якістю медичної допо-
моги: Íаказ МОЗ України від 26.03.2009 р. ¹ 189. 

«Ìетою зäійснення контролю якості меäèчної äоïомогè є забезïе-
чення ïрав ïаöієнтів на оäержання меäèчної äоïомогè у необхіäному 
обсязі і належної якості шляхом оïтèмального вèкорèстання каäровèх 
і матеріально-технічнèх ресурсів охоронè зäоров’я, застосування äо-
сконалèх меäèчнèх технологій» (ï. 7).

  f Ïро управління якістю медичної допомоги: Íаказ МОЗ України 
від 24.02.2010 р. ¹ 163.

  f Ïро затвердження Ïоложення про центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозді-
ли: Íаказ МОЗ України від 04.11.2011 р. ¹ 755.

  f Ïро затвердження нормативно-правових актів Міністерства 
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Ïро 
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я 
у Âінницькій, Äніпропетровській, Äонецькій областях та місті 
Києві: Íаказ МОЗ України від 05.10.2011 р. ¹ 646.

  f Ïро затвердження Єдиного термінологічного словника (Гло-
сарій) з питань управління якості медичної допомоги: Íаказ 
МОЗ України від 20.07.2011 р. ¹ 427.

  f Ïро затвердження Індикаторів якості медичної допомоги: Íа-
каз МОЗ України від 02.11.2011 р. ¹ 743.

  f Ïро затвердження Ïорядку контролю за додержанням Ëіцен-
зійних умов провадження певних видів господарської діяль-
ності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Íаказ МОЗ 
України від 10.02.2011 р. ¹ 80.

  f Ïро затвердження Ëіцензійних умов провадження господар-
ської діяльності з медичної практики: Íаказ МОЗ України від 
02.02.2011 р. ¹ 49.
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  f Ïро внесення змін до наказу МОЗ України від 01.11.2011 р. 
¹ 742 (Íаказ МОЗ України від 01.11.2011 р. ¹ 742 «Ïро за-
твердження примірних договорів про медичне обслуговування 
населення»): Íаказ МОЗ України від 28.12.2011 р. ¹ 992.

  f Ïро затвердження та впровадження медико-технологічних до-
кументів зі стандартизації медичної допомоги на засадах до-
казової медицини: Íаказ МОЗ України від 23.11.2011 р. ¹ 816.

  f Ïро затвердження Галузевої програми стандартизації медич-
ної допомоги на період до 2020 року: Íаказ МОЗ України від 
19.09.2011 р. ¹ 597. 

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.2].

«Ëікар несе віäïовіäальність за якість і гуманність меäèчної äоïомогè, 
яка наäається ïаöієнтам, та буäь-якèх іншèх ïрофесійнèх äій щоäо 
втручання в жèття та зäоров’я люäèнè».

д) Þридична практика

1. Ïриклади дотримання прав

Гр. Â., 1940 р. н., ïеребуваючè в залі очікування аероïорту, віäчула 
незäужання, різкèй біль у груäях. Âона звернулась за меäèчною äоïомогою 
äо меäïункту аероïорту, в якому їй наäавалè необхіäну äоïомогу äо 
ïрèїзäу карäіологічної брèгаäè швèäкої меäèчної äоïомогè. Паöієнтка 
була госïіталізована з інфарктом міокарäа äля стаöіонарного лікування.

2. Ïриклади порушення прав 

23-річнèй жèтель м. к. ïісля ÄТП був äоïравленèй äо öентральної районної 
лікарні міста, äе йому ïротягом трьох äіб наäавалась інтенсèвна меäèчна 
äоïомога за основнèм äіагнозом – череïно-мозкова травма. Через äві äобè 
ïаöієнт ïомер. У ïротоколі (карті) ïатологоанатомічного розтèну заïèсано, 
що ïрèчèною смерті стала закрèта травма шлунково-кèшкового тракту з 
обшèрнèм крововèлèвом, яка ïрè лікуванні взагалі не була äіагностована. 
Íа ïіäставі зазначеного äокумента було ïорушено крèмінальну сïраву 
ïротè лікуючого лікаря ЦÐË з ïрèзначенням суäово-меäèчної ексïертèзè, 
яка встановèла неналежність наäаної лікарем äоïомогè.
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3. Âипадки з практики

Піäсуäні гр. Ñ., гр. Т. – меäèчні ïраöівнèкè, що займалè віäïовіäно ïосаäè 
завіäувача ïологовèм віääіленням Í. ЦÐË П. обл. (äалі – лікарня) та лікаря-
акушера-гінеколога ïологового віääілення лікарні 22 травня 2007 р., 
ïрèймаючè ïологè в ïороäіллі гр. Ä., не вèконалè своїх ïрофесійнèх 
обов’язків через неäбале та несумлінне äо нèх ставлення, що сïрèчèнèло 
тяжкі насліäкè – смерть ïороäіллі. 
22.05.2007 р. о 07 гоä 30 хв у вагітної в ïрèміщенні лікарні розïочалась 
ïологова äіяльність, яка о 17 гоä того ж äня ïерейшла в актèвну стаäію. 
Îскількè у ïроöесі ïологів вèнèклè усклаäнення, лікарі вèрішèлè вäатèся 
äо оïератèвного втручання – кесаревого розтèну (оïераöія була ïровеäена 
22.05.2007 р.).
Після оïераöії лікарі, усуïереч вèмогам ïоложень наказу ÌÎÇ Українè 
№ 620 віä 29.12.2003 р. «Про організаöію наäання стаöіонарної акушерсько-
гінекологічної та неонатологічної äоïомогè в Україні», залèшèлè ïороäіллю 
без свого нагляäу, через що атонічну кровотечу в ïісляоïераöійному ïеріоäі 
(кесарів розтèн) у ïотерïілої вонè äіагностувалè із заïізненням, а крім того, 
районнèй акушер-гінеколог гр. Ñ. не забезïечèв зберігання у ïологовому 
віääіленні необхіäного заïасу комïонентів крові.
Така безäіяльність ïрèзвела äо розвèтку в ïороäіллі геморагічного шоку 
3–4 стуïеню, а саме хвора втратèла 1200 мл крові, як було вèявлено о 20 
гоä 10 хв того ж äня, що свіäчèть ïро те, що хвора ïеребувала без нагляäу 
лікарів ïротягом 40 хв. Як насліäок – несвоєчасна äіагностèка маткової 
кровотечі в ïотерïілої гр. Ä., заïізніле наäання меäèчної äоïомогè у ïоєä-
нанні з її неаäекватністю ïрèзвелè äо розвèтку незворотнèх змін у мозковій 
тканèні ïороäіллі, які в ïоäальшому сïрèчèнèлè смерть ïотерïілої.
Ñуä, розглянувшè сïраву, ïостановèв вèрок 29.03.2010 р., а саме гр. Ñ. 
засуäèтè, на ïіäставі ч. 1 ст. 140 кк Українè, äо 2 (äвох) років обмеження 
волі; гр. Т. – на ïіäставі ч. 1 ст. 140 кк Українè, äо ïозбавлення ïрава 
обійматè ïосаäè лікаря-акушера-гінеколога строком на 3 рокè, на ïіäставі 
ï. «г» ст. 1 Çакону Українè «Про амністію» віä 12 груäня 2008 р. звільнèтè гр. 
Т. віä віäбування ïрèзначеного ïокарання. Цèвільнèй ïозов ïотерïілої гр. к. 
(матері ïороäіллі) заäовольнèтè ïовністю, а саме: стягнутè з гр. Ñ. та гр. Т. 
на корèсть гр. к. 15 282,86 грн майнової шкоäè та 100 000 грн моральної 
шкоäè – соліäарно. У сïраві вèнесено окрему ïостанову.

е) Ïрактичні поради

1. контроль якості меäèчної äоïомогè зäійснюють клініко-ексïертні 
комісії (äалі – кÅк) ÌÎÇ Українè, ÌÎÇ аÐ крèм, головнèх уïрав-
лінь охоронè зäоров’я обласнèх, кèївської та Ñевастоïольської 
міськèх äержаäміністраöій, уïравлінь (віääілів) охоронè зäоров’я 
міськèх, районнèх органів місöевого самовряäування.

2. контроль якості меäèчної äоïомогè в заклаäах охоронè зäоров’я 
(äалі – ÇÎÇ) зäійснюють:
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 – кÅк ÌÎÇ Українè: 1) у ÇÎÇ äержавної формè власності, ïіäïо-
ряäкованèх ÌÎÇ; 2) у ÇÎÇ комунальної формè власності; 3) у ÇÎÇ 
äержавної формè власності, ïіäïоряäкованèх іншèм органам 
äержавної влаäè, та ïрèватної формè власності в межах кон-
тролю за äоäержанням ліöензійнèх умов ïроваäження меäèчної 
ïрактèкè на ïіäставі Íаказу ÌÎÇ Українè «Про затверäження По-
ряäку контролю за äоäержанням Ëіöензійнèх умов ïроваäження 
ïевнèх вèäів госïоäарської äіяльності в галузі охоронè зäоров’я, 
що ліöензуються» віä 10.02.2011 р. № 80;

 – кÅк ÌÎÇ аÐ крèм, головнèх уïравлінь (уïравлінь) охоронè 
зäоров’я обласнèх, кèївської та Ñевастоïольської міськèх 
äержаäміністраöій: в ïіäïоряäкованèх ÇÎÇ комунальної формè 
власності.

3. Піäставою äля зäійснення контролю якості меäèчної äоïомогè є 
наказ ÌÎÇ або віäïовіäного органу охоронè зäоров’я. Çа резуль-
татамè ïровеäеної ïеревіркè кÅк склаäається акт ексïертного 
контролю за формою, затверäженою ÌÎÇ. акт ïіäïèсується всі-
ма членамè кÅк та візується нèмè на кожній сторінöі. Çасіäання 
кÅк оформляються ïротоколом. 

4. Âèсновок акту ексïертного контролю ухвалюється ïростою 
більшістю голосів членів кÅк. Прè рівності голосів голос головè 
комісії є вèрішальнèм. У разі, якщо 1/2 склаäу членів кÅк не ïого-
äжується з вèсновкамè акту ексïертного контролю, за рішенням 
Ìіністра охоронè зäоров’я Українè або керівнèка віäïовіäного 
органу охоронè зäоров’я може бутè ïровеäено ïовторнèй кон-
троль якості меäèчної äоïомогè.

5. коïії акту ексïертного контролю кÅк можуть наäаватèся заяв-
нèкам, на їх вèмогу.

6. контролю якості меäèчної äоïомогè обов’язково ïіäлягають:  
а) летальні вèïаäкè; б) вèïаäкè усклаäнень; в) вèïаäкè ïервèн-
ного вèхоäу на інваліäність осіб ïраöезäатного віку; г) вèïаäкè 
ïовторної госïіталізаöії з ïрèвоäу того самого захворювання 
ïротягом року; ґ) вèïаäкè захворювань з ïоäовженèмè чè укоро-
ченèмè термінамè лікування (чè тèмчасової неïраöезäатності); 
ä) вèïаäкè з розбіжністю äіагнозів; е) вèïаäкè, що суïровоäжу-
валèся скаргамè ïаöієнтів чè їх роäèчів.

7. контроль якості меäèчної äоïомогè є зовнішнім і внутрішнім. 
Çовнішній зäійснюється шляхом ïлановèх та ïозаïлановèх 
ïеревірок äоäержання ліöензійнèх умов ïроваäження меäèчної 
ïрактèкè, ексïертної оöінкè віäïовіäності крèтеріям äержавної 
акреäèтаöії заклаäів охоронè зäоров’я, атестаöії лікарів та мо-
лоäшèх сïеöіалістів з меäèчною освітою. Âнутрішній – öе кон-
троль, якèй зäійснюється шляхом ексïертèзè віäïовіäності якості 
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наäаної меäèчної äоïомогè äержавнèм вèмогам станäартів, 
норматèвів, клінічнèх ïротоколів лікувально-консультатèвнèмè 
комісіямè, клініко-ïатологоанатомічнèмè конференöіямè, ліка-
рямè (самоконтроль) та керівнèöтвом заклаäів охоронè зäоров’я. 

8. Âсі звернення, що наäійшлè äо кÅк ïовèнні бутè розглянуті ïро-
тягом 30 äнів. Прè неможлèвості ïрèйняття рішення в окресленèй 
часовèй ïроміжок, строк розгляäу може бутè ïроäовженèй äо 15 
äнів.

9. Пèтання якості наäання буäь-якèх ïослуг, у тому чèслі 
сïожèвачеві — ïаöієнту меäèчнèх ïослуг, врегульовані Çаконом 
Українè «Про захèст ïрав сïожèвачів».

10. Íалежна якість ïослугè – öе властèвість ïроäукöії, яка віäïовіäає 
вèмогам, встановленèм äля öієї категорії ïроäукöії у норматèвно-
ïравовèх актах та умовам äоговору із сïожèвачем. Якість 
меäèчної äоïомогè – öе належне (віäïовіäно äо станäартів, 
клінічнèх ïротоколів) ïровеäення всіх захоäів, які є безïечнèмè, 
раöіональнèмè, ïрèйнятнèмè з точкè зору коштів, що вèко-
рèстовуються в äаному сусïільстві, і вïлèвають на смертність, 
захворюваність, інваліäність.

11. Çа неналежне вèконання меäèчнèм ïраöівнèком своїх ïро-
фесійнèх обов’язків внасліäок неäбалого чè несумлінного 
äо нèх ставлення настає крèмінальна віäïовіäальність за ст. 
140 крèмінального коäексу Українè. Íеналежне вèконання 
ïрофесійнèх обов’язків має місöе тоäі, колè меäèчнèй або 
фармаöевтèчнèй ïраöівнèк вèконує свої обов’язкè не в ïовному 
обсязі, неäбало, ïоверхово, не так, як öього вèмагають інтересè 
його ïрофесійної äіяльності.

12. Ñклаäовою законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я є 
станäартè меäèчної äоïомогè та клінічні ïротоколè за окремèмè 
нозологіямè і наïрямамè меäèчної äіяльності, на ïіäставі якèх 
меäèчнèм ïраöівнèкам сліä наäаватè меäèчну äоïомогу. 

13. Äля коректного ïраворозуміння, сліä ïам’ятатè ïро таке сïів-
віäношення в меäèчній ïрактèöі: клінічні настановè віäïовіäають 
на заïèтання: «Що може бутè зроблено?» (еталоннèй варіант 
клінічної ïрактèкè), станäартè меäèчної äоïомогè – на за-
ïèтання «Як ïовèнно бутè зроблено в умовах äержавè?», 
ïротокол меäèчної äоïомогè – на заïèтання «Як öе ïовèнно бутè 
вèконано?». 

14. клінічні настановè та станäартè меäèчної äоïомогè віäрізняються 
своєю юрèäèчною сèлою. клінічні настановè є ïрофесійнèм 
äокументом, якèй затверäжується організаöією фахівöів, містèть 
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сèстематèзовані ïоложення щоäо меäèчної äоïомогè, роз-
роблені на засаäах äоказової меäèöèнè, і має на меті сïрèятè 
лікарю і ïаöієнту в ухваленні рішень у різнèх клінічнèх сèтуаöіях. 
Ñтанäарт меäèчної äоïомогè є норматèвнèм äокументом, 
якèй затверäжується на наöіональному рівні ÌÎÇ Українè і має 
обов’язковèй характер, вèзначає нормè, вèмогè äо організаöії і 
крèтерії якості наäання меäèчної äоïомогè, а також ïоказнèкè, 
за якèмè згоäом зäійснюється ауäèт на різнèх рівнях уïравління 
сèстемою забезïечення якості. Ñтанäартè меäèчної äоïомогè 
розробляються в обмеженій кількості залежно віä соöіальнèх і 
меäèчнèх ïріорèтетів і включають груïè захворювань або станів, 
що вражають велèкі ïоïуляöійні груïè населення ïраöезäатного 
віку та ïрèзвоäять äо найбільшèх втрат в економіöі країнè. 
Ñтанäартè меäèчної äоïомогè ïереäбачають ïравèла, нор-
матèвè, а також ïоказнèкè якості наäання меäèчної äоïомогè 
віäïовіäного вèäу, які розробляються з урахуванням сучасного 
рівня розвèтку меäèчної наукè і ïрактèкè.

15. Протокол меäèчної äоïомогè також є норматèвнèм äокументом, 
якèй вèзначає вèмогè äо äіагностèчнèх, лікувальнèх, ïрофілак-
тèчнèх та реабілітаöійнèх метоäів наäання меäèчної äоïомогè та 
їх ïосліäовність. Протокол містèть ïравèла та технології реалізаöії 
станäарту меäèчної äоïомогè, вèзначає ïоряäок взаємоäії 
суб’єктів наäання меäèчної äоïомогè та умовè ïерехоäу віä 
оäного етаïу меäèчної äоïомогè äо іншого. клінічнèй ïротокол 
меäèчної äоïомогè затверäжується ÌÎÇ Українè.

16. Права сïожèвача вважаються ïорушенèмè (ст. 21 Çакону 
Українè «Про захèст ïрав сïожèвачів»), зокрема, якщо ïрè 
реалізаöії ïроäукöії буäь-якèм чèном ïорушується ïраво 
сïожèвача на свобоäу вèбору ïроäукöії; буäь-якèм чèном 
(крім вèïаäків, ïереäбаченèх законом) обмежується ïраво 
сïожèвача на оäержання необхіäної, äостуïної, äостовірної 
та своєчасної інформаöії ïро віäïовіäну ïроäукöію; сïожèвачу 
реалізовано ïроäукöію, яка є небезïечною, неналежної якості, 
фальсèфікованою.

17. Äля захèсту свого ïорушеного ïрава на меäèчну äоïомогу 
люäèна може скорèстатèсь усім необхіäнèм ïравовèм інстру-
ментарієм, у тому чèслі суäовèм. Çахèст ïрав сïожèвачів 
зäійснюється у суäовому ïоряäку віäïовіäно äо ст. 22 Çакону 
Українè «Про захèст ïрав сïожèвачів».

18. Якість наäання меäèчної äоïомогè у разі вèнèкненні конфлікту 
між су б’єк тамè меäèчнèх ïравовіäносèн ïрè розгляäі меäèчнèх 
сïрав встановлюється бюро суäово-меäèчнèх ексïертèз та 
клініко-ексïертнèмè комісіямè.



чàñòèíà 6: Ïðàâà òà îáîâ’яçêè Ïàцієíòіâ çà çàêîíîäàâñòâîМ óêðà¯íè 

262 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

19. Äержава забезïечує якість і безïеку меäèчної äоïомогè 
ïаöієнтам завäякè віäïовіäній сèстемі сертèфікаöії, ліöензування, 
акреäèтаöії та станäартèзаöії, а також належній ïіäготовöі і 
ïереïіäготовöі меäèчного і фармаöевтèчного ïерсоналу на 
ïіäставі чèннèх äержавнèх станäартів навчання, і зäійснює 
контрольні функöії за буäь-якою меäèчною ïрактèкою. 

є) Ïерехресні посилання між відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на якісну медичну допомогу у контексті Права на найвèщèй 
äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного зäоров’я і Права на жèття у розäілах 
2 і 3.

6.1.9. Ïраво на безпеку

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 9. Праâо на бåçпåкó

«Êоæåн ìає праâо на сâобоäó âіä øко äи, çапоäіяної нåнаëåæниì 
ôóнк öіо нóâанняì систåìи оõорони çäороâ’я, нåäбаëістþ та поìиë-
каìи ìåä пра öіâ ни кіâ, а такоæ праâо на äостóпністü ìåäичниõ посëóã 
і ëікóâаëüниõ проöåäóр, які âіäпоâіäаþтü âисокиì станäартаì 
бåçпåки».

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 49 (ч. 1)].

«кожен має ïраво на охорону зäоров’я, меäèчну äоïомогу та меäèчне 
стра хування».

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 284 (ч. 1)].

«Ôізèчна особа має ïраво на наäання їй меäèчної äоïомогè».

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 139, 140].

  f Ïро захист прав споживачів. Закон України від 12.05.1991 р. 
(у ред. від 01.12.2005 р.) [статті 4 (п. 3 ч. 1), 6 (п. 3 ч. 1)].
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У Çаконі гарантовано ïраво сïожèвачів на безïеку ïроäукöії (товар, 
робота чè ïослуга) (ст. 4), а також зазначено, що вèмогè äо ïроäукöії 
щоäо її безïекè äля жèття, зäоров’я сïожèвачів встановлюються 
норматèвнèмè äокументамè (ст. 6).

  f Ïро рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. [стаття 21].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 42, 44].

«Ìеäèчне втручання äоïускається лèше в тому разі, колè воно 
не може завäатè шкоäè зäоров’ю ïаöієнта. Ìеäèчне втручання, 
ïов’язане з рèзèком äля зäоров’я ïаöієнта, äоïускається як вèняток 
в умовах гострої ïотребè, колè можлèва шкоäа віä застосування 
метоäів äіагностèкè, ïрофілактèкè або лікування є меншою, ніж та, 
що очікується в разі віäмовè віä втручання, а усунення небезïекè äля 
зäоров’я ïаöієнта іншèмè метоäамè неможлèве. Ðèзèковані метоäè 
äіагностèкè, ïрофілак тèкè або лікування вèзнаються äоïустèмèмè, 
якщо вонè віäïовіäають сучаснèм науково обґрунтованèм вèмогам, 
сïрямовані на віäвернення реальної загрозè жèттю та зäоров’ю 
ïаöієнта, застосовуються за згоäою інформованого ïро їх можлèві 
шкіäлèві насліäкè ïаöієнта, а лікар вжèває всіх належнèх у такèх 
вèïаäках захоäів äля віäвернення шкоäè жèттю та зäоров’ю ïаöієнта» 
(ст. 42).
«У меäèчній ïрактèöі застосовуються метоäè ïрофілактèкè, 
äіагностèкè, лікування, реабілітаöії та лікарські засобè, äозволені äо 
застосування Ìіністерством охоронè зäоров’я Українè.
Íові метоäè ïрофілактèкè, äіагностèкè, лікування, реабілітаöії та 
лікарські засобè, які знахоäяться на розгляäі в установленому ïоряäку, 
але ще не äоïущені äо застосування, можуть вèкорèстовуватèся 
в інтересах вèлікування особè лèше ïісля отрèмання її ïèсьмової 
згоäè. Щоäо особè віком äо 14 років (малолітньої особè) зазначені 
метоäè та засобè можуть вèкорèстовуватèся за наявності ïèсьмової 
згоäè її батьків або іншèх законнèх ïреäставнèків, а щоäо особè віком 
віä 14 äо 18 років – за її ïèсьмовою згоäою та ïèсьмовою згоäою 
її батьків або іншèх законнèх ïреäставнèків; щоäо особè, öèвільна 
äієзäатність якої обмежується, – за її ïèсьмовою згоäою та ïèсьмовою 
згоäою її ïіклувальнèків; щоäо особè, вèзнаної у встановленому 
законом ïоряäку неäієзäатною, – за ïèсьмовою згоäою її законного 
ïреäставнèка. Прè отрèманні згоäè на застосування новèх метоäів 
ïрофілактèкè, äіагностèкè, лікування, реабілітаöії та лікарськèх 
засобів, які знахоäяться на розгляäі в установленому ïоряäку, але ще 
не äоïущені äо застосування, особі та (або) її законному ïреäставнèку 
ïовèнна бутè наäана інформаöія ïро öілі, метоäè, ïобічні ефектè, 
можлèвèй рèзèк та очікувані результатè» (ст. 44).



чàñòèíà 6: Ïðàâà òà îáîâ’яçêè Ïàцієíòіâ çà çàêîíîäàâñòâîМ óêðà¯íè 

264 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[стаття 7].

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 13 (ч. 3)].

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 4 (п. 4)].

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро затвердження тимчасового галузевого класифікатора ме-
дичних процедур (послуг) та хірургічних операцій: Íаказ МОЗ 
України від 14.02.2007 р. ¹ 7.

  f Ïро затвердження Тимчасових стандартів надання медичної 
допомоги підліткам та молоді: Íаказ МОЗ України від 
02.06.2009 р. ¹ 382.

  f Ïро затвердження Ïорядку контролю за додержанням Ëіцен-
зійних умов провадження певних видів господарської діяль-
ності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Íаказ МОЗ 
України від 10.02.2011 р. ¹ 80.

  f Ïро затвердження Ëіцензійних умов провадження господар-
ської діяльності з медичної практики: Íаказ МОЗ України від 
02.02.2011 р. ¹ 49.

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 
3.8, 3.12, 3.14].
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«Ëікар, у разі äоïущення ïомèлкè або вèнèкнення в результаті його 
äій неïереäбаченèх усклаäнень, зобов’язанèй ïоінформуватè ïро öе 
хворого, старшого колегу або керівнèка ïіäрозäілу, а за їх віäсутності — 
аäміністраöію установè, в якій він ïраöює, і негайно сïрямуватè свої 
äії на вèïравлення негатèвнèх насліäків, не чекаючè вказівок. Çа 
необхіäності сліä залучèтè іншèх сïеöіалістів, чесно ïоінформувавшè 
їх ïро суть ïомèлкè або усклаäнення, що вèнèклè. ...Ëікар не має ïрава 
залèшатè хворèх у вèïаäках загальної небезïекè» (ï. 3.12). «Ëікар 
не може ïроïонуватè ïаöієнту метоäè лікування, лікарські засобè і 
меäèчні вèробè, не äоïущені äо загального застосування ÌÎÇ Українè 
у вèзначеному законоäавством ïоряäку» (ï. 3.14).

д) Þридична практика

1. Ïриклади дотримання прав

Ëікар, наäаючè меäèчну інформаöію, ïовіäомèв ïаöієнтові гр. к., 1941 р. 
н., зокрема, ïро те, що äля ïіäсèлення äії меäèкаментозної тераïії було 
б äоöільно вèкорèстовуватè ïрèлаä, розробленèй науковöямè науково-
äосліäного інстèтуту. Ìеäèчнèй ïраöівнèк ïояснèв хворому те, що öей ïрèлаä 
лèше аïробується, результатè вèкорèстання ïозèтèвні, а тому, якщо ïаöієнт 
ïогоäжується його застосовуватè, йому необхіäно äатè згоäу в ïèсьмовій 
формі. 

2. Ïриклад порушення прав

Ëікуючèй лікар, наäаючè äоïомогу неïовнолітньому ïаöієнтові, вèрішèв 
застосовуватè лікарськèй засіб, якèй не був äоïущенèй äо застосування, 
оскількè інші засобè, на його äумку, не äавалè бажаного результату. Ñтан 
ïаöієнта через кілька äнів став різко ïогіршуватèся, хворого ïеревелè у 
реанімаöійне віääілення, äе через äень він ïомер, не ïрèхоäячè äо тямè. 
Батькам хлоïчèка стало віäомо, що лікар вèкорèстовував лікарськèй засіб, 
не äозволенèй äо застосування ÌÎÇ Українè. 

3. Âипадок з практики

26.03.2009 р. äо гінекологічного віääілення Ä. міської клінічної лікарні № 4 
звернулась гр. Î., 1995 р. н. Â орäèнаторській вона звернулась äо лікаря-
акушера-гінеколога гр. Ж. з ïроханням ïровестè їй аборт, ïояснèвшè, 
що вона вже має маленьку äèтèну, ïеребуває у скрутному матеріальному 
становèщі, а її чоловік ïротè нароäження äругої äèтèнè. Ëікар ïогоäèлась 
ïровестè аборт, отрèмала згоäу віä ïаöієнткè в ïèсьмовій формі і віäразу 
скерувала її в маніïуляöійнèй кабінет, äе і ïровела втручання. У ïроöесі 
зäійснення аборту лікар, заïіäозрèвшè ïерфораöію маткè, вèрішèла 
госïіталізуватè ïаöієнтку в гінекологічне віääілення, äе їй було ïровеäено 
нèзку äіагностèчнèх захоäів, але ïерфораöію вèявèтè не вäалось. Ëèше 
через трè äні, колè ïочався сеïсèс, за äоïомогою комïлексу всіх необхіäнèх 
äіагностèчнèх захоäів було ïіäтверäжено äіагноз – ïерфораöія маткè. Гр. Î. 
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в ургентному ïоряäку скерувалè на оïера тèвне втручання – вèäалення 
маткè з трубамè, насліäком якого було ïозбавлення хворої реïроäуктèвної 
функöії. Çа öèм фактом ïротè лікаря гр. Ж. було ïорушено крèмінальну 
сïраву на ïіäставі ч. 2 ст. 140 крèмінального коäексу Українè, в ïроöесі 
äосуäового сліäства було ïрèзначено суäово-меäèчну ексïертèзу, згіäно 
з вèсновкамè якої лікар вчèнèла нèзку ïрофесійнèх ïорушень, äії меäèка 
ïеребувалè у ïрèчèновому зв’язку із тяжкèмè насліäкамè, які насталè äля 
ïаöієнткè. Ñïраву було ïереäано з обвèнувальнèм вèсновком äо суäу, 
ïоäано öèвільнèй ïозов з вèмогою ïро віäшкоäування моральної шкоäè в 
сумі 60 тèс. грн. аäвокат ïіäсуäної в ïроöесі розгляäу сïравè ïоäала заяву 
ïро амністію, внасліäок чого суä вèніс ïостанову ïро закрèття крèмінальної 
сïравè в зв’язку із звільненням гр. Ж. віä крèмінальної віäïовіäальності. 
Гр. Î. звернулась äо суäу в ïоряäку öèвільного суäочèнства з вèмогою ïро 
віäшкоäування моральної шкоäè, яка була заïоäіяна неïравомірнèмè äіямè 
меäèка, в розмірі 60 тèс. грн. У сïраві суä ухвалèв рішення заäовольнèтè 
ïозов частково, стягнутè на корèсть ïозèвачкè віäшкоäування з Ä. міської 
клінічної лікарні № 4 в розмірі 40 тèс. грн.

е) Ïрактичні поради

1. Âіäïовіäальність за äотрèмання безïекè ïроваäження меäèчної 
ïрактèкè стосовно зäоров’я і жèття ïаöієнтів у заклаäах охоронè 
зäоров’я несе аäміністраöія і меäèчні ïраöівнèкè öèх установ або 
меäèчнèй ïраöівнèк інäèвіäуальної ïрактèкè за місöем ïрова-
äження своєї äіяльності. 

2. Äля захèсту зазначеного ïрава можна вèкорèстовуватè усі 
механізмè і ïроöеäурè, вèсвітлені в розäілі 8.

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на безпеку в контексті Права на найвèщèй äосяжнèй рівень 
фізèчного і ïсèхічного зäоров’я і Права на жèття у розäілах 2 і 3.

6.1.10. Ïраво на інновації

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 10. Праâо на інноâаöії 

«Êоæåн ìає праâо на äостóпністü ìå äичниõ інноâаöій (âкëþчаþчи 
äіаã нос тичні проöåäóри) âіäпоâіäно äо ìіæ нароäниõ станäартіâ і 
нåçаëåæно âіä åконоìічниõ чи ôінансоâиõ ìіркóâанü».
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б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 28 (ч. 3)].

«Жоäна люäèна без її вільної згоäè не може бутè ïіääана меäèчнèм, 
науковèм чè іншèм äосліäам».

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 281 (ч. 3, 
7), 289 (ч. 4), 290].

«Ìеäèчні, наукові та інші äосліäè можуть ïроваäèтèся лèше щоäо 
ïовнолітньої äієзäатної фізèчної особè за її вільною згоäою. клінічні 
вèïробування лікарськèх засобів ïровоäяться віäïовіäно äо закону» (ч. 
3 ст. 281). «Повнолітня жінка має ïраво за меäèчнèмè ïоказаннямè на 
штучне заïліäнення та ïеренесення зароäка в її організм» (ч. 7 ст. 281). 

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 141, 
142, 143, 149].

«Порушення ïрав ïаöієнта:
Провеäення клінічнèх вèïробувань лікарськèх засобів без ïèсьмової 
згоäè ïаöієнта або його законного ïреäставнèка, або стосовно 
неïовнолітнього чè неäієзäатного, якщо öі äії сïрèчèнèлè смерть 
ïаöієнта або інші тяжкі насліäкè, карається обмеженням волі на строк віä 
трьох äо ï’ятè років або ïозбавленням волі на той самèй строк» (ст. 141).
«Íезаконне ïровеäення äосліäів наä люäèною: 
1. Íезаконне ïровеäення меäèко-біологічнèх, ïсèхологічнèх або іншèх 
äосліäів наä люäèною, якщо öе створювало небезïеку äля її жèття чè 
зäоров’я, карається штрафом äо äвохсот неоïоäатковуванèх мінімумів 
äохоäів громаäян або вèïравнèмè роботамè на строк äо äвох років, 
або обмеженням волі на строк äо чотèрьох років, з ïозбавленням 
ïрава обійматè ïевні ïосаäè чè займатèся ïевною äіяльністю на строк 
äо трьох років.
2. Äії, ïереäбачені частèною ïершою öієї статті, вчèнені щоäо 
неïовнолітнього, äвох або більше осіб, шляхом ïрèмушування або 
обману, а так само якщо вонè сïрèчèнèлè трèвалèй розлаä зäоров’я 
ïотерïілого, караються обмеженням волі на строк äо ï’ятè років або 
ïозбавленням волі на той самèй строк, з ïозбавленням ïрава обійматè 
ïевні ïосаäè чè займатèся ïевною äіяльністю на строк äо трьох років 
або без такого» (ст. 142).

  f Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [стаття 123].

«1. У разі нароäження äружèною äèтèнè, зачатої в результаті засто-
сування äоïоміжнèх реïроäуктèвнèх технологій, зäійсненèх за 
ïèсьмовою згоäою її чоловіка, він заïèсується батьком äèтèнè.
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2. У разі ïеренесення в організм іншої жінкè ембріона люäèнè, зачатого 
ïоäруж жям в результаті застосування äоïоміжнèх реïроäуктèвнèх 
технологій, батькамè äèтèнè є ïоäружжя.
3. Поäружжя вèзнається батькамè äèтèнè, нароäженої äружèною ïісля 
ïере не сення в її організм ембріона люäèнè, зачатого її чоловіком та 
іншою жінкою в результаті застосування äоïоміжнèх реïроäуктèвнèх 
технологій».

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 45, 47, 48, 51].

«Çастосування меäèко-біологічнèх ексïерèментів на люäях äо-
ïускається із сусïільно корèсною метою за умовè їх наукової 
обґрунтованості, ïеревагè можлèвого усïіху наä рèзèком сïрèчèнення 
тяжкèх насліäків äля зäоров’я або жèття, гласності застосування 
ексïерèменту, ïовної інформованості і вільної згоäè ïовнолітньої 
äієзäатної фізèчної особè, яка ïіäлягає ексïерèменту, щоäо вèмог 
його застосування, а також за умовè збереження в необхіäнèх вèïаäках 
лікарської таємнèöі. Çабороняється ïровеäення науково-äосліäного 
ексïерèменту на хворèх, ув’язненèх або військовоïолоненèх, а також 
тераïевтèчного ексïерèменту на люäях, захворювання якèх не має 
безïосереäнього зв’язку з метою äосліäу» (ст. 45).
«Çастосування штучного заïліäнення та імïлантаöії ембріона 
зäійснюється згіäно з умовамè та ïоряäком, встановленèмè 
Ìіністерством охоронè зäоров’я Українè, за меäèчнèмè ïоказаннямè 
ïовнолітньої жінкè, з якою ïровоäèться така äія, за умовè наявності 
ïèсьмової згоäè ïоäружжя, забезïечення анонімності äонора та 
збереження лікарської таємнèöі» (ст. 48).

  f Ïро заборону репродуктивного клонування людини: Закон 
України від 14.12.2004 р.

  f Ïро трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людині: Закон України від 16.07.1999 р. [статті 6 (ч. 1), 16]. 

«Трансïлантаöія як метоä лікування застосовується вèключно за 
наявності меäèчнèх ïоказань та згоäè об’єктèвно інформованого 
äієзäатного реöèïієнта лèше у вèïаäках, колè усунення небезïекè 
äля жèття або віäновлення зäоров’я реöèïієнта іншèмè метоäамè 
лікування неможлèве» (ч. 1 ст. 6).
«кожна ïовнолітня äієзäатна особа може äатè ïèсьмову згоäу або 
незгоäу статè äонором анатомічнèх матеріалів у разі своєї смерті. Çа 
віäсутності такої заявè анатомічні матеріалè у ïомерлої ïовнолітньої 
äієзäатної особè можуть бутè взяті за згоäою ïоäружжя або роäèчів, 
які ïрожèвалè з нею äо смерті. У ïомерлèх неïовнолітніх, обмежено 
äієзäатнèх або неäієзäатнèх осіб анатомічні матеріалè можуть бутè 
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взяті за згоäою їх законнèх ïреäставнèків… У ïомерлої ïовнолітньої 
äієзäатної осо бè, заява якої щоäо äонорства віäсутня, а також у 
неïовнолітніх, обмежено äієзäатнèх та неäієзäатнèх осіб взяття 
анатомічнèх матеріалів не äоïускається, якщо на öе не отрèмано 
або неможлèво отрèматè згоäу осіб, зазначенèх у частèні ïершій öієї 
статті» (ст. 16).

  f Ïро лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. [стат-
ті 7, 8].

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро затвердження Äержавної програми «Ðепродуктивне 
здоров’я нації» на період до 2015 року: Ïостанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 р. ¹ 1849.

  f Ïравила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні: 
Íаказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. ¹ 52/5.

  f Ïро затвердження Інструкції про порядок застосування 
допоміжних репродуктивних технологій: Íаказ МОЗ України 
від 23.12.2008 р. ¹ 771. 

  f Ïро затвердження Ïорядку направлення жінок для проведення 
першого курсу лікування безплідності методами допоміжних 
репродуктивних техноло гій за абсолютними показаннями за 
бюджетні кошти: Íаказ МОЗ України від 29.11.2004 р. ¹ 579.

  f Ïро затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення 
виконання Äержавної програми «Ðепродуктивне здоров’я нації 
на період до 2015 року»: Íаказ МОЗ України від 04.07.2007 р. 
¹ 372/34.

  f Ïро удосконалення надання медичної допомоги особам, які 
потребують зміни (корекції) статевої належності: Íаказ МОЗ 
України від 03.02.2011 р. ¹ 60.

  f Ïоложення про комісію з питань зміни (корекції) статевої на-
лежності: Íаказ МОЗ України від 03.02.2011 р. ¹ 60.

  f Ïорядок обстеження осіб, які потребують зміни (корекції) 
статевої належності: Íаказ МОЗ України від 03.02.2011 р. 
¹ 60.
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  f Ïро затвердження Ïорядку проведення клінічних випробувань 
лікар  сь ких засобів та експертизи матеріалів клінічних 
випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: 
Íаказ МОЗ України від 23.09.2009 р. ¹ 690.

  f Типове положення про комісії з питань етики: Íаказ Äержавної 
інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України від 
14.05.2010 р. ¹ 56.

  f Ïро впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я: 
Íаказ МОЗ України від 26.03.2010 р. ¹ 261.

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 
3.1., розділ 5 «Íаукові дослідження за участю пацієнта», розділ 
6 «Íовітні медичні технології»].

«Íаукові äосліäження за участю ïаöієнтів лікарі можуть ïроваäèтè 
лèше за оäночасного äотрèмання всіх ïереліченèх умов: а) якщо 
вонè сïрямовані на ïоліïшення зäоров’я ïаöієнтів, які беруть участь в 
ексïерèменті; б) якщо вонè стануть істотнèм внеском у меäèчну науку 
і ïрактèку; в) якщо результатè ïоïереäніх äосліäжень та існуючі äані 
не свіäчать ïро рèзèк розвèтку усклаäнень; г) за умовè забезïечення 
усіх необхіäнèх äля безïекè ïаöієнта захоäів» (ï. 5.5).
«Äії лікаря ïрè застосуванні новітніх меäèчнèх технологій (транс-
ïлантаöія люäськèх органів і тканèн, втручання в геном люäèнè, 
у реïроäуктèвну функöію тощо) вèзначаються етèко-ïравовèмè і 
законоäавчо-норматèвнèмè актамè Українè, рекоменäаöіямè та 
вèмогамè Âсесвітньої організаöії охоронè зäоров’я, Біоетèчного 
комітету ЮÍÅÑкÎ та комісії з ïèтань біоетèкè» (ï. 6.1).

д) Þридична практика

1. Ïриклади дотримання прав

Багато люäей ще остерігаються вèкорèстання екстракорïорального 
заïліäнення як сïособу нароäження äèтèнè через страх ïорушення ïрè 
öьому функöій організму жінкè. але є віäомості, що ïісля нароäження 
äèтèнè такèм сïособом, чèмало жінок вагітнілè вäруге самостійно. 
Çагальносвітовèй ïоказнèк усïішності öього метоäу становèть – 25–30%. 
Це стількè ж, що й ïрè заïліäненні ïрèроäнèм шляхом. Тобто зі ста ïар, 
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які ïрагнуть зачатè äèтèну, вагітності äосягають лèше 25–30. Çокрема, 
віäнеäавна ïочалè вже ïровоäèтè екстракорïоральне заïліäнення «у 
ïробірöі» – IVF та ICSI. Першèй у м. Терноïіль вèïаäок екстракорïорального 
заïліäнення ïровелè нещоäавно терноïолянöі, яка блèзько äесятè років 
не могла матè äітей, а зараз вже готується статè матір’ю. Ще кілька жінок 
ïісля такої ж ïроöеäурè очікують ïіäтверäження вагітності.

2. Ïриклад порушення прав

Поäружжя, яке не могло матè äітей, звернулося äо меäèчного öентру з 
метою вèрішення своїх ïроблем за äоïомогою реïроäуктèвнèх технологій. 
Через неäбале ставлення лікарів äо своїх ïрофесійнèх обов’язків за 
ïрограмою сурогатного матерèнства äля заïліäнення було вèкорèстано 
яйöеклітèнè і сïерматозоїäè, отрèмані не віä ïоäружньої ïарè. Åмбріонè 
ïеренеслè в ïорожнèну маткè «сурогатної матері», яка вèношує äèтèну 
äля öієї ïоäружньої ïарè.

3. Âипадок з практики

Госïіталізованèй у лікарню швèäкої меäèчної äоïомогè з гострèм інфарктом 
міокарäа гр. к. ïомер у віääіленні інтенсèвної тераïії. Äружèна звернулась 
äо ïрокуратурè зі скаргою на некваліфіковані äії меäèчнèх ïраöівнèків 
зазначеного заклаäу охоронè зäоров’я. Äосліäча ïеревірка вèявèла нèз-
ку ïрофесійнèх ïорушень, якèх äоïустèлèся меäèчні ïраöівнèкè як ïрè 
наäанні меäèчної äоïомогè, так і ïрè ïровеäенні клінічного вèïробування 
лікарського засобу. Çа öèм фактом на ïіäставі ч. 1 ст. 140 та ст. 141 
крèмінального коäексу Українè було ïорушено крèмінальну сïраву. Прè 
ïровеäенні äосуäового сліäства з’ясувалося, що ïрè госïіталізаöії лікар 
віääілення інтенсèвної тераïії ïровів обстеження ïаöієнта на ïреäмет 
включення його в äосліäження ExTrakt-Timi 25. Äо меäèчної äокументаöії 
хворого гр. к. була äолучена інформована згоäа, яку ïаöієнт äав на 
ïровеäення клінічного вèïробування, у межах ïроекту «Åноксаïарèн ïрè 
тромболітèчній реïерфузії у лікуванні гострого інфаркту міокарäа». Прè 
äосліäженні öього äокумента було вèявлено нèзку ïорушень у зäійсненні 
ïаöієнтом свого ïрава на згоäу на меäèко-біологічнèй ексïерèмент: віä 
неналежного інформування äо äобровільності отрèмання такої згоäè. У 
сïраві було ïровеäено кілька суäовèх ексïертèз – і суäово-меäèчнèх, і 
суäово-технічнèх, на ïіäставі якèх вказано на фактè неäбалого ставлення 
äо вèконання ïрофесійнèх обов’язків, ïорушення ïроöеäурè зäійснення 
клінічнèх вèïробувань, на ïіäробку ïервèнної меäèчної äокументаöії. 
Ñïрава ïеребуває на етаïі äосуäового сліäства.

е) Ïрактичні поради

1. Біологічнèм батькам, що наäалè ембріон äля настуïного 
вміщення у матку сурогатної матері, вкрай важко äовестè 
своє ïраво на нароäжену äèтèну. Ðеєстраöія нароäження 
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äèтèнè жінкою (äонором) ïроваäèться за заявою ïоäружжя, 
яке äало згоäу на її заïліäнення. У öьому вèïаäку оäночасно 
з äокументом, що ïіäтверäжує факт нароäження äèтèнè öією 
жінкою, ïоäається засвіäчена нотаріусом ïèсьмова згоäа жінкè 
(äонора) на заïèс ïоäружжя батькамè äèтèнè. У меäèчному 
свіäоöтві ïро нароäження матір’ю äèтèнè буäе заïèсано жінку 
äонора – сурогатну матір. 

2. У Ñімейному коäексі Українè äіє ïрезумïöія батьківства 
ïоäружжя, у Правèлах реєстраöії актів öèвільного стану в Україні 
сïостерігається чітко вèраженèй законоäавчèй захèст сурогатної 
матері і äіє ïрезумïöія її матерèнства.

3. Якщо ïостає необхіäність забезïечèтè інтересè люäèнè в сфері 
сурогат ного матерèнства сліä ïам’ятатè ïро äоговірні віäносèнè 
в öій öарèні. Äоöільно, абè сторонамè такого äоговору булè: 
ïоäружжя, яке бажає матè äèтèну, сурогатна матір і заклаä 
охоронè зäоров’я, якèй зäійснюватèме імïлантаöію ембріона. 

4. Прè ïровеäенні трансïлантаöії äіє ïрезумïöія незгоäè на таке 
втручання. 

5. Çабороняється торгівля анатомічнèмè матеріаламè люäèнè, 
окрім кісткового мозку.

6. Умовамè ïравомірності зäійснення штучного заïліäнення та 
імïлантаöії ембріона є:

 — суб’єкт реалізаöії ïрава – ïовнолітня äієзäатна жінка;

 — ïèсьмова згоäа ïоäружжя;

 — забезïечення анонімності äонора;

 — збереження меäèчної таємнèöі.

7. У зв’язку із зміною статі заява ïро внесення змін äо актового 
заïèсу ïро нароäження може бутè ïоäана äо віääілу äержавної 
реєстраöії актів öèвільного стану за місöем ïрожèвання заявнèка 
або за місöем знахоäження заклаäу охоронè зäоров’я Українè, 
якèй вèäав належно оформлене свіäоöтво ïро зміну статевої 
належності. Після внесення змін äо актового заïèсу öèвільного 
стану заявнèку ïовторно вèäається свіäоöтво ïро нароäження.

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на інновації у контексті Права на найвèщèй äосяжнèй рівень 
фізèчного і ïсèхічного зäоров’я у розäілах 2 і 3.
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6.1.11. Ïраво на попередження за можливості  
страждань і болю

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 11. Праâо на попåрåäæåння çа ìоæëиâості страæäанü і боëþ 

«Êоæåн ìає праâо çа ìоæëиâості óник нóти страæäанü і боëþ на 
коæноìó åтапі сâоãо çаõâорþâання».

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 3, 28 (ч. 2)].

«Ëюäèна, її жèття і зäоров’я, честь і гіäність, неäоторканність і безïека 
вèзнаються в Україні найвèщою соöіальною öінністю» (ст. 3). 
«Íіхто не може бутè ïіääанèй катуванню, жорстокому, нелюäському 
або такому, що ïрèнèжує його гіäність, ïовоäженню чè ïокаранню» 
(ч. 2 ст. 28). 

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 289 (ч. 2)].

«Ôізèчна особа не може бутè ïіääана катуванню, жорстокому, 
нелюäському або такому, що ïрèнèжує її гіäність, ïовоäженню чè 
ïокаранню».

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6, 8 (ч. 2), 35-4, 52].

  f Ïро затвердження Загальнодержавної програми боротьби з 
онко логічними захворюваннями на період до 2016 року: Закон 
України від 23.12.2009 р.

  f Ïро затвердження Загальнодержавної програми забезпечення 
профілактики ÂІË-інфекції, лікування, догляду та підтримки 
ÂІË-інфікованих і хворих на СÍІÄ на 2009-2013 роки: Закон 
України від 19.02.2009 р.

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 2 ч. 1].

«…Бутè безкорèслèвèм і чуйнèм äо хворèх…».
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  f Ïро затвердження Ïорядку провадження діяльності, пов’язаної 
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів, та контролю за їх обігом: Ïостанова Кабінету Міністрів 
України від 03.06.2009 р. ¹ 589.

  f Ïро затвердження Клінічного протоколу надання паліативної 
допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на 
ÂІË-інфекцію/СÍІÄ: Íа каз МОЗ України від 03.07.2007 р. ¹ 368.

«…Полегшення болю та іншèх сèмïтомів захворювання äля 
ïіäвèщення якості жèття ïаöієнта, навчання членів роäèнè ïаöієнта 
ïравèлам ïолегшення стражäань блèзької люäèнè... Ìеäèчні ïослугè 
з ïаліатèвної äоïомогè ïовèнні бутè äостуïні öілоäобово».

  f Ïро затвердження примірних положень про хоспіс та відділення 
паліативної допомоги хворим на ÂІË-інфекцію та СÍІÄ: Íаказ 
МОЗ України від 27.12.2007 р. ¹ 866.

  f Ïро затвердження Ïримірного положення про лікарню «Хос-
піс» (відділення, палату паліативного лікування) для хворих 
на туберкульоз: Íаказ МОЗ України від 11.06.2010 р. ¹ 483.

  f Ïро створення Äержавного підприємства «Інститут паліативної 
та хос піс ної медицини МОЗ України: Íаказ МОЗ України від 
24.07.2008 р. ¹ 159-О.

  f Інструкція про порядок медичного забезпечення в Службі без-
пеки України: Íаказ Служби Безпеки України від 08.10.2007 р. 
[п. 7.1].

«Паöієнт має ïраво на:
... ïолегшення болю, ïов’язаного із захворюванням та/або меäèчнèм 
втручанням;...»

  f Ïро затвердження Ïримірного табеля оснащення основним 
медичним обладнанням та виробами медичного призначен-
ня лікувально-профілактичних закладів, що надають медич-
ну допомогу онкологічним хворим: Íаказ МОЗ України від 
15.12.2009 р. ¹ 954.

  f Ïро затвердження Ïорядку обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я 
України: Íаказ МОЗ України від 21.01.2010 р. ¹ 11.
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г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.11].

«Ëікар зобов’язанèй ïеребуватè ïоряä з вмèраючèм хворèм äо 
останньої мèті його жèття, забезïечуватè віäïовіäні його стану 
лікувальні захоäè і нагляä, ïіäтрèмуватè можлèвèй рівень жèття, 
максèмально ïолегшуватè фізèчні і ïсèхічні стражäання хворого і 
його блèзькèх усіма äостуïнèмè засобамè».

д) Þридична практика

1. Ïриклади дотримання прав

Позèвач гр. Ю. звернувся äо суäу з ïозовом äо Ä. міської öентральної 
лікарні ïро стягнення моральної шкоäè. 27 жовтня 2005 р. він отрèмав 
травму на вèробнèöтві та звернувся за меäèчною äоïомогою у лікарню. У 
öей же äень він був госïіталізованèй з äіагнозом «Çабій ïравої ïоловèнè 
груäної клітèнè», але жоäного лікування не отрèмав і був вèïèсанèй äо 
ïраöі 31 жовтня 2005 р. Позèвач неоäноразово ïояснював завіäувачу 
травматологічного віääілення гр. Б., що він віäчуває гострèй біль у груäях, 
ïрèïускаючè, що в нього ïерелом, і ïоïросèв ïрèзначèтè йому аäекватне 
лікування, обезболення, у якому йому було віäмовлено. Після вèïèскè його 
стан ïогіршèвся і гр. Ю. вèмушенèй був звернутèся äо іншого заклаäу 
охоронè зäоров’я, у якому отрèмав належну меäèчну äоïомогу. Позовні 
вèмогè гр. Ю булè заäоволені, суä ухвалèв рішення стягнутè з віäïовіäача 
5000 грн як комïенсаöію моральної шкоäè.

2. Ïриклади порушення прав

Ìайже äва тèжні в оäній із обласнèх лікарень жінка ïомèрала віä раку з 
«яскраво вèраженèм больовèм сèнäромом». Ëèше ïісля того, як сусіäка 
ïо ïалаті звернулась äо головного лікаря зі скаргамè на немèлосерäну 
ïовеäінку лікуючого лікаря, жінöі булè ïрèзначені оïіоїäні анальгетèкè. Це 
рішення було ïрèйнято за äень äо смерті ïаöієнткè.

3. Âипадок з практики

У березні 2007 р. гр. Б. був затрèманèй сïівробітнèкамè міліöії за ïіäозрою 
у вчèненні злочèну. Йому було ïреä’явлене обвèнувачення у вчèненні 
злочèнів на ïіäставі ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 185 крèмінального коäексу 
Українè і застосованèй заïобіжнèй захіä у формі «утрèмання ïіä вартою». 
Ñïраву було ïереäано äо Ç. районного суäу Õ. обл. У квітні 2007 р. ïіä час 
ïеребування у ÑІÇÎ № Õ йому був ïоставленèй äіагноз – рак (гіïернефрома) 



чàñòèíà 6: Ïðàâà òà îáîâ’яçêè Ïàцієíòіâ çà çàêîíîäàâñòâîМ óêðà¯íè 

276 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

лівої нèркè Т3-4 N1 M1, метастатèчнèй ïроöес у легені 4/II кл. гр., хронічнèй 
öèроз ïечінкè.
Преäставнèк гр. Б. неоäноразово ïоäавав äо суäу клоïотання ïро зміну 
заïобіжного захоäу, оскількè стан гр. Б. був важкèм, ïроте жоäне з нèх 
не було заäоволене. крім того, гр. Б. ïрèмусово äоставлявся на суäові 
слухання за його сïравою (суä знахоäèться за 50 км віä ÑІÇÎ), що завäа-
вало йому велèчезнèх фізèчнèх і моральнèх стражäань.
Як äо ïоміщення в ÑІÇÎ, так і ïіä час ïеребування там гр. Б. ïостійно 
скаржèвся на нестерïнèй біль. Âіäïовіäно äо äовіäкè начальнèка меäèчної 
частèнè ÑІÇÎ, гр. Б. наäавалось сèмïтоматèчне лікування, у тому чèслі 
наркотèчнèмè анальгетèкамè, ïроте він стверäжував, що кількість ïрèзна-
ченèх йому ïреïаратів неäостатня, враховуючè останню стаäію хворобè. 
крім того, у ÑІÇÎ № Õ немає свого фахівöя-онколога, через що заявнèк 
щоäенно терïів мукè і стражäання.
У заяві äо Євроïейського суäу з ïрав люäèнè зазначено, що ненаäання 
належної меäèчної äоïомогè ïорушує ст. 3 конвенöії ïро захèст ïрав 
люäèнè і основоïоложнèх свобоä. Îкрім того, ïрèмусове äоïравляння 
гр. Б. на суäові слухання сïрèчèняло йому біль та фізèчні й моральні 
стражäання, які можуть ïіäïаäатè ïіä вèзначення «катування» за змістом ст. 
3 вказаної конвенöії. Íа ïіäставі звернення äо Євроïейського суäу з ïрав 
люäèнè та äо віäïовіäнèх äержавнèх органів гр. Б. був госïіталізованèй äо 
обласної онкологічної лікарні, äе йому було вèлучено злоякісну ïухлèну та 
ïровеäено належне ïісляоïераöійне лікування, ïроменеву тераïію тощо.

е) Ïрактичні поради

1. Îбезболення як оäèн із вèäів меäèчного втручання має ïоказання, 
ïротè ïоказання й усклаäнення. Це, як ïравèло, суïутнє меäèчне 
втручання, äоäаткове äо основного, äля ïрèклаäу, основне – ïологè, 
а äоäаткове – еïіäуральна анестезія. Îбезболення має на меті 
ïолегшèтè або знятè біль, не сïовільнюючè ïрè öьому ïроöес 
основного меäèчного втручання, а також не заïоäіюючè шкоäè 
ïаöієнту.

2. Паліатèвна äоïомога наäається ïаöієнтам на останніх стаäіях 
ïеребігу невèліковнèх захворювань і включає комïлекс захоäів, 
сïрямованèх на ïолегшення фізèчнèх й емоöійнèх стражäань 
ïаöієнта та наäання ïсèхосоöіальної і моральної ïіäтрèмкè 
членам їх сімей.

3. Полегшення болю та іншèх сèмïтомів захворювання äля ïо-
ліïшення якості жèття ïаöієнта є оäнèм з ïровіäнèх норма-
тèвно вèзначенèх ïрèнöèïів ïаліатèвної äоïомогè, а тому, 
обґрунтовуючè своє звернення, з метою створення умов äля 
зäійснення оäнойменного ïрава, зважаючè на неäосконалість 
ïравового регулювання öієї ïроблематèкè, сліä вèкорèстовуватè 
öей засаäнèчèй ïіäхіä. 
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є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на попередження по можливості страждань і болю у контексті 
Права на найвèщèй äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного зäоров’я у 
розäілах 2 і 3.

6.1.12. Ïраво на індивідуальний підхід  
до лікування

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 12. Ïраво на індивідуальний підхід до лікування 
«Êоæåн ìає праâо на äіаãностичні чи ëікóâаëüні проöåäóри, по 
ìоæëиâості аäаптоâані äо йоãо/її особистиõ потрåб».

б) Конституція і закони України

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6 (п. «д» ч. 1), 35-1—35-5, 
38 (ч. 1), 39 (ч. 3), 43 (ч. 3)].

У ст. 6 і 38 зазначено ïро вèбір метоäів лікування віäïовіäно äо 
рекоменäаöій лікаря; а в ст. 39 ïереäбачено ïраво на меäèчну 
інформаöію, зокрема, щоäо метè ïровеäення заïроïонованèх 
äосліäжень і лікувальнèх захоäів, ïрогнозу можлèвого розвèтку 
захворювання; в ст. 43 вказано на обов’язок лікаря ïояснèтè, що 
віäсутність згоäè на меäèчне втручання може ïрèзвестè äо тяжкèх 
äля ïаöієнта насліäків (тобто йäеться ïро окремі асïектè ïрава на 
інäèвіäуальнèй ïіäхіä äо лікування, що вèкрèсталізовуються через 
інші ïрава ïаöієнта).

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Äовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: 
Íаказ МОЗ України від 29.03.2002 р. ¹ 117.

ï. 35, «Ëікар-нейрохірург», – лікар, зокрема, обґрунтовує схему, ïлан і 
тактèку обстеження і лікування хворого, ïоказання та ïротèïоказання 
äо оïераöії, ïлан її ïіäготовкè. Ðозробляє схему ïісляоïераöійного 
веäення хворого, ïрофілактèку можлèвèх усклаäнень;
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ï. 86, «Ëікар-хірург», – лікар вèзначає ïоказання äо госïіталізаöії за 
ïрофілем захворювання, тактèку меäèкаментозного та оïератèвного 
лікування з урахуванням стану хворого, необхіäності ïереäоïераöійної 
ïіäготовкè;
ï. 87, «Ëікар-хірург äèтячèй», – лікар вèзначає ïоказання äо 
госïіталізаöії за ïрофілем захворювання, тактèку меäèкаментозного 
та оïератèв но го лікування з урахуванням стану хворого, необхіäності 
ïереäоïераöійної ïіäготовкè. Ðозробляє схему ïісляоïераöійного 
веäення хворого;
ï. 90, «Ëікар-хірург серöево-суäèннèй», – лікар розробляє ïлан 
ïіäготовкè хворого äо термінової або ïланової оïераöії, вèзначає 
рівень ïорушення гемостазу, готує всі функöіональні сèстемè 
організму хворого äо оïераöії. Âèявляє можлèві трансфузійні реакöії 
та усклаäнення, вжèває захоäè щоäо їх усунення. Ðозробляє схему 
ïісляоïераöійного веäення хворого та захоäè щоäо ïрофілактèкè 
усклаäнень. 

  f Ïро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних 
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних прото-
колів медичної допомоги, локальних протоколів медичної 
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової 
медицини (частина перша): Íаказ МОЗ України, Àкадемії 
медичних наук України від 19.02.2009 р. ¹ 102/18.

«Äоказова меäèöèна – äобросовісне, точне і свіäоме вèкорèстання 
кращèх результатів клінічнèх äосліäжень äля вèбору лікування 
конкретного хворого».

  f Ïро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних 
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних про-
токолів медичної допомоги, локальних протоколів медичної 
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової 
медицини (частина друга): Íаказ МОЗ України, ÍÀМÍ України 
від 03.11.2009 р. ¹ 798/75.

  f Ïро затвердження нормативно-правових актів Міністерства 
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Ïро 
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я 
у Âінницькій, Äніпропетровській, Äонецькій областях та місті 
Києві»: Íаказ МОЗ України від 05.10.2011 р. ¹ 646.

  f Ïро внесення змін до наказів МОЗ України та ÍÀМÍ України 
19.02.2009 ¹ 102/18 та від 03.11.2009 ¹ 798/75: Íаказ МОЗ 
України, ÍÀМÍ України від 20.07.2010 р. ¹ 594/71.
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  f Ïро затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стан-
дартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу 
стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-про-
філактичних закладах України та Тимчасових стандартів обся-
гів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії 
якості лікування дітей: Íаказ МОЗ України від 27.07.1998 р. 
¹ 226. 

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
(п. 3.2).

«У своїй роботі він зобов’язанèй äотрèмуватèсь констèтуöії і законів 
Українè, äіючèх норматèвнèх äокументів стосовно лікарської ïрактèкè, 
з урахуванням особлèвостей захворювання, вèкорèстовуватè 
метоäè ïрофілактèкè, äіагностèкè і лікування, які вважає найбільш 
ефектèвнèмè в кожному конкретному вèïаäку, вèхоäячè з інтересів 
хворого… У сèтуаöія наäання äоïомогè хворому за обставèн, які не 
ïереäбачені законоäавством, норматèвнèмè актамè і ïосаäовèмè 
інструкöіямè, лікар зобов’язанèй враховуватè, насамïереä інтересè 
хворого, ïрèнöèïè лікарської етèкè і моралі».

д) Þридична практика

1. Ïриклади дотримання прав

Äо лікаря-акушера-гінеколога на обстеження звернулась вагітна 37 років, 
лікар зібрала основну інформаöію за äанèмè анамнезу та акушерського 
обстеження, заïовнèла необхіäну меäèчну äокументаöію, вèзначèла 
загальнèй й інäèвіäуальнèй обсяг лабораторного обстеження. Âраховуючè 
вік жінкè, її обтяженèй анамнез (мертвонароäження у ïоïереäніх ïологах), 
скерувала ïаöієнтку на меäèко-генетèчне консультування, на обстеження 
на інфекöії ïерèнатального ïеріоäу та на скрèнінг гестаöійного öукрового 
äіабету. 
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2. Ïриклади порушення прав

Гр. Í. на третьому тèжні вагітності звернулась äо лікаря-акушера-гінеколога 
жіночої консультаöії. Ëікар зібрала основну інформаöію за äанèмè анамнезу 
та акушерського обстеження, заïовнèла необхіäну меäèчну äокументаöію, 
вèзначèла обсяг лабораторного обстеження. Âагітна регулярно віäвіäувала 
лікаря і неоäноразово скаржèлась на ïогіршення самоïочуття, що меäèк 
ïояснèла токсèкозом. Íа сьомому місяöі вагітності гр. Í. ïостуïèла в лі-
карню у тяжкому стані, було встановлено, що ïліä завмер в утробі. Жèття 
жінкè було врятовано, ïісля ïровеäення äіагностèкè з’ясувалося, що 
вона не ïрохоäèла обстеження на інфекöії ïерèнатального ïеріоäу, хоча 
неоäноразово скаржèлась на ïогане самоïочуття, зазначèла, що трèвалèй 
час не могла завагітнітè. Ðозробляючè інäèвіäуальнèй ïлан обстеження, 
лікар ïочатково не ïрèзначèла необхіäнèх обстежень і не встановèла 
ïотребè äообстежèтè ïаöієнтку, враховуючè її стан ïізніше.

3. Âипадок з практики

Гр. Ô. звернувся äо ïрèватного заклаäу охоронè зäоров’я äля зäійснення 
оïератèвного втручання з ïрèвоäу ïатології міжхребöевèх äèсків. Ëікуючèй 
лікар, сïèраючèсь на Тèмчасові галузеві уніфіковані станäартè меäèчнèх 
технологій äіагностèчно-лікувального ïроöесу стаöіонарної äоïомогè 
äорослому населенню в лікувально-ïрофілактèчнèх заклаäах Українè, 
затверäжені наказом ÌÎÇ Українè віä 27.07.1998 р., вèзначèв хворому 
необхіäнèй обсяг äіагностèчнèх обстежень, які йому сліä було ïройтè ïереä 
оïераöією. Після оïераöії стан ïаöієнта ïокращèвся, він зміг самостійно 
ïересуватèсь, але в нього вèнèкло гнійно-сеïтèчне усклаäнення, ïро 
можлèвість розвèтку якого ще äо ïровеäення втручання лікар ïоïереäèв 
хворого. Гр. Ô. звернувся äо керівнèка клінікè зі скаргою на äії лікуючого 
лікаря, зауважèвшè, що останній не забезïечèв ïрофілактèкè можлèвèх 
усклаäнень, зокрема, не ïрèзначèв йому антèбіотèкотераïії, не розробèв 
належної схемè ïісляоïераöійного веäення ïаöієнта, не сïостерігав за 
його станом у äèнаміöі, вказуючè лèше на те, що станäартè наäання такого 
вèäу äоïомогè не ïереäбачають ввеäення антèбіотèків. а віäтак, жоäного 
інäèвіäуального ïіäхоäу äо лікування у öьому заклаäі не ïереäбачено. 
Голов нèй лікар äля залагоäження конфлікту ïовернув коштè, які ïаöієнт 
сïлатèв за ïеребування і лікування у клініöі, а також коштè за лікування у 
заклаäі, äе ïаöієнтові наäавалась ïоäальша äоïомога äо ïовного оäужання.

е) Ïрактичні поради

1. Äосліäжуючè матеріалè меäèчної сïравè, необхіäно ïроана-
лізуватè станäартè чè клінічні ïротоколè меäèчної äоïомогè 
за конкретною нозологією, з’ясуватè, чè вèконав меäèчнèй 
ïраöівнèк ïовнèй обсяг äіагностèчнèх і лікувальнèх захоäів, чè 
враховано стан зäоров’я ïаöієнта, його анамнез, чè ïровеäено 
äообстеження хворого. Це можна забезïечèтè, äосліäжуючè 
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меäèчну карту стаöіонарного чè амбулаторного хворого, з оäного 
боку, та станäартè, ïротоколè меäèчної äоïо могè, – з іншого. 

2. Âèхоäячè з аналізу буквального контенту ïрава ïаöієнта на вèбір 
метоäів лікування віäïовіäно äо рекоменäаöій лікаря, саме на 
останнього ïоклаäається обов’язок вèзначення схемè веäення 
хворого.

3. Îбèраючè інäèвіäуальну схему äіагностèкè та лікування 
äля ïаöієнта, лікар ïовèнен отрèматè згоäу ïаöієнта на такі 
втручання.

4. Ðозробляючè інäèвіäуальнèй ïлан лікування, äіагностèкè, 
реабілітаöії чè ïрофілактèкè, лікар ïовèнен враховуватè загальні 
вèмогè, ïереäбачені норматèвнèмè äокументамè, основè 
äоказової меäèöèнè, тобто ïовèнен äобро совісно, точно і 
свіäомо вèкорèстовуватè кращі результатè клінічнèх äосліäжень 
äля лікування конкретного хворого.

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на індивідуальний підхід до лікування у контексті Права на 
найвèщèй äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного зäоров’я і Права на 
неäèскрèмінаöію та рівність у розäілах 2 і 3.

6.1.13. Ïраво на подання скарги

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 13. Праâо на поäання скарãи 

«Êоæåн ó âипаäкó çапоäіяння йоìó/їй øкоäи ìає праâо скарæитисü 
і праâо отриìóâати âіäпоâіäü чи інøий çâорот ний çâ’яçок».

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 40].

«Усі мають ïраво наïравлятè інäèвіäуальні чè колектèвні ïèсьмові 
звернення або особèсто звертатèся äо органів äержавної влаäè, 
органів місöевого самовряäування та ïосаäовèх і службовèх осіб öèх 
органів, що зобов’язані розглянутè звернення і äатè обґрунтовану 
віäïовіäь у встановленèй законом строк».
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  f Ïро звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. 

«Громаäянè Українè мають ïраво звернутèся äо органів äержавної 
влаäè, місöевого самовряäування, об’єäнань громаäян, ïіäïрèємств, 
установ, організаöій незалежно віä форм власності, засобів масової 
інформаöії, ïосаäовèх осіб віäïовіä но äо їх функöіональнèх обов’язків 
із зауваженнямè, скаргамè та ïроïозèöіямè, що стосуються їх 
статутної äіяльності, заявою або клоïотанням щоäо реалізаöії своїх 
соöіально-економічнèх, ïолітèчнèх та особèстèх ïрав і законнèх 
інтересів та скаргою ïро їх ïорушення» (ч. 1 ст. 1).

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 6 (п. «ї»)].

У ст. 6 закріïлено ïраво на оскарження неïравомірнèх рішень і äій 
ïраöівнèків, заклаäів та органів охоронè зäоров’я.

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ 
Ïрезидента України від 07.02.2008 р. ¹ 109/2008.

  f Ïро затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями 
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності, в засобах 
масової інформації: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
14.04.1997 р. ¹ 348.

  f Ïро забезпечення виконання Указу Ïрезидента України 
від 07.02.08 ¹ 109/2008 «Ïро першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування»: Íаказ МОЗ України від 14.03.2008 р. ¹ 132.

«Âсебічно ïроаналізуватè стан організаöії зі зверненнямè громаäян 
та вжèтè невіäклаäнèх захоäів щоäо забезïечення реалізаöії 
констèтуöійнèх ïрав громаäян на ïèсьмове звернення та особèстèй 
ïрèйом, обов’язкове оäержання обґрунтованої віäïовіäі, неухèльного 
вèконання норм Çакону Українè «Про звернення громаäян», 
уïоряäкування роботè зі зверненнямè громаäян…» (ï. 1.1).
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  f Ïро затвердження Ïоложення про порядок роботи зі звернен-
нями громадян і організації їх особистого прийому в системі 
Міністерства внутрішніх справ України: Íаказ МÂС України від 
10.10.2004 р. ¹ 1177.

  f Ïро організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та 
особистого прийому в органах прокуратури України: Íаказ 
Генерального прокурора України від 21.06.2022 р. ¹ 9 гн.

д) Þридична практика

1. Ïриклади дотримання прав

Гр. Í. ïоäав скаргу äо уïравління охоронè зäоров’я на äії головного лікаря 
заклаäу охоронè зäоров’я. Íачальнèк уïравління своїм наказом створèв 
комісію, яка зäійснèла службову ïеревірку фактів, вèклаäенèх у зверненні. 
Çа результатамè роботè комісії була ïіäготовлена äовіäка, на ïіäставі якої 
начальнèк наäав віäïовіäь заявнèку ïротягом місяöя. 

2. Ïриклади порушення прав

Гр. Ш., аäвокат у сïраві гр. Ю., якèй внасліäок неналежної реïозèöії 
ïерелому в Ж. обласній клінічній лікарні став інваліäом ІІІ груïè, звернувся 
зі скаргою äо Головного уïравління охоронè зäоров’я ÎÄа. Через äва місяöі 
аäвокат отрèмав лèст-віäïовіäь, у якому зазначалося, що в результаті 
розгляäу скаргè ïорушень ïрофесійнèх обов’язків лікарямè встановлено не 
було. Â скарзі äо ÌÎÇ Українè аäвокат вказав не лèше на необ’єктèвність і 
неïовноту розгляäу звернення, а й на ïорушення строків розгляäу скаргè. 
Âін, зокрема, зазначèв, що äата в ïозначенні вèхіäного номера у лèсті-
віäïовіäі вказана з урахуванням чèнного законоäавства, а штемïель на 
конверті свіäчèть ïро значну різнèöю між äатою, яка вказана в лèсті-
віäïовіäі, та äатою віäïравкè. 

3. Âипадок з практики

Гр. Í. ïоäав скаргу на äії меäèчного ïраöівнèка амбулаторно-ïоліклінічного 
заклаäу, мотèвуючè її тèм, що його сèн, 1985 р. н., звернувся äо лікаря 
з ïрèвоäу ïоганого самоïочуття, гіïертермії, больового сèнäрому. 
Ìеäèк засïокоїла ïаöієнта, сказавшè, що в нього грèï і ïрèзначèла 
меäèкаментозне лікування. Через кілька äнів сèна з лівобічною ïневмонією 
і сèльною інтоксèкаöією госïіталізувалè. Гр. Í. як батько вèмагав у 
головного лікаря розглянутè факт несумлінного вèконання обов’язків 
лікарем-тераïевтом. Головнèй лікар за 15 äнів віäïовів заявнèку, що, 
віäïовіäно äо чèнного законоäавства, а саме ст. 16 Çакону Українè «Про 
звернення громаäян», скаргè в інтересах неïовнолітніх осіб ïоäаються 
їхнімè законнèмè ïреäставнèкамè, äо кола якèх належèть і батько. але 
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згіäно зі ст. 32 Цèвільного коäексу Українè, станом на сьогоäні його сèн вже 
не належèть äо неïовнолітніх осіб, а тому батько не має ïрава ïоäаватè 
скаргу в його інтересах. Ðозгляä його звернення може віäбутèсь тількè 
якщо заявнèк, як äоäаток äо скаргè, äолучèть äокумент, що належнèм 
чèном ïосвіäчèть обсяг його ïовноважень (äовіреність). 

е) Ïрактичні поради

1. Âèмогè äо звернень, ïро які сліä ïам’ятатè, вäаючèсь äо öього 
засобу захèсту:

 а) у зверненні сліä зазначèтè ïрізвèще, ім’я, ïо батькові (ïовністю, 
а не ініöіалè), місöе ïрожèвання громаäянèна, вèкластè суть 
ïèтання, чітко сформулюватè ïрохання чè вèмогè;

 б) форма звернення – усна або ïèсьмова; вèä ïоäання – окремо 
особою (інäèвіäуальне), груïою осіб (колектèвне); сïосіб ïо-
äання – особèсто або через ïреäставнèка, ïовноваження якого 
належнèм чèном ïосвіäчені; сïосіб віäïравкè äо аäресата — 
безïосереäньо віäнестè (обов’язково отрèматè ïомітку 
ïро вручення) чè наäіслатè ïоштою (з оïèсом вклаäеного, 
рекоменäованèм лèстом чè з ïовіäомленням ïро вручення);

 в) ïèсьмове звернення ïовèнно бутè ïіäïèсане заявнèком 
(заявнèкамè) із зазначенням äатè;

 г) ïовторні звернення оäèн і той же орган віä оäного і того ж 
громаäянèна сто совно оäного і того ж ïèтання не розгляäає, 
якщо ïерше вèрішено за суттю, а також ті звернення, термінè 
ïоäання якèх ïрострочені, та звернення осіб, вèз нанèх суäом 
неäієзäатнèмè;

 ґ) скарга в інтересах неïовнолітніх і неäієзäатнèх осіб ïоäається 
їхнімè законнèмè ïреäставнèкамè;

 ä) скарга на рішення, що оскаржувалось, може бутè ïоäана äо 
органу або ïосаäової особè вèщого рівня ïротягом оäного року 
з моменту його ïрèйняття, але не ïізніше оäного місяöя з часу 
ознайомлення громаäянèна з ïрèйнятèм рішенням. Проïущенèй 
з ïоважної ïрèчèнè термін може бутè ïоновленèй органом чè 
ïосаäовою особою, що розгляäає скаргу;

 е) термінè розгляäу звернень: розгляäаються і вèрі шуються у 
термін не більше оäного місяöя віä äня їх наäхоäження, а ті, які не 
ïотребують äоäаткового вèвчення, – невіäклаäно, але не ïізніше 
ï’ятнаäöятè äнів віä äня їх отрèмання. Якщо в місячнèй термін 
вèрішèтè ïорушені у зверненні ïèтання неможлèво, керівнèк 
віäïовіäного органу, ïіäïрèємства, установè, організаöії або його 
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застуï нèк встановлюють необхіäнèй термін äля його розгляäу, 
ïро що ïовіäомляється особі, яка ïоäала звернення. Прè öьому 
загальнèй термін вèрішення ïèтань, ïорушенèх у зверненні, не 
може ïеревèщуватè сорока ï’ятè äнів;

 є) розгляä звернень зäійснюється безоïлатно;

 ж) якщо заявнèк хоче бутè особèсто ïрèсутнім (сам чè з 
ïреäставнèком) ïрè розгляäі звернення, äоöільно у скарзі чè 
заяві клоïотатè ïро забезïечення öього ïрава ïереä органом, 
що його розгляäатèме.

2. Проïозèöії, заявè і скаргè оäного й того ж громаäянèна з оäного 
і того ж ïèтання, що наäіслані різнèм аäресатам і наäійшлè на 
розгляä äо оäнієї й тієї ж організаöії (äублетні), обліковуються 
за реєстраöійнèм інäексом ïершої ïроïозèöії, заявè і скаргè з 
äоäаванням ïоряäкового номера, що ïроставляється через äріб.

3. Ñïравè, що ïіäлягають ïостійному, а також тèмчасовому (ïонаä 
10 років) зберіганню, ïереäаються äо архівного ïіäрозäілу 
організаöії через äва рокè ïісля завершення äіловоäства за 
нèмè. Ñïравè, що ïіäлягають тèмчасовому зберіганню (äо 10 
років включно), ïереäаються äо архівного ïіäрозäілу за рішенням 
керівнèка організаöії. Після закінчення встановленèх термінів 
зберігання äокументè за ïроïозèöіямè, заявамè і скаргамè 
ïіäлягають знèщенню.

4. Усі звернення, що наäійшлè äо аäресата, ïовèнні ïрèйматèся 
та öентра лі зовано реєструватèся у äень їх наäхоäження на 
реєстраöійно-контрольнèх картах, ïрèäатнèх äля оброблення 
ïерсональнèмè комï’ютерамè, або в журналах (äоïускається в 
організаöіях з річнèм обсягом наäхоäження äо 600 ïроïозèöій, 
заяв та скарг і такою ж кількістю звернень громаäян на 
особèстому ïрèйомі). конвертè (вèрізкè з нèх) зберігаються 
разом з ïроïозèöією, заявою, скаргою. Îблік особèстого 
ïрèйому громаäян веäеться на картках, у журналах або за 
äоïомогою електронно-обчèслювальної технікè.

5. аäміністратèвна форма захèсту, засобамè якої є звернення 
(вèклаäені в ïèсьмовій або усній формі ïроïозèöії (зауваження), 
заявè (клоïотання) і скаргè), розкрèта в ïіäрозäілі 8.2.2.
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6.1.14. Ïраво на компенсацію

а) Європейська хартія прав пацієнтів

Стаття 14. Праâо на коìпåнсаöіþ

«Êоæåн ìає праâо на отриìання протя ãоì роçóìноãо короткоãо 
строкó äостатнüої коìпåнсаöії ó âипаäкó спричинåння йоìó/їй 
ôіçичної (або ìораëüної та псиõоëоãіч ної) øкоäи äіяìи ìåäичноãо 
çакëаäó».

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 3 (ч. 1)].

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р.[статті 22 (ч. 1), 
23, 906, 1166 (ч. 1, 2), 1167 (ч. 1), 1168, 1195-1203, 1209].

«Îсоба, якій завäано збèтків у результаті ïорушення її öèвільного 
ïрава, має ïраво на їх віäшкоäування» (ст. 22). «Îсоба має ïраво на 
віäшкоäування моральної шкоäè, завäаної внасліäок ïорушення її 
ïрав. Ìоральна шкоäа ïолягає: у фізèчному болю та стражäаннях, якèх 
фізèчна особа зазнала у зв’язку з каліöтвом або іншèм ушкоäженням 
зäоров’я; у äушевнèх стражäаннях, якèх фізèчна особа зазнала у 
зв’язку з ïротèïравною ïовеäінкою щоäо неї самої, членів її сім’ї 
чè блèзькèх роäèчів; у ïрèнèженні честі та гіäності фізèчної особè, 
а також äілової реïутаöії фізèчної або юрèäèчної особè. Ìоральна 
шкоäа віäшкоäовується грішмè, іншèм майном або в іншèй сïосіб. 
Ðозмір грошового віäшкоäування моральної шкоäè вèзначається суäом 
залежно віä характеру ïравоïорушення, глèбèнè фізèчнèх та äушевнèх 
стражäань, ïогіршення зäібностей ïотерïілого або ïозбавлення його 
можлèвості їх реалізаöії, стуïеня вèнè особè, яка завäала моральної 
шкоäè, якщо вèна є ïіäставою äля віäшкоäування, а також з урахуванням 
іншèх обставèн, які мають істотне значення. Прè вèзначенні розміру 
віäшкоäування враховуються вèмогè розумності і сïравеäлèвості. 
Ìоральна шкоäа віäшкоäовується незалежно віä майнової шкоäè, 
яка ïіäлягає віäшкоäуванню, та не ïов’язана з розміром öього 
віäшкоäування. Ìоральна шкоäа віäшкоäовується оäноразово, якщо 
інше не встановлено äоговором або законом» (ст. 23). 
«Ìоральна шкоäа, завäана фізèчній або юрèäèчній особі 
неïравомірнèмè рішеннямè, äіямè чè безäіяльністю, віäшкоäовується 
особою, яка її завäала, за наявності її вèнè» (ст. 1167).
«Âіäшкоäування моральної шкоäè, завäаної каліöтвом, іншèм 
ушкоäженням зäоров’я або смертю фізèчної особè:
1. Ìоральна шкоäа, завäана каліöтвом або іншèм ушкоäженням 
зäоров’я, може бутè віäшкоäована оäноразово або шляхом зäійснення 
щомісячнèх ïлатежів.
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2. Ìоральна шкоäа, завäана смертю фізèчної особè, віäшкоäовується 
її чолові кові (äружèні), батькам (усèновлювачам), äітям (усèновленèм), 
а також особам, які ïрожèвалè з нею оäнією сім’єю» (ст. 1168).
«Ôізèчна або юрèäèчна особа, яка завäала шкоäè каліöтвом або іншèм 
уш ко äженням зäоров’я фізèчній особі, зобов’язана віäшкоäуватè 
ïотерïілому заробіток (äохіä), втраченèй нèм внасліäок втратè 
чè зменшення ïрофесійної або загальної ïраöезäатності, а також 
віäшкоäуватè äоäаткові вèтратè, вèклèкані необхіäністю ïосèленого 
харчування, санаторно-курортного лікування, ïрèäбання ліків, 
ïротезування, стороннього äогляäу тощо» (ч. 1 ст. 1195). Шкоäа, 
завäана фізèчній особі каліöтвом або іншèм ушкоäженням зäоров’я, 
віäшкоäовується без урахування ïенсії, ïрèзначеної у зв’язку з 
втратою зäоров’я, або ïенсії, яку вона оäержувала äо öього, а також 
іншèх äохоäів» (ч. 3 ст. 1195).

  f Ïро захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 
(у ред. від 01.12.2005 р.) [статті 4 (п. 5 ч. 1), 16].

«Ñïожèвач має ïраво… на віäшкоäування майнової та моральної 
шкоäè, завäаної внасліäок неäоліків ïроäукöії (äефекту в ïроäукöії), 
віäïовіäно äо закону» (ï. 5 ч. 1 ст. 4).

  f Ïро загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народжен ням та похованням: Закон України вiд 
18.01.2001 р. [стаття 51].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 6 (п. «і», «ї»)].

У ст. 6 зазначається, що «кожнèй громаäянèн Українè має ïраво на 
охорону зäоров’я, що ïереäбачає… віäшкоäування заïоäіяної зäоров’ю 
шкоäè (ï. «і»); … оскарження неïравомірнèх рішень і äій ïраöівнèків, 
заклаäів та органів охоронè зäоров’я» (ï. «ї»).

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
вiд 06.04.2000 р. [стаття 19 (п. 3 ч. 1)].

«Çвернення äо суäу з ïозовамè ïро віäшкоäування шкоäè, заïоäіяної 
їх зäоров’ю та(або) майну внасліäок ïорушення законоäавства ïро 
захèст населення віä інфекöійнèх хвороб».

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 17].
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«Îсобè, зараження якèх ÂІË-інфекöією сталося внасліäок ïерелèван-
ня крові (її комïонентів), біологічнèх ріäèн, ïересаäкè клітèн, тканèн 
та органів люäèнè, вèконання меäèчнèх маніïуляöій або вèконання 
службовèх обов’язків, мають ïраво на віäшкоäування в суäовому ïо-
ряäку завäаної їх зäоров’ю шкоäè».

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України вiд 22.02.2000 р. 
[стаття 25 (п. 15 ч. 3)].

«... Право на віäшкоäування заïоäіяної їм шкоäè або шкоäè їх майну 
внасліäок незаконного ïоміщення äо ïсèхіатрèчного заклаäу чè ïсè-
хоневрологічного заклаäу äля соöіального захèсту або сïеöіального 
навчання чè внасліäок незабезïечення безïечнèх умов наäання ïсèхі-
атрèчної äоïомогè або розголошення конфіäенöійнèх віäомостей ïро 
стан ïсèхічного зäоров’я і наäання ïсèхіатрèчної äоïомогè».

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454

«Çавäання конöеïöії... забезïечення віäшкоäування у вèïаäку ме-
äèчної шкоäè».

ґ) Інше регулювання

  f Âідповідальність медичних працівників: Ëист Äепартаменту 
конституційного, адміністративного та соціального законо-
давства управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Міністерства юстиції України від 20.06.2011 р.

  f Ïро судову практику в справах про відшкодування моральної 
(немайно вої) шкоди: Ïостанова Ïленуму Âерховного Суду 
України від 25.05.2001 р. ¹ 5 [зі змінами, внесеними 
Ïостановою Âерховного Суду України ¹ 5 від 25.05.2001 р.].

«Ìоральна шкоäа – öе втратè немайнового характеру внасліäок 
моральнèх чè фізèчнèх стражäань, або іншèх негатèвнèх явèщ, 
заïоäіянèх фізèчній чè юрèäèчній особі незаконнèмè äіямè або 
безäіяльністю іншèх осіб.
У ïозовній заяві ïро віäшкоäування моральної (немайнової) шкоäè має 
бутè зазначено, в чому ïолягає öя шкоäа, якèмè неïравомірнèмè äіямè 
чè безäіяльністю її заïоäіяно ïозèвачеві, з якèх міркувань він вèхоäèв, 
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вèзначаючè розмір шкоäè, та якèмè äоказамè öе ïіäтверäжується.
Âіäïовіäно äо загальнèх ïіäстав öèвільно-ïравової віäïовіäальності, 
обов’язко вому з’ясуванню ïрè вèрішенні сïору ïро віäшкоäування 
моральної (немайнової) шкоäè ïіäлягають: наявність такої шкоäè, 
ïротèïравність äіяння її заïоäіювача, наявність ïрèчèнного зв’язку 
між шкоäою і ïротèïравнèм äіянням заïоäіювача та вèнè останнього 
в її заïоäіянні. Îсоба (фізèчна чè юрèäèчна) звільняється віä 
віäïовіäальності ïо віäшкоäуванню моральної шкоäè, якщо äовеäе, 
що остання заïоäіяна не з її вèнè.
Ñуä, зокрема, ïовèнен з’ясуватè, чèм ïіäтверäжується факт заïоäіяння 
ïозèва чеві моральнèх чè фізèчнèх стражäань або втрат немайнового 
характеру, за якèх обставèн чè якèмè äіямè (безäіяльністю) вонè 
заïоäіяні, в якій грошовій сумі чè в якій матеріальній формі ïозèвач 
оöінює заïоäіяну йому шкоäу та чого він ïрè öьому вèхоäèть, а також 
інші обставèнè, що мають значення äля вèрішення сïору.
Ðозмір віäшкоäування моральної (немайнової) шкоäè суä вèзначає 
залежно віä характеру та обсягу стражäань (фізèчнèх, äушевнèх, 
ïсèхічнèх тощо), якèх зазнав ïозèвач, характеру немайновèх втрат 
(їх трèвалості, можлèвості віäновлення тощо) та з урахуванням іншèх 
обставèн. Çокрема, враховуються стан зäоров’я ïотерïілого, тяжкість 
вèмушенèх змін у його жèттєвèх і вèробнèчèх стосунках, стуïінь 
знèження ïрестèжу, äілової реïутаöії, час та зусèлля, необхіäні äля 
віäновлення ïоïереäнього стану, äобровільне – за власною ініöіатèвою 
чè за зверненням ïотерïілого – сïростування інформаöії реäакöією 
засобу масової інформаöії. Прè öьому суä має вèхоäèтè із засаä 
розумності, вèваженості та сïравеäлèвості.
Âèзначаючè розмір віäшкоäування моральної (немайнової) шкоäè, 
суä навоäèть в рішенні віäïовіäні мотèвè. Ðозмір віäшкоäування 
моральної шкоäè може бутè зменшенèй суäом з урахуванням стуïеня 
вèнè заïоäіювача і ïотерïілого та майнового стану віäïовіäача 
(громаäянèна).
Прè заïоäіянні особі моральної шкоäè обов’язок ïо її віäшкоäуванню 
ïоклаäа ється на вèннèх осіб незалежно віä того, чè була заïоäіяна 
ïотерïілому майнова шкоäа та чè віäшкоäована вона».

  f Ïро практику розгляду цивільних справ за позовами про захист 
прав споживачів: Ïостанова Ïленуму Âерховного Суду України 
від 12.04.1996 р. ¹ 5.

«…У сïравах за ïозовамè ïро захèст ïрав сïожèвачів, ïорушенèх 
внасліäок неäостовірної або неïовної інформаöії ïро товар (роботу, 
ïослугу)… суä має вèхоäèтè з ïрèïущення, що сïожèвач не має 
сïеöіальнèх знань ïро властèвості та характерèстèкè товарів (робіт, 
ïослуг).
…Шкоäа, заïоäіяна жèттю, зäоров’ю або майну сïожèвача: товарамè 
(роботамè, ïослугамè), які містять конструктèвні, вèробнèчі, 
реöеïтурні чè інші неäолікè; або у зв’язку з вèкорèстанням вèконавöем 
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речей, матеріалів, облаäнання, ïрèлаäів, інструментів, ïрèстосувань, 
іншèх засобів, необхіäнèх äля вèконання äанèх робіт чè наäання 
ïослуг, незалежно віä знання нèм їх властèвостей; або внасліäок 
реалізаöії товарів (робіт, ïослуг) без äоäержання встановленèх вèмог 
щоäо забезïечення безïекè жèття, зäоров’я сïожèвачів та їх майна; 
або у зв’язку з ïрèäбанням сïожèвачем товарів (робіт, ïослуг) через 
ненаäання йому необхіäної, äостуïної та äостовірної інформаöії, 
яка б забезïечèла можлèвість комïетентного вèбору, – ïіäлягає 
віäшкоäуванню у ïовному обсязі, якщо нормою законоäавства не 
ïереäбачено більш вèсокої мірè віäïовіäальності, а за наявності такої 
нормè – у встановленому нею обсязі. Право вèмагатè віäшкоäування 
зазначеної шкоäè належèть кожному ïотерïілому сïожèвачеві, 
незалежно віä того, чè ïеребував він у äоговірнèх віäносèнах з 
вèготівнèком (вèконавöем), і зберігається ïротягом встановленого 
строку службè (терміну ïрèäатності), а якщо його не встановлено, — 
ïротягом äесятè років з часу вèготовлення товару (ïрèйняття 
роботè, ïослугè). Якщо на ïорушення Çакону вèготівнèк (вèконавеöь, 
ïроäавеöь) не ïоïереäèв сïожèвача ïро наявність строку службè 
(ïрèäатності) товару або його частèнè (результатів роботè), ïро 
обов’язкові умовè корèстування нèм та можлèві насліäкè їх невèко-
нан  ня, а також ïро необхіäні äії ïісля закінчення öього строку, шкоäа 
ïіäлягає віäшкоäуванню і в тому вèïаäку, колè вона була заïоäіяна 
ïісля закінчення зазначеного строку».

  f Ïро практику розгляду судами цивільних справ за позовами 
про відшкодування шкоди: Ïостанова Ïленуму Âерховного 
Суду України від 27.03.1992 р. ¹ 6.

«Прè розгляäі сïрав ïро віäшкоäування шкоäè суäè ïовèнні матè на 
увазі…  віäïовіäальність юрèäèчної особè настає лèше у вèïаäках, 
колè особа, з вèнè якої заïоäіяна шкоäа, знахоäèться з äаною 
організаöією в труäовèх віäносèнах, і шкоäа, заïоäіяна нею у зв’язку 
з вèконанням труäовèх (службовèх) обов’язків, незалежно віä того, 
ïостійнèм, сезоннèм, тèмчасовèм за труäовèм äоговором чè на іншèх 
умовах вона була ïраöівнèком öієї організаöії» (ï. 5).
«Îсоба, яка віäïовіäає за шкоäу, заïоäіяну з вèнè іншого, має ïраво 
зворотної вèмогè (регресу) äо вèнної особè, не буäе суïеречèтè 
закону ïреä’явлення за вèбором ïотерïілого вèмог ïро віäшкоäування 
шкоäè безïосереäньо äо вèнної особè, якщо за законом межі 
віäïовіäальності останньої і особè, яка за неї віäïовіäає, оäнакові» 
(ï. 8).

  f Ïро судову практику в справах про відшкодування шкоди, 
заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх пра-
цівниками: Ïостанова Ïленуму Âерховного Суду України від 
29.12.1992 р. ¹ 14.
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«Çа вèмогамè іншèх осіб, що ґрунтуються на неналежному вèконанні 
ïраöівнèком своїх труäовèх обов’язків (віäшкоäування шкоäè їх майну, 
зäоров’ю …) віäïовіäає ïіäïрèємство, ïереä якèм вèннèй ïраöівнèк 
несе матеріальну віäïовіäальність у ïоряäку регресу за нормамè 
труäового законоäавства». 

д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Гр. Ц. ïомер у карäіологічному віääіленні заклаäу охоронè зäоров’я через 
неналежне наäання меäèчної äоïомогè. Його äонька звернулась зі скаргою 
на äії меäèчнèх ïраöівнèків äо органу внутрішніх сïрав, якèй у ïроöесі 
äосліäчої ïеревіркè не встановèв ïіäстав äля ïорушення крèмінальної 
сïравè за фактом смерті гр. Ц. Äонька ïомерлого звернулась äо суäу в 
ïоряäку öèвільного суäочèнства з вèмогою віäшкоäуватè матеріальну і 
моральну шкоäу, що завäана смертю батька, з віäïовіäача у сïраві – лікарні. 
Ñуä ïозов заäовольнèв частково. 

2. Ïриклад порушення прав

Гр. Ä., 1996 р. н., (за рішенням органу оïікè й ïіклування йому була наäана 
ïовна öèвільна äієзäатність, у зв’язку з роботою за труäовèм контрактом) 
госïіталізувалè у заклаä охоронè зäоров’я ïісля äорожньо-трансïортної 
ïрè го äè. Після ïровеäеного втручання, консоліäаöії віäкрèтого ïерелому 
гомілкової кісткè і трèвалого ïісляоïераöійного ïеріоäу з’ясувалося, що у 
ïаöієнта ïочалася ятрогенна ïатологія – остеомієліт. Батько ïоäав ïозов 
äо суäу з вèмогою віäшкоäуватè моральну і матеріальну шкоäу, заïоäіяну 
йому та його сèнові неïравомірнèмè äіямè меäèків. 

3. Âипадок з практики

У груäні 2006 р. гр. Ì. звернувся äо суäу із ïозовом ïро віäшкоäування 
з інформаöійно-консультатèвного öентру «Т.» матеріальної шкоäè в сумі 
1300 грн та моральної – в сумі 50 000 грн. Îбґрунтовуючè свої вèмогè, 
ïозèвач ïосè лав ся на те, що в травні 2006 р. він звернувся за меäèчною 
äоïомогою äо віäïовіäача, оскількè у нього з’явèлèсь ознакè хворобè 
сечостатевої сèстемè. У філії віäïовіäача 12.03.2006 р. ïозèвач ïройшов 
обстеження, йому був ïоставленèй äіагноз «Õронічнèй öèстоïіеліт» і була 
ïрèзначена ïрограма озäоровлення у трè етаïè за äоïомогою ïреïаратів 
фірмè «Т.». курс лікування завершèвся у вересні 2006 р. Îскількè за 
результатамè öього лікування самоïочуття і стан зäоров’я гр. Ì. не 
ïокращèлèсь, він звернувся äо Õ. урологічного öентру, äе його обстежèлè та 
ïоставèлè äіагноз «Ðак ïереäміхурової залозè». Позèвач вважав, що через 
неïравèльне äіагностування, яке було зäійснено  віäïовіäачем, він не зміг 
своєчасно вèявèтè захворювання та отрèматè належну меäèчну äоïомогу. 
Ухвалою суäу віä 14.11.2007 р. було заäоволено клоïотання ïозèвача ïро 
залучення äо участі у сïраві як віäïовіäачів ïраöівнèків öентру «Т.» гр. Ð. та 
гр. к. Ухвалою суäу віä 21.11.2007 р. було заäоволено заяву ïозèвача ïро 
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забезïечення ïозовів і наклаäено арешт на майно öентру, гр. Ð. та гр. к. на 
суму 52 000 грн у кожного, äе б воно не знахоäèлось. Âіäïовіäачі оскаржèлè 
ухвалу. Ñуä аïеляöійної інстанöії вважає, що аïеляöійна скарга ïіäлягає 
частковому заäоволенню, зважаючè на те, що вèä забезïечення ïозову, 
обранèй суäом, не сïівмірнèй з сумою ïозовнèх вèмог. Ñуä ухвалèв 
рішення заäовольнèтè ïозов частково, а саме: віäшкоäуватè матеріальну 
шкоäу в ïовному обсязі, тобто 1300 грн, а моральну – в сумі 30 тèс грн, 
соліäарно з віäïовіäачів. 

е) Ïрактичні поради

1. Право люäèнè на віäшкоäування моральної шкоäè.

 1.1. Âіäïовіäно äо ï. 1 ст. 60 Цèвільного ïроöесуального коäексу 
Українè, кожна сторона зобов’язана äовестè ті обставèнè, на які 
вона ïосèлається як на ïіäставу своїх вèмог. У ï. 4 Постановè 
Пленуму Âерховного Ñуäу Українè «Про суäову ïрактèку в 
сïравах ïро віäшкоäування моральної (немайнової) шкоäè» 
вказано, що «у ïозовній заяві, згіäно зі ст.137 Цèвільного 
ïроöесуального коäексу Українè, ïозèвачем має бутè зазначено, 
з якèх міркувань він вèхоäèв, вèзначаючè розмір шкоäè, та якèмè 
äоказамè öе ïіäтверäжується». 

 У більшості ïозовів ïро комïенсаöію моральної шкоäè, які 
наäхоäять äо суäів, ïозèвачі обмежуються фразою: «Ìені 
завäано моральної шкоäè». Îäнак віäсутність äоказів щоäо 
того, яка саме моральна шкоäа завäана неïравомірнèмè äіямè 
віäïовіäача (віäïовіäачів), ïрèзвоäèть äо ïостановлення суäом 
ухвалè ïро залèшення заявè без руху, а в разі невèïравлення 
ïозèвачем неäоліків у встановленèй строк – ïостановлення 
суäом ухвалè ïро ïовернення ïозовної заявè ïозèвачу.

 1.2. Âіäïовіäно äо ст. 57 Цèвільного ïроöесуального коäексу 
Українè, äоказамè є буäь-які фактèчні äані, на ïіäставі якèх суä 
встановлює наявність або віäсутність обставèн, що обґрунтовують 
вèмогè і заïеречення сторін, та іншèх обставèн, які мають значення 
äля вèрішення сïравè. Ці äані встановлюються на ïіäставі 
ïояснень сторін, третіх осіб, їхніх ïреäставнèків, äоïèтанèх як 
свіäків, ïоказань свіäків, ïèсьмовèх äоказів, речовèх äоказів, 
зокрема звуко- і віäеозаïèсів, вèсновків ексïертів. 

 Îäнèм із сïособів äовеäення моральної шкоäè є суäово-
ïсèхологічна ексïертèза. Псèхолог-суäовèй ексïерт зможе 
встановèтè наявність або віäсутність ознак заïоäіяння особі 
моральної шкоäè, а також вèзначèтè матеріальнèй еквівалент 
моральної шкоäè. Äосèть ïошèренèм äоказом у сïравах ïро 
комïенсаöію моральної шкоäè є вèсновкè меäèків (äля ïрèклаäу, 
заïèсè лікаря-ïсèхіатра ïро стан ïаöієнта в ïервèнній меäèчній 
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äокументаöії) щоäо стану зäоров’я ïозèвача й обумовленості 
негатèвнèх емоöійно-вольовèх ïережèвань ïогіршенням стану 
зäоров’я.

 Прè äовеäенні äо віäома суäу äоказів у кожному вèïаäку треба 
наäаватè ïояснення щоäо ïрèчèнно-насліäкового зв’язку з 
фактом заïоäіяння моральної шкоäè. Íаявність äостатньої 
äоказової базè вèстуïатèме заïорукою вèзначення суäом 
сïравеäлèвого розміру комïенсаöії моральної шкоäè.

 1.3. Âіäïовіäно äо ст. 268 Цèвільного коäексу Українè, на вèмогè, 
що вèïлè вають з ïорушення особèстèх немайновèх ïрав, 
ïозовна äавність не ïошèрюється. 

 1.4. У вèïаäках, колè межі віäшкоäування моральної шкоäè 
вèзначаються у кратному сïіввіäношенні з мінімальнèм розміром 
заробітної ïлатè чè неоïоäат ко ванèм мінімумом äохоäів 
громаäян, необхіäно вèхоäèтè з такого розміру мінімальної 
заробітної ïлатè чè неоïоäаткованого мінімуму äохоäів 
громаäян, що äіють на час розгляäу сïравè. 

 1.5. У вèïаäках заïоäіяння моральної шкоäè з вèнè кількох 
віäïовіäачів у ïозовній заяві необхіäно вèкластè зміст вèмог 
щоäо кожного з нèх. У разі заïоäіяння особі моральної шкоäè 
неïравомірно вчèненèмè äіямè кількох осіб розмір віäшкоäування 
вèзначається з урахуванням стуïеня вèнè кожної з нèх. Íа осіб, 
які заïоäіялè моральну шкоäу сïільно (взаємоïов’язанèмè, 
сукуïнèмè äіямè або äіямè з єäèнèм наміром), ïоклаäається 
соліäарна віäïовіäальність з її віäшкоäування.

 1.6. Âіäïовіäно äо ст. 1172 Цèвільного коäексу Українè та ï. 
8 Постановè Пле нуму Âерховного Ñуäу Українè «Про суäову 
ïрактèку в сïравах ïро віäшкоäування моральної (немайнової) 
шкоäè», за моральну шкоäу, заïоäіяну ïраöівнèком ïіä час 
вèконання труäовèх обов’язків, віäïовіäальність несе організаöія, 
з якою öей ïраöівнèк ïеребуває у труäовèх віäносèнах, а останній 
віäïовіäає ïереä нею у ïоряäку регресу. Çа такèх обставèн у 
ïозовній заяві віäïовіäачем у сïраві буäе роботоäавеöь (заклаä 
охоронè зäоров’я чè фізèчна особа ïіäïрèємеöь), а третьою 
особою – меäèчнèй ïраöівнèк, äіямè якого заïоäіяно шкоäу. 

 1.7. Ìоральна шкоäа віäшкоäовується незалежно віä майнової 
шкоäè, яка ïіäлягає віäшкоäуванню, та не ïов’язана з розміром 
öього віäшкоäування. Ìоральна шкоäа віäшкоäовується оäно-
разово, якщо інше не встановлено äоговором або законом. 
Прè вèзначенні розміру віäшкоäування враховуються вèмогè 
розумності і сïравеäлèвості. У буäь-якому вèïаäку розмір 
віäшкоäування ïовèнен бутè аäекватнèм заïоäіяній моральній 
шкоäі.
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2. Право люäèнè на віäшкоäування матеріальної шкоäè.

 2.1. Ç-ïоміж чèсленнèх сïособів захèсту особèстèх немайновèх 
ïрав, зокрема, і можлèвостей ïаöієнтів у ïроöесі наäання їм 
меäèчної äоïомогè чè меäèчнèх ïослуг — ïереäбачено ïраво 
на віäшкоäування збèтків та іншèх сïособів віäшкоäування 
матеріальної шкоäè. Ñуб’єктом віäïовіäальності в öарèні охоронè 
зäоров’я буäуть заклаäè охоронè зäоров’я, а також меäèчні 
ïраöівнèкè, які займаються ïрèватною ïрактèкою. Цèвільно-
ïравова віäïовіäальність ïоäіляється на 2 вèäè: 1) äоговірну; 2) 
äеліктну.

 2.2. Äоговірна і äеліктна віäïовіäальність розмежовуються 
за ïравèлом, згіäно з якèм за наявності ïереäумов äля 
äоговірного ïозову неäоговірнèй віäïаäає: äоговірнèй 
ïозов вèтісняє неäоговірнèй. Це, звісно, не ïослаблює 
встановленої законом віäïовіäальності. Ðішення ïро äоговірну 
віäïовіäальність ïрèймається за наявності між сторонамè 
äоговірного зобов’язання. У разі віäсутності äоговірного 
зобов’язання ïрèïустèмо вèрішуватè ïèтання ïро ïоклаäення 
äеліктної віäïові äальності.

 2.3. Прè наäанні меäèчнèх ïослуг на ïіäставі оïлатного äоговору 
застосовується äоговірна віäïовіäальність. її обсяг у äаному 
вèïаäку не може бутè меншèм äеліктної. Íавïакè, рівень 
віäшкоäування шкоäè може бутè ïіäвèщенèй у ïорів нянні із 
загальнèмè ïравèламè. Çначення ж äоговору в öèх вèïаäках 
може ïолягатè в тому, що за його äоïомогою ïереäбаченèй 
законоäавством обов’язок віä шкоäуватè шкоäу ïошèрюється 
в оäному з трьох наïрямів: ïіäставè вèнèкнення зобо в’язання, 
його суб’єктнèй склаä, а також зміст.

 аналізуючè ïèтання äоговірнèх зобов’язань, зазначèмо, що в 
ч. 2 ст. 901 Цèвільного коäексу Українè вказано, що ïравèла гл. 
63 «Послугè. Çагальні ïоложення» можуть застосовуватèся äо 
всіх äоговорів наäання ïослуг (у т.ч. – меäèчнèх), якщо öе не 
суïеречèть сутності зобов’язання. 

 2.4. Умовамè настання äеліктної віäïовіäальності у сèстемі 
охоронè зäоров’я за öèвільнèм законоäавством Українè є: 
1) ïротèïравна äія (безäіяльність) меäïерсоналу; 2) шкоäа, 
сïрèчèнена ïаöієнту; 3) ïрèчèннèй зв’язок між ïротèïравністю 
äіяння та настанням шкоäè; 4) вèна заïоäіювача шкоäè.

 2.5. У öèвільному законоäавстві Українè äіє ïрèнöèï ïрезумïöії 
вèнè заïоäіювача шкоäè ïрè наäанні меäèчної äоïомогè, у 
зв’язку з чèм віäсутність вèнè äовоäèться особою, яка вчèнèла 
ïравоïорушення. Çа загальнèм ïравèлом, встановленèм у ч. 2 
ст. 1166 та ч. 1 ст. 1167 Цèвільного коäексу Українè, заïоäіювач 
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шкоäè звільняється віä віäшкоäування за сïрèчèнення майнової 
та моральної шкоäè в разі, якщо äовеäе, що така шкоäа завäана 
не з його вèнè.

 2.6. Ñтаття 1172 Цèвільного коäексу Українè ïереäбачає 
віäшкоäування юрèäèчною особою (у тому чèслі, заклаäом 
охоронè зäоров’я) чè фізèчною особою шкоäè, заïоäіяної їхнім 
ïраöівнèком (меäèчнèм ïерсоналом) ïіä час вèконання нèм своїх 
труäовèх (ïрофесійнèх, службовèх) обов’язків. Çа такèх обставèн 
у ïозовній заяві віäïовіäачем у сïраві буäе роботоäавеöь (заклаä 
охоронè зäоров’я чè фізèчна особа-ïіäïрèємеöь), а третьою 
особою – меäèчнèй ïраöівнèк, äіямè якого заïоäіяно шкоäу. 

 2.7. Ìайнова шкоäа в галузі охоронè зäоров’я склаäається з: а) 
реальнèх збèтків – втратè, які особа зазнала чè якèх вèмушена 
зазнатè äля віäновлення свого ïорушеного ïрава (вèтратè 
на ïрèäбання лікарськèх засобів, ïротезування, äіагностèку, 
лікування та реабілітаöію, санаторно-курортне лікування, 
ïосèлене харчування, сторонній äогляä, ïоховання, сïоруäження 
наäгробного ïам’ятнèка (ï. 1 ч. 2 ст. 22, ст. 1195, 1201 Цèвільного 
коäексу Українè)); б) уïущеної вèгоäè – äохоäè, які особа могла 
б реально оäержатè за звèчайнèх обставèн, якбè її ïраво не було 
ïорушено (заробіток (äохіä), втраченèй нею внасліäок втратè чè 
зменшення ïрофесійної або загальної ïраöезäатності (ï. 2 ч. 2 
ст. 22, ст. 1195 Цèвільного коäексу Українè)).

 2.8. Ñтуïінь втратè ïрофесійної ïраöезäатності (у віäсотках), 
ïотреба в äоäатковèх вèäах äоïомогè вèзначаються суäово-
меäèчною ексïертèзою. Якщо в ïотерïілого через ушкоäження 
зäоров’я є ïотреба у äоäатковèх вèтратах на меäèчну та 
соöіальну äоïомогу, то вонè ïіäлягають стягненню з особè, 
віäïовіäальної за шкоäу, ïрè öьому ïотреба в такèх вèтратах та їх 
трèвалість мають ïіäтверäжуватèся вèсновком суäово-меäèчної 
ексïертèзè.

 2.9. Ñтягнення äоäатковèх вèтрат ïотерïілого може бутè 
ïровеäено й на майбутній час у межах строків, зазначенèх 
у вèсновку ÌÑÅк або суäово-меäèчної ексïертèзè. Прè 
стягненні сум вèтрат на ïротезування, ïрèäбання ïутівкè на 
санаторно-курортне лікування суä ïовèнен зазначèтè в рішенні, 
що ïрèсуäжені сумè ïіäлягають ïерерахуванню віäïовіäній 
організаöії, яка має наäатè öі ïослугè ïотерïілому. 

 2.10. У вèïаäку смерті ïотерïілого організаöія або громаäянèн, 
віäïовіäальні за заïоäіяння шкоäè, зобов’язані віäшкоäуватè 
вèтратè на ïоховання (в тому чèслі на рèтуальні ïослугè й обряäè) 
тій особі, яка ïонесла öі вèтратè. Тому вèмогè ïро стягнення 
вèтрат на ïоховання можуть ïреä’являтèсь як особамè, що мають 
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ïраво на віäшкоäування шкоäè у зв’язку зі смертю гоäувальнèка, 
так і стороннімè äо ïотерïілого громаäянамè й організаöіямè, 
що фактèчно ïонеслè öі вèтратè. Âèтратè на вèготовлення 
ïам’ятнèків і огорож вèзначаються, вèхоäячè з їх фактèчної 
вартості, але не вèще гранèчної вартості станäартнèх ïам’ятнèків 
і огорож в äаній місöевості.

 2.11. Äля äетального з’ясування усіх іншèх механізмів 
віäшкоäування шкоäè, заïоäіяної ушкоäженням зäоров’я, 
зокрема, аналізуйте ï. 12, 17–22 Постановè Пленуму Âерховного 
Ñуäу Українè «Про ïрактèку розгляäу суäамè öèвільнèх сïрав за 
ïозовамè ïро віäшкоäування шкоäè».

6.1.15. Ïраво на життя*

а) Кожна особа має право на життя, у т. ч. при 
трансформації у суб’єкта медичних правовідносин – 
пацієнта.

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 3, 21, 27, 64].

«Ëюäèна, її жèття і зäоров’я, честь і гіäність, неäоторканність і безïека 
вèзнаються в Україні найвèщою соöіальною öінністю» (ст. 3). 
«Усі люäè є вільні і рівні у своїй гіäності та ïравах» (ст. 21). 
«кожна люäèна має невіä’ємне ïраво на жèття. Íіхто не може бутè 
свавільно ïозбавленèй жèття. Îбов’язок äержавè – захèщатè жèття 
люäèнè» (ст. 27). 
Це констèтуöійне ïраво не може бутè обмежено навіть в умовах наä-
звèчайного воєнного стану (ст. 64).

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 281].

«Право на жèття:
1. Ôізèчна особа має невіä’ємне ïраво на жèття.
2. Ôізèчна особа не може бутè ïозбавлена жèття.
Ôізèчна особа має ïраво захèщатè своє жèття та зäоров’я, а також 
жèття та зäоров’я іншої фізèчної особè віä ïротèïравнèх ïосягань 
буäь-якèмè засобамè, не забороненèмè законом.

* Євроïейська хартія ïрав ïаöієнтів ïереäбачає 14 ïрав, які розкрèвалèсь, ïоряä 
з можлèвостямè, вèзначенèмè в наöіональному законоäавстві. Усі інші ïрава, 
вèсвітлені в кнèзі, базуються лèше на норматèвно-ïравовèх актах Українè.
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3. Ìеäèчні, наукові та інші äосліäè можуть ïроваäèтèся лèше щоäо 
ïовнолітньої äієзäатної фізèчної особè за її вільною згоäою.
клінічні вèïробування лікарськèх засобів ïровоäяться віäïовіäно äо 
закону.
4. Çабороняється заäоволення ïрохання фізèчної особè ïро 
ïрèïèнення її жèття. 
5. Ñтерèлізаöія може віäбутèся лèше за бажанням ïовнолітньої 
фізèчної особè.
Ñтерèлізаöія неäієзäатної фізèчної особè за наявності меäèчнèх 
ïоказань може бутè ïровеäена лèше за згоäою її оïікуна, з äоäер-
жанням вèмог, встановленèх законом.
6. Штучне ïерерèвання вагітності, якщо вона не ïеревèщує äванаäöятè 
тèжнів, може зäійснюватèся за бажанням жінкè.
У вèïаäках, встановленèх законоäавством, штучне ïерерèвання 
вагітності може бутè ïровеäене ïрè вагітності віä äванаäöятè äо 
äваäöятè äвох тèжнів.
Перелік обставèн, що äозволяють ïерерèвання вагітності ïісля 
äванаäöятè тèж нів вагітності, встановлюється законоäавством.
7. Повнолітні жінка або чоловік мають ïраво за меäèчнèмè ïока-
заннямè на ïровеäення щоäо нèх лікувальнèх ïрограм äоïо між-
нèх реïроäуктèвнèх технологій, згіäно з ïоряäком та умовамè, 
встановленèмè законоäавством» (ст. 281).

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 50, 52 (ч. 3)].

«Ìеäèчнèм ïраöівнèкам забороняється зäійснення еутаназії – 
навмèсного ïрèскорення смерті або умертвіння невèліковно хворого 
з метою ïрèïèнення його стражäань» (ч. 3 ст. 50).

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро реалізацію статті 281 Öивільного кодексу України: Ïоста-
нова Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. ¹ 144.

  f Ïро затвердження Äержавної програми «Ðепродуктивне здо-
ров’я нації» на період до 2015 року: Ïостанова Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2006 р. ¹ 1849.

  f Клінічні протоколи з акушерської та гінекологічної допомоги: 
Íаказ МОЗ України від 29.12.2005 р. ¹ 782. 

  f Ïро організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допо-
моги в Україні: Íаказ МОЗ України від 15.07.2011 р ¹ 417.



чàñòèíà 6: Ïðàâà òà îáîâ’яçêè Ïàцієíòіâ çà çàêîíîäàâñòâîМ óêðà¯íè 

298 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

  f Ïро організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної 
та неонатологічної допомоги в Україні: Íаказ МОЗ України від 
29.12.2003 р. ¹ 620.

  f Інструкція про порядок проведення операції штучного пере-
ривання вагітності: Íаказ МОЗ України від 20.07.2006 р. 
¹ 508.

  f Ïро застосування методів стерилізації громадян: Íаказ МОЗ 
України від 06.07.1994 р. ¹ 121.

  f Ïорядок застосування методів хірургічної стерилізації жінок: 
Íаказ МОЗ України від 06.07.1994 р. ¹ 121.

  f Ïерелік медичних показань для проведення хірургічної 
стерилізації чоловіків: Íаказ МОЗ України від 06.07.1994 р. 
¹ 121.

  f Ïорядок застосування методу хірургічної стерилізації чоловіків: 
Íаказ МОЗ України від 06.07.1994 р. ¹ 121.

  f Ïро затвердження Ïорядку направлення жінок для проведення 
першого курсу лікування безплідності методами допоміжних 
репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за 
бюджетні кошти: Íаказ МОЗ України від 29.11.2004 р. ¹ 579.

  f Ïро затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення 
виконання Äержавної програми «Ðепродуктивне здоров’я нації 
на період до 2015 року»: Íаказ МОЗ України від 04.07.2007 р. 
¹ 372/34.

  f Ïро затвердження клінічного Ïротоколу з первинної 
реанімації та після  реанімаційної допомоги новонародженим: 
Íаказ МОЗ України від 08.06.2007 р. ¹ 312.

  f Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті 
мозку: Íаказ МОЗ України «Ïро затвердження нормативно-
правових документів з питань трансплантації» від 25.09.2000 р. 
¹ 226.

  f Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живо-
на родженості та мертвонародженості: Íаказ МОЗ України від 
29.03.2006 р. ¹ 179. 
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Çгіäно з öèм норматèвно-ïравовèм актом ïіä жèвонароäженням 
розуміється вèгнання або вèлучення з організму матері ïлоäа, якèй 
ïісля вèгнання/вèлучення (незалежно віä трèвалості вагітності, віä 
того, чè ïерерізана ïуïовèна і чè віäшарувалась ïлаöента) äèхає або 
має буäь-які інші ознакè жèття, такі як серöе бèття, ïульсаöія ïуïовèнè, 
ïевні рухè скелетнèх м’язів. Ìертвонароäження – öе вèгнання або 
вèлучення з організму матері ïлоäа з 22-го ïовного тèжня вагітності (з 
154-ї äобè віä ïершого äня останнього нормального менструального 
öèклу) або масою 500 г та більше, якèй не äèхає та не вèявляє буäь-
якèх іншèх ознак жèття, такèх як серöебèття, ïульсаöія ïуïовèнè або 
ïевні рухè скелетнèх м’язів.

  f Ïро затвердження Ïорядку взаємодії між органами внутрішніх 
справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури 
України при встановленні факту смерті людини: Íаказ Гене-
ральної прокуратури України, МÂС України, МОЗ України від 
25.10.2011 р. ¹ 102/685/692.

  f Ïро затвердження клінічних протоколів з акушерської та гі-
некологічної допомоги: Íаказ МОЗ України від 15.12.2003 р. 
¹ 582 (зі змінами: Íаказ МОЗ України від 03.11.2008 р. 
¹ 624, Íаказ МОЗ України від 27.12.2011 р. ¹ 977).

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.11].

«Ëікар зобов’язанèй ïеребуватè ïоряä з вмèраючèм хворèм äо 
останньої мèті його жèття…Пèтання ïро ïрèïèнення реанімаöійнèх 
захоäів сліä вèрішуватè за можлèвості колегіально і у вèïаäку, колè 
стан люäèнè вèзначається як безïоворотна смерть віäïовіäно äо 
крèтеріїв, вèзначенèх ÌÎÇ Українè. Ëікар не має ïрава свіäомо 
ïрèскорюватè настання смерті, вäаватèсь äо евтаназії або залучатè 
äо її ïровеäення іншèх осіб» (ï. 3.11).

  f Ïро затвердження Ïорядку взаємодії між органами внутрішніх 
справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури 
України при встановленні факту смерті людини: Íаказ Гене-
ральної прокуратури України, МÂС України, МОЗ України від 
25.10.2011 р. ¹ 102/685/692.
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  f Ïро затвердження клінічних протоколів з акушерської та гі-
некологічної допомоги: Íаказ МОЗ України від 15.12.2003 р. 
¹ 582 (зі змінами: Íаказ МОЗ України від 03.11.2008 р. 
¹ 624; Íаказ МОЗ України від 27.12.2011 р. ¹ 977).

ґ) Інше регулювання

  f Ðішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 51 народного депутата України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 
59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, 
що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про 
смертну кару) від 29.12.1999 р. 

Ñуä віäзначèв, що констèтуöійне забезïечення невіä’ємного ïрава на 
жèття кож ної люäèнè, як і всіх іншèх ïрав і свобоä люäèнè і громаäянèна 
в Україні, базується на засаäі: вèняткè стосовно ïрав і свобоä люäèнè 
і громаäянèна встановлюються самою констèтуöією Українè, а не 
законамè чè іншèмè норматèвнèмè актамè. Âіäïовіäно äо ïоложення 
ч. 1 ст. 64 констèтуöії Українè, «констèтуöійні ïрава і свобоäè люäèнè 
і громаäянèна не можуть бутè обмежені, крім вèïаäків, ïереäбаченèх 
констèтуöією Українè».

д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Гр. Г., 26 років, яка хворіла на вроäжену ваäу серöя, завагітніла і вèрішèла 
вèносèтè вагітність. Îäнак ïісля сïлèву 22 тèжнів вагітності стан ïаöієнткè 
різко ïогіршèвся, і було ïрèйнято рішення ïерерватè вагітність за 
меäèчнèмè ïоказамè. 

2. Ïриклад порушення прав 

У гр. Ð., яка ïотраïèла в ÄТП, ïерäчасно ïочалась ïологова äіяльність вна-
сліäок чого нароäèлася äèтèна, що важèла 600 г. Ëікар-неонатолог ïовіäо-
мèла ïороäіллю, що такі äітè не ïіäлягають вèхоäженню і незважаючè на 
ïрохання ïаöієнткè ïро наäання реанімаöійної äоïомогè äèтèні, меäèчні 
ïраöівнèкè не вважалè немовля жèттєзäатнèм, не вжèвалè необхіäнèх 
захоäів, що сïрèчèнèло її смерть.

3. Âипадок з практики

Позèвачка гр. Ä. звернулася äо суäу з ïозовом äо комунального заклаäу 
охоронè зäоров’я «Ë. öентральна районна  лікарня» (äалі – Ë. ЦÐË), третьої 
особè гр. І., в якому ïросèла віäшкоäуватè моральну шкоäу, яка вèнèкла 
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внасліäок заïоäіяння шкоäè її зäоров’ю. Позèвачка віäзначèла, що 16 ве-
ресня 2000 р. звернулась у гінекологічне віääіленні Ë. ЦÐË äо лікаря І. з 
ïроханням ïровестè оïераöію з ïерерèвання вагітності. Після втручання 
її самоïочуття ïогіршèлось, але лікар І. жоäнèм чèном не віäреагував на її 
скаргè. Íастуïного äня стан зäоров’я значно ïогіршèвся, суïровоäжувався 
сèльнèм больовèм сèнäромом, ïротягом äня її ніхто не оглянув і äоïомогè 
не наäав. Âвечері 17.09.2000 р. черговèй лікар а. її оглянула, сказала, що 
внасліäок ïерфораöії маткè сталася кровотеча в черевну ïорожнèну та 
розвèнувся сеïсèс. Ëікарямè Í. та Ñ. їй було ïровеäено оïераöію - екс-
тèрïаöію маткè з трубамè і äренаж черевної ïорожнèнè, розтèн сïайкè та 
віäновлення кèшкової ïрохіäності. Â уточненій ïозовній заяві гр. Ä.  ïосè-
лалася на те, що їй завäано значної моральної шкоäè, зумовленої фізèчнèм 
болем, трèвалèм ïісляоïераöійнèм лікуванням, ïроблемамè зі зäоров’ям, 
які вèнèклè ïісля ïровеäення аборту, віäсутністю нормального статевого 
жèття, ïозбавленням її реïроäуктèвної функöії та ïогіршенням взаємèн з 
чоловіком, і ïросèла стягнутè на її корèсть з віäïовіäача  480 000 грèвень.
Позов äо Ë. ЦÐË, третьої особè І. ïро віäшкоäування моральної шкоäè, яка 
вèнèкла внасліäок заïоäіяння шкоäè зäоров’ю, суä заäовольнèв частково, 
ухвалèв рішення ïро стягнення з Ë. ЦÐË на корèсть ïозèвачкè моральну 
шкоäу в сумі 20 000 грн (äваäöять тèсяч грн.).

е) Ïрактичні поради

1. Право на охорону зäоров’я, зокрема ïраво на меäèчну äоïомогу, 
є гарантією ïрава на жèття.

2. крèтерії жèвонароäження чітко законоäавчо врегульовані 
ïрèïèсамè Інструк öії з вèзначення крèтеріїв ïерèнатального 
ïеріоäу, жèвонароäженості та мертвонароäженості, затверäженої 
Íаказом ÌÎÇ Українè віä 29.03.2006 р. № 179. Як вèäно з аналізу 
öього норматèвно-ïравого акта, лèше äітè, які нароäèлèся у 
термінè вагітності що ïеревèщують 22 тèжні або з масою 500 г та 
більше, вважаються, за наявності ознак жèття, жèвонароäженèмè 
і ïіäлягають вèхоäжуванню. Çгіäно з зазначенèм законоäавчèм 
актом, такèм, що нароäèвся жèвèм, є новонароäженèй, у якого є 
хоча б оäна з такèх ознак: а) äèхання; б) серöебèття; в) ïульсаöія 
суäèн ïуïовèнè; г) рухè скелетнèх м’язів. Çа віäсутності усіх 
(не буäь-якої!) ïереліченèх ознак новонароäженèй вва жа єть ся 
мертвèм.

3. Ðеанімаöійну äоïомогу наäають äітям, нароäженèм жèвèмè 
(згіäно з крèтеріямè жèвонароäженості), з урахуванням їхньої 
жèттєзäатності на ïіäставі клі нічного ïротоколу наäання реані-
маöійної äоïомогè новонароäженèм залежно віä стуïеня 
äоношеності, інтранатальної гіïоксії тощо.
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4. Ðеанімаöійні захоäè ïрè термінальнèх станах є вèщèм сту-
ïенем ургентної äоïомогè і завжäè кваліфікуються як крайня 
необхіäність. У тому вèïаäку, колè ухвалюється рішення не 
ïровоäèтè реанімаöію, öе рішення означає лèше віäмову 
віä реанімаöійнèх захоäів у разі настання клінічної смерті чè 
різкого згасання жèттєвèх функöій – не більше. Âіäмова віä 
реанімаöії не може означатè віäмову віä лікування захворювання 
чè, наïрèклаä, віä ефектèвного знеболювання, оскількè öе, 
очевèäно, завäаватèме значної шкоäè хворèм люäям.

5. Ëюäèна вважається ïомерлою з моменту, колè встановлена 
смерть її мозку. Ñмерть мозку означає ïовну і незворотну втрату 
всіх його функöій. Ìомент смерті мозку може бутè встановлено, 
якщо вèключені всі інші можлèві за äанèх обставèн ïрèчèнè 
втратè свіäомості та реакöій організму (ст. 15 Çакону Українè 
«Про трансïлантаöію органів та іншèх анатомічнèх матеріалів 
люäèні» віä 16.07.1999 р.). Ñмерть мозку ïрèрівнюється 
äо смерті люäèнè. Äіагноз смерті мозку встановлюється 
консèліумом лікарів, що має у склаäі анестезіолога з äосвіäом 
роботè у віääіленні інтенсèвної тераïії не менше ніж 5 років. 
Äля ïровеäення сïеöіальнèх äосліäжень äо склаäу консèліуму 
вхоäять інші фахівöі з äосвіäом роботè за фахом не менше 
ніж 5 років, у тому чèслі заïрошені з іншèх заклаäів на 
консультатèвній основі. Ñклаä консèліуму затверäжує завіäуючèй 
віääіленням інтенсèвної тераïії, в якому ïеребуває хворèй, а 
за його віäсутності – віäïовіäальнèй черговèй лікар заклаäу 
(Інструкöія щоäо констатаöії смерті люäèнè на ïіäставі смерті 
мозку, затверäжена Íаказом ÌÎÇ Українè «Про затверäження 
норматèвно-ïравовèх äокументів з ïèтань трансïлантаöії» віä 
25.09.2000 р. № 226).

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава людини на життя у контексті Права на життя, розкритого у 
розділах 2 і 3.
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6.1.16. Ïраво на захист від будь-яких незаконних 
форм дискримінації, пов’язаних зі станом 
здоров’я

а) Кожна людина має право на недискримінацію і рівність,  
зокрема й пацієнт як суб’єкт медичних правовідносин

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 21, 22 (ч. 2, 
3), 24 (ч. 2)].

«Усі люäè є вільні і рівні у своїй гіäності та ïравах. Права і свобоäè 
люäèнè є невіäчужуванèмè та неïорушнèмè» (ст. 21). 
«констèтуöійні ïрава і свобоäè гарантуються і не можуть бутè ска-
совані. Прè ïрèйнятті новèх законів або внесенні змін äо чèннèх 
законів не äоïускається звуження змісту та обсягу існуючèх ïрав і 
свобоä (ст. 22). 
«Íе може бутè ïрèвілеїв чè обмежень за ознакамè расè, кольору 
шкірè, ïолітèчнèх, релігійнèх та іншèх ïереконань, статі, етнічного 
та соöіального ïохоäження, майнового стану, місöя ïрожèвання, за 
мовнèмè або іншèмè ознакамè» (ст. 24). 

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6 (п. «и»), 9].

У ï. «è» ст. 6 ïереäбачено ïраво кожного громаäянèна на ïравовèй 
захèст віä буäь-якèх незаконнèх форм äèскрèмінаöії, ïов’язанèх із 
станом зäоров’я. 
«Îбмеження ïрав громаäян, ïов’язані із станом їх зäоров’я:
1. Íа ïіäставах і в ïоряäку, ïереäбаченèх законамè Українè, громаäянè 
можуть бутè вèзнані тèмчасово або ïостійно неïрèäатнèмè за станом 
зäоров’я äо ïрофесій ної або іншої äіяльності, ïов’язаної з ïіäвèщеною 
небезïекою äля оточуючèх, а також з вèконанням ïевнèх äержавнèх 
функöій.
2. Çастосування ïрèмусовèх захоäів меäèчного характеру щоäо 
осіб, які вчèнèлè сусïільно небезïечні äіяння, обмеження ïрав іншèх 
громаäян у вèгляäі ïрèмусового меäèчного огляäу або ïрèмусової 
госïіталізаöії, а також у зв’язку з ïровеäенням карантèннèх захоäів 
äоïускається тількè на ïіäставах і в ïоряäку, ïереäбаченèх законамè 
Українè.
3. Ðішення ïро обмеження ïрав громаäян, ïов’язані із станом їх 
зäоров’я, можуть бутè оскаржені в суäовому ïоряäку» (ст. 9).
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  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[стаття 9].

«Îбмеження, ïов’язані з вèконанням окремèх вèäів äіяльності:
Îсоба може бутè вèзнана тèмчасово (на строк äо ï’ятè років) або 
ïостійно неïрèäатною внасліäок ïсèхічного розлаäу äо вèконання 
окремèх вèäів äіяльності (робіт, ïрофесій, службè), що можуть 
становèтè безïосереäню небезïеку äля неї або оточуючèх. Ç метою 
встановлення ïрèäатності особè äо вèконання окремèх вèäів 
äіяльності (робіт, ïрофесій, службè) з особлèвèмè вèмогамè äо стану 
її ïсèхічного зäоров’я вона ïіäлягає обов’язковому ïоïереäньому 
(ïереä ïочатком äіяльності) та ïеріоäèчнèм (у ïроöесі äіяльності) 
ïсèхіатрèчнèм огляäам» (ст. 9).

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 23].

«Якщо бактеріоносіямè є особè, робота якèх ïов’язана з обслуго-
вуванням населення і може ïрèзвестè äо ïошèрення інфекöійнèх 
хвороб, такі особè за їх згоäою тèмчасово ïеревоäяться на роботу, не 
ïов’язану з рèзèком ïошèрення інфекöійнèх хвороб. Якщо зазначенèх 
осіб ïеревестè на іншу роботу неможлèво, вонè віäсторонюються віä 
роботè в ïоряäку, встановленому законом. Íа ïеріоä віäсторонення 
віä роботè öèм особам вèïлачується äоïомога у зв’язку з тèмчасовою 
втратою ïраöезäатності».

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 17].

Çвільнення з роботè, віäмова у ïрèйнятті на роботу, віäмова у ïрè-
йомі äо освітніх, меäèчнèх заклаäів, äо заклаäів соöіальної оïікè і 
ïіклування та соöіальнèх служб, а також віäмова у наäанні меäèчної 
äоïомогè та соöіальнèх ïослуг, обмеження іншèх ïрав люäей, які 
жèвуть з ÂІË, на ïіäставі їх ÂІË-ïозèтèвного статусу, а також об-
меження ïрав їхніх ріäнèх і блèзькèх на öій ïіäставі забороняється.

  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
від 05.07.2001 р. [статті 8, 12].

в) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Єдиний термінологічний словник (Глосарій) з питань управ-
ління якості медичної допомоги: Íаказ МОЗ України від 
20.07.2011 р. ¹ 427.
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  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

г) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.9].

«Ëікар ïовèнен наäаватè меäèчну äоïомогу за сïеöіальністю хворèм 
незалежно віä віку, статі, расè, наöіональності, віросïовіäання, 
соöіального стану, ïолітèчнèх ïогляäів, місöя ïрожèвання, 
громаäянства та іншèх немеäèчнèх ознак, включаючè матеріальне 
ïоложення».

д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Гр. Í., ÂІË-інфікованого, було госïіталізовано з ïіäозрою на гострèй 
геïатèт в інфекöійне віääілення міської інфекöійної лікарні. Ëікуючèй 
лікар, оформ ля  ючè меäèчну äокументаöію, äізналась ïро ïозèтèвнèй ÂІË-
статус ïаöієнта, але öя інфор маöія жоäнèм чèном не вïлèнула на якість 
та обсяг наäання меäèчної äоïомогè чè ставлення äо хворого. У ïроöесі 
ïровеäенèх äіагностèчнèх обстежень у гр. Í. було встановлено äіагноз 
«Геïатèт Ñ, гострèй ïеребіг, жовтянèчна форма». 

2. Ïриклад порушення прав

Гр. а. було äоïравлено äо ïрèймального віääілення лікарні швèäкої 
äоïомогè з місöя äорожньо-трансïортної ïрèгоäè з ïоäвійнèм ïереломом 
нèжньої кін öів кè. Йому було віäмовлено в госïіталізаöії через те, що ïіä 
час оформлення історії хворобè та збору анамнезу ïаöієнт вèзнав, що у 
мèнулому мав тубер ку льозне захворювання. Умовою госïіталізаöії хворого 
було ïреä’явлення äовіäкè з ïротèтуберкульозного äèсïансеру ïро 
віäсутність хворобè. Після ïреä’явлення такої äовіäкè ïаöієнта змусèлè 
їхатè за новою, але вже в заміськèй ïротèтуберкульоз нèй äèсïансер, що 
свіäчèло ïро небажання наäаватè öьому ïаöієнтові меäèчну äоïомогу 
загалом.

3. Âипадок з практики

Ç ïосаäè воäія реäакöії районної газетè «Çлагоäа» було звільнено Îлексія 
Â., що мав ÂІË-ïозèтèвнèй статус. Çвільненèй звернувся äо суäу з 
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ïозовною заявою ïро ïоновлення на роботі та віäшкоäування моральної 
шкоäè. Âіäïовіäачамè у сïраві вèстуïалè районна газета «Çлагоäа», 
районна äержавна аäміністраöія, районна раäа та казначейство. Піä 
час суäового розгляäу сïравè було встановлено, що головнèй реäактор 
районної газетè äоïустèвся грубого ïорушення констèту öійнèх ïрав і 
свобоä ÂІË-ïозèтèвного громаäянèна, ïрèнèзèв його гіäність. Ðішенням 
районного суäу віä 18 жовтня 2004 р. ïозов Îлексія Â. було заäоволено, 
його ïоновлено на роботі, а віäïовіäачів зобов’язалè віäшкоäуватè 
моральну шкоäу в розмірі 4000 грн. Ця суäова сïрава вважається оäнією з 
найгучнішèх в Україні та є ïозèтèвнèм ïрèклаäом ефектèвності механізму 
захèсту віä незаконнèх форм äèскрèмінаöії.

е) Ïрактичні поради

1. Право не бутè äèскрèмінованèм за станом зäоров’я гарантоване 
наöіональнèм законоäавством і ïереäбачає можлèвість кожної 
люäèнè зäійснюватè свої ïрава та вèконуватè обов’язкè 
незалежно віä стану її зäоров’я, крім вèïаäків законного 
обмеження такèх ïрав. Íорматèвно-ïравова база Українè 
забороняє буäь-які вèäè незаконної äèскрèмінаöії, у той 
час як ïереäбачені законом обмеження у ïравах за станом 
зäоров’я можуть зäійснюватèсь лèше на ïіäставах та в ïоряäку, 
ïереäбаченому законамè, буäь-яке неäотрèмання якèх може 
бутè оскаржене у встановленому законоäавством ïоряäку. 
Çокрема, äо такèх норматèвнèх обмежень можна віäнестè ст. 19, 
20, 84, 92–96 крèмінального коäексу Українè, ст. 9 Çакону Українè 
«Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я», ст. 21 
Çакону Українè «Про захèст населення віä інфекöійнèх хвороб», 
ст. 3, 4, 11, 12, 14 Çакону Українè «Про ïсèхіатрèчну äоïомогу», 
ст. 8, 12 Çакону Українè «Про боротьбу із захворюванням на 
туберкульоз». 

2. Äосèть ефектèвнèм механізмом захèсту ïрава не бутè äèскрè-
мінованèм за станом зäоров’я, зважаючè, як ïравèло, на негайну 
необхіäність в отрèманні меäèчної äоïомогè, є ïèсьмова 
скарга äо головного лікаря заклаäу охоронè зäоров’я та/або 
начальнèка уïравління охоронè зäоров’я ïрè віäïовіäній місöевій 
аäміністраöії/раäі. Ця форма захèсту ïрава є ефектèвною та 
часто äає змогу вèрішèтè ïèтання віäразу, в той час як розгляä 
звернення органамè внутрішніх сïрав, ïрокуратурè та суäу може 
трèватè в часі. 

3. Íе менш ефектèвнèм сïособом захèсту віä можлèвої äèскрè-
мінаöії може бутè вèмога наäатè ïèсьмові роз’яснення ïро 
ïіäставè та ïрèчèнè віäмовè в реалізаöії того чè іншого ïрава. 
Буäь-яка віäмова в заäоволенні заявè або скаргè ïовèнна 
ґрунтуватèсь на нормах закону. Такі äії заявнèка слугуватè-
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муть оïтèмізаöії зäійснення ïаöієнтом свого ïрава. крім того, 
ïèсьмові äокументè ïро віäмову в реалізаöії ïрава люäèнè 
у сфері охоронè зäоров’я є безäоганнèмè äоказамè äля 
суäової формè захèсту ïорушенèх ïрав. Íаïрèклаä, у ïоряäку 
аäміністратèвного суäочèнства можна вèзнатè неïравомірнèмè 
та такèмè, що ïорушують ïрава люäèнè, äії органів äержавної 
влаäè, органів місöевого самовряäування, їхніх ïосаäовèх і 
службовèх осіб, іншèх суб’єктів ïрè зäійсненні нèмè влаäнèх 
уïравлінськèх функöій, у тому чèслі ïрè вèконанні äелегованèх 
ïовноважень.

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні  нормè,  які стосуються 
Ïрава на захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, 
пов’язаних зі станом здоров’я у контексті такèх можлèвостей:

     • Права на фізичну недоторканність, розкритого в розділах 2 і 3.

     • Права на недискримінацію і рівність, розкритого в розділах 2 і 3.

     • Права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного 
здоров’я, розкритого в розділах 2 і 3.

6.1.17. Ïраво на повагу до гідності при наданні 
медичної допомоги

а) Кожна людина має право на повагу до її гідності, в т. ч. при 
трансформації у суб’єкта медичних правовідносин – пацієнта. 

б) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 28 (ч. 1, 2), 
64, 68].

«кожен має ïраво на ïовагу äо його гіäності. Íіхто не може бутè 
ïіääанèй катуванню, жорстокому, нелюäському або такому, що 
ïрèнèжує його гіäність, ïовоäженню чè ïокаранню» (ст. 28). 
Íа констèтуöійному рівні вèзначено, що ïраво не бутè ïіääанèм 
катуванню, жорстокому, нелюäському або такому , що ïрèнèжує його 
гіäність, ïовоäженню чè ïокаранню (ст.28) не може бутè обмежено 
навіть в умовах наäзвèчайного або воєнного стану (ст. 64). У ст. 68 
закріïлено оäèн з констèтуöійнèх обов’язків, а саме: не ïосягатè на 
ïрава, свобоäè, честь і гіäність іншèх люäей.
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  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 297].

«Право на ïовагу äо гіäності та честі:
1. кожен має ïраво на ïовагу äо його гіäності та честі.
2. Гіäність та честь фізèчної особè є неäоторканнèмè.
3. Ôізèчна особа має ïраво звернутèся äо суäу з ïозовом ïро захèст 
її гіäності та честі» (ст. 297).

г) Кодекс медичної етики 

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.2, 3.13].

«Ëікар не може залèшèтè без увагè буäь-які ïроявè жорстокості або 
ïрèнèження люäської гіäності» (ï. 3.13).

ґ) Інше регулювання

  f Ïро судову практику в справах про захист гідності та честі 
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної 
особи: Ïостанова Ïленуму Âерховного Суду України від 
27.02.2009 р. ¹ 1.

д) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав 

Гр. Г., ïраöівнèöя комерöійного сексу, звернулась за гінекологічною äо-
ïомогою. Ëікар-акушер-гінеколог уважно й тактовно вèслухала скаргè 
ïаöієнткè, зібрала анамнез, належно ïровела її огляä, розïовіла ïро ïрофі-
лактèку захворювань, що ïереäаються статевèм шляхом, а також скерувала 
хвору на äоäаткову äіагностèку з ïіäозрою на венерèчне захворювання. 

2. Ïриклад порушення прав 

26 травня 2006 р. мешканка м. к. нароäèла äоньку, а 31 травня її разом з 
äèтèною було госïіталізовано. 5 червня äо лікарні наäійшла інформаöія ïро 
те, що матè є ÂІË-інфікованою. Того ж äня лікарі заборонèлè жінöі бутè ïоруч 
з äèтèною та заïроïонувалè залèшèтè лікарню, у ïрèсутності меäсестер 
та іншого меäïерсоналу її звèнувачувалè в безвіäïовіäальному ставленні 
äо матерèнства. Çгіäно з рішенням Ëенінського районного суäу м. к. 4 
вересня 2007 р. ïозов жінкè було заäоволено та комïенсовано моральну 
шкоäу, завäану ïорушенням її ïрава на ïовагу äо честі і гіäності.
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3. Âипадок з практики

Гр. П. звернулась äо суäу м. Т. із ïозовом äо гр. Î. ïро захèст честі, гіäності, 
äілової реïутаöії та стягнення моральної шкоäè. У суäовому засіäанні 
ïозèвачка свої ïозовні вèмогè ïіäтрèмала та, обґрунтовуючè їх, ïояснèла, 
що 11.10.2006 р. віäïовіäач, вèконуючè свої ïрофесійні обов’язкè лікаря-
травматолога у Т. öентральній районній лікарні, у ïрèсутності меäèчнèх 
ïраöівнèків і стуäентів, ïошèрèв віäомості ïро те, що вона ïеребувала 
у стані алкогольного сï’яніння, веäе аморальнèй сïосіб жèття, а тому й 
отрèмала травму – закрèтèй ïерелом лівої ïроменевої кісткè в тèïовому 
місöі. Гр. П. зазначèла, що ïерелічені віäомості не віäïовіäають äійсності, 
а також є такèмè, що ганьблять її честь і гіäність, ïозèвачка ïіäкреслèла, 
що замість належної своєчасної äоïомогè у заклаäі охоронè зäоров’я 
отрèмала осуä і ïрèнèження. Гр. Î. ïозов не вèзнав і вказав, що його 
слова булè лèше невèннèм жартом, а меäèчна äоïомога була наäана 
ïаöієнтöі в ïовному обсязі, віäïовіäно äо норматèвів наäання меäèчної 
äоïомогè äорослому населенню в амбулаторно-ïоліклінічнèх заклаäах 
за сïеöіальністю «Îртоïеäія і травматологія», затверäженèх наказом 
ÌÎÇ Українè віä 28.12.2002 р. № 507. Позèвачка ïросèла суä зобов’язатè 
віäïовіäача вèбачèтèсь ïереä нею, стягнутè моральну шкоäу в розмірі 1650 
грн, а також сïлачене нею äержавне мèто у розмірі 17 грн. Ñуä, оöінèвшè 
äоказè у сïраві, частково заäовольнèв ïозовні вèмогè гр. П., ухвалèвшè 
рішення стягнутè з віäïовіäача 1000 грн як віäшкоäування моральної шкоäè, 
17 грн – за сïлачене äержавне мèто, а також зобов’язав гр. Î. вèбачèтèсь 
ïереä ïозèвачкою.

е) Ïрактичні поради

1. Чèнне наöіональне законоäавство не містèть вèзначення ïонять 
гіäності, оскількè воно є морально-етèчною категорією й оäно-
часно особèстèм немайновèм ïравом.

2. Піä гіäністю сліä розумітè вèзнання öінності кожної фізèчної осо-
бè як унікальної біоïсèхосоöіальної öінності; з честю ïов’язується 
ïозèтèвна соöіальна оöінка особè в очах оточуючèх, яка ґрунту-
ється на віäïовіäності її äіянь (ïовеäінкè) загальноïрèйнятèм 
уявленням ïро äобро і зло (ï. 4 Постановè Пленуму Âерховного 
Ñуäу Українè «Про суäову ïрактèку у сïравах ïро захèст гіäності 
та честі фізèчної особè, а також äілової реïутаöії фізèчної та 
юрèäèчної особè»).

3. Позов ïро захèст гіäності, честі чè äілової реïутаöії вïраві 
ïреä’явèтè фізèчна особа, в аналізованому вèïаäку ïаöієнт, у 
разі ïошèрення ïро неї неäостовірної інформаöії, яка ïорушує 
її особèсті немайнові ïрава, а також інші заінтересовані особè 
(зокрема, членè її сім’ї, роäèчі), якщо така інформаöія ïрямо чè 
оïосереäковано ïорушує їхні особèсті немайнові ïрава. 
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4. Íеäостовірною вважається інформаöія, яка не віäïовіäає äій-
сності або вèклаäена неïравäèво, тобто містèть віäомості ïро 
ïоäії та явèща, якèх не існувало взагалі або які існувалè, але 
віäомості ïро нèх не віäïовіäають äійсності (неïовні або ïере-
кручені). Íегатèвна інформаöія, ïошèрена ïро особу, вважається 
неäостовірною, якщо особа, яка її ïошèрèла, не äовеäе ïротè-
лежного (ïрезумïöія äоброïоряäності).  

5. Âіäïовіäачамè у сïраві ïро захèст гіäності, честі чè äілової реïу-
таöії є фізèчна або юрèäèчна особа, яка ïошèрèла неäостовірну 
інформаöію, а також автор öієї інформаöії. Ñïравè зазначеної 
категорії не можуть розгляäатèся за ïравèламè коäексу аäміні-
стратèвного суäочèнства Українè, оскількè такі сïорè не мають 
ïублічно-ïравового характеру, навіть якщо стороною в ньому 
вèстуïає суб’єкт влаäнèх ïовноважень. 

6. Юрèäèчнèм склаäом ïравоïорушення, наявність якого може 
бутè ïіäставою äля заäоволення ïозову, є сукуïність такèх об-
ставèн: а) ïошèрення інформаöії, тобто äовеäення її äо віäома 
хоча б оäній особі у буäь-якèй сïосіб; б) ïошèрена інформаöія 
стосується ïевної фізèчної чè юрèäèчної особè, тобто ïозèвача; 
в) ïошèрення неäостовірної інформаöії, тобто такої, яка не віäïо-
віäає äійсності; г) ïошèрення інформаöії, що ïорушує особèсті 
немайнові ïрава, тобто або завäає шкоäè віäïовіäнèм особèстèм 
немайновèм благам, або ïерешкоäжає особі ïовно і своєчасно 
зäійснюватè своє особèсте немайнове ïраво. 

7. Ñïособамè захèсту гіäності віä ïошèрення неäостовірної ін-
формаöії можуть бутè: а) ïраво на віäïовіäь; б) сïростування 
неäостовірної інформаöії; в) віäшкоäування збèтків та моральної 
шкоäè, заïоäіяної такèмè ïорушеннямè ïозèвачу. 

є) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами
Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні нормè, які стосуються 
Ïрава людини на повагу до гідності при наданні медичної допомоги 
у контексті Права на найвèщèй äосяжнèй рівень фізèчного і ïсèхічного 
зäоров’я і Права на свобоäу віä катувань та жорсткого, нелюäського й 
такого, що ïрèнèжує гіäність, ïовоäження, розкрèтèх у розäілах 2 і 3.
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6.2. обов’язки пацієнтів
ÂСТУÏ

Юрèäèчнèй обов’язок люäèнè у сфері охоронè зäоров’я – öе закріïлена 
в законоäавстві та гарантована äержавою необхіäність ïевної ïовеäінкè 
люäèнè, яка сïрямована на забезïечення ïрав та охоронюванèх інтересів 
іншèх осіб і/або сïрèяє збереженню, зміöненню, розвèтку та, у разі 
ïорушення, віäновленню  максèмально äосяжного рівня фізèчного і 
ïсèхічного стану власного організму.

Чèнне законоäавство Українè ïро охорону зäоров’я не містèть нормè, 
яка б чітко регламентувала ïроблематèку обов’язків ïаöієнтів. Правова 
регламентаöія öього ïèтання вèкрèсталізовується у ïроöесі комïлексного 
аналізу норматèвно-ïравової базè у öій öарèні з вèкорèстанням ïрèнöèïу 
«ïраво коресïонäує з обов’язком», тобто, якщо меäèчнèй ïраöівнèк має 
ïраво, то, звèчайно, ïаöієнт – обов’язок, і навïакè. 

У öьому ïосібнèку ïроаналізуємо загальні та сïеöіальні обов’язкè люäèнè 
у öарèні охоронè зäоров’я. Çагальні, тобто ті, які ïовèнні вèконуватè усі 
фізèчні особè в галузі охоронè зäоров’я, і сïеöіальні, які ïоклаäаються на 
осіб, що сталè суб’єктамè меäèчнèх ïравовіäносèн, основнèмè з якèх є 
меäèчнèй ïраöівнèк і ïаöієнт.

*  П р и м і т к а : äля сïрощення ïроöеäурè вèкорèстання öього ïіäрозäілу 
ïосібнèка äоречно розтлумачèтè елементè його змістовного наïовнення, 
а саме буквенне ïозначення ïрè аналізі кожного окремого обов’язку:
а) закріïлення обов’язку згіäно з констèтуöією і законамè Українè;
б) регулювання обов’язку за äоïомогою ïіäзаконнèх норматèвно-ïравовèх 
актів;
в) обов’язок крізь ïрèзму коäексу меäèчної етèкè;
г) інше регулювання обов’язку віäïовіäно äо наöіональної норматèвно-
ïравової базè; 
ґ) юрèäèчна ïрактèка, що ïов’язана із реалізаöією обов’язку;
ä) ïрактèчні ïораäè, сïрямовані на оïтèмізаöію ïравозастосування і 
ïравореалізаöії.
Якщо якесь із буквеннèх ïозначень віäсутнє ïрè вèсвітленні обов’язку, то ïіä 
öèм сліä розумітè, що на сьогоäні в Україні немає віäïовіäної норматèвної 
регламентаöії.
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6.2.1. Обов’язок піклуватись про своє здоров’я  
та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших 
громадян

а) Конституція і закони України

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 130, 
133, 166].

«Çараження вірусом імуноäефіöèту люäèнè чè іншої невèліковної 
інфекöійної хворобè:
1. Ñвіäоме ïоставлення іншої особè в небезïеку зараження вірусом 
імуноäе фіöèту люäèнè чè іншої невèліковної інфекöійної хворобè, 
що є небезïечною äля жèття люäèнè, карається арештом на строк 
äо трьох місяöів або обмеженням волі на строк äо ï’ятè років, або 
ïозбавленням волі на строк äо трьох років.
2. Çараження іншої особè вірусом імуноäефіöèту люäèнè чè іншої 
невèліковної інфекöійної хворобè особою, яка знала ïро те, що вона 
є носієм öього вірусу, карається ïозбавленням волі на строк віä äвох 
äо ï’ятè років…» (ст. 130).
«Çараження венерèчною хворобою:
1. Çараження іншої особè венерèчною хворобою особою, яка знала 
ïро наяв ність у неї öієї хворобè, карається вèïравнèмè роботамè 
на строк äо äвох років, або арештом на строк äо шестè місяöів, або 
обмеженням волі на строк äо äвох років, або ïозбавленням волі на 
той самèй строк…» (ст. 133). 
«Çлісне невèконання обов’язків ïо äогляäу за äèтèною або за особою, 
щоäо якої встановлена оïіка чè ïіклування: 
Çлісне невèконання батькамè, оïікунамè чè ïіклувальнèкамè 
встановленèх законом обов’язків ïо äогляäу за äèтèною або за 
особою, щоäо якої встановлена оïіка чè ïіклування, що сïрèчèнèло 
тяжкі насліäкè, карається обмеженням волі на строк віä äвох äо ï’ятè 
років або ïозбавленням волі на той самèй строк» (ст. 166). 

  f Кодекс України про адміністративні правопорушення від 
07.12.1984 р. [стаття 173-2].

«Âчèнення насèльства в сім’ї, тобто умèсне вчèнення буäь-якèх äій 
фізèчного, ïсèхологічного чè економічного характеру (застосування 
фізèчного насèльства, що не завäало фізèчного болю і не сïрèчèнèло 
тілеснèх ушкоäжень, ïогрозè, образè чè ïересліäування, ïозбавлення 
жèтла, їжі, оäягу, іншого майна або коштів, на які ïотерïілèй має 
ïереäбачене законом ïраво, тощо), внасліäок чого могла бутè чè 
була завäана шкоäа фізèчному або ïсèхічному зäоров’ю ïотерïілого, 
а так само невèконання захèсного ïрèïèсу особою, стосовно якої він 
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вèнесенèй, неïрохо ä ження корекöійної ïрограмè особою, яка вчèнèла 
насèльство в сім’ї, тягнуть за собою наклаäення штрафу віä трьох äо 
ï’ятè неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян або вèïравні 
роботè на строк äо оäного місяöя з віäрахуванням äваäöятè віäсотків 
заробітку, а в разі якщо за обставèнамè сïравè, з урахуванням особè 
ïорушнèка, застосування öèх захоäів буäе вèзнано неäостатнім, – 
аäміністратèвнèй арешт на строк äо ï’ятè äіб».

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «а»), 32].

«Громаäянè Українè зобов’язані ïіклуватèсь ïро своє зäоров’я та 
зäоров’я äітей, не шкоäèтè зäоров’ю іншèх громаäян» (ï. «а» ст. 10).

  f Ïро забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя 
населення: Закон України від 24.02.1994 р. [статті 5 (ч. 1, 2, 
3), 21 (ч. 2)].

«Громаäянè зобов’язані ïіклуватèся ïро своє зäоров’я та зäоров’я і 
гігієнічне вèховання своїх äітей, не шкоäèтè зäоров’ю іншèх громаäян 
(ч. 1 ст. 5). 

  f Ïро попередження насильства в сім’ї: Закон України від 
15.11.2001 р. [стаття 1].

«Ôізèчне насèльство в сім’ї – умèсне нанесення оäнèм членом сім’ї 
іншому члену сім’ї ïобоїв, тілеснèх ушкоäжень, що може ïрèзвестè 
або ïрèзвело äо смерті ïостражäалого, ïорушення фізèчного чè 
ïсèхічного зäоров’я, нанесення шкоäè його честі і гіäності».

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: Указ 
Ïрезидента України від 07.12.2000 р. ¹1313/2000 [розділ 2 
«Äержавна політика в сфері охорони здоров’я», розділ 5 
«Створення умов для здорового способу життя»].

  f Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 
2002–2011 роки: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
10.01.2002 р. ¹ 14 [розділ 1 п. 14, розділ 3 п. 2, 4, 6, 11, 
розділ 4 п. 5, розділ 7 п. 7, розділ 8 п. 3, 5, розділ 9 п. 1, 3, 
розділ 10 п. 8, розділ 13 п. 5, розділ 14 п. 1, 2, 5, розділ 16 
п. 2, 5, 8, розділ 17 п. 1, 4, 9, розділ 19, розділ 27 п. 2, розділ 
37 п. 3, 5].
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  f Íаціональний план розвитку системи охорони здоров’я на 
період до 2010 року: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
13.06.2007 р. ¹ 815 (п. 8).

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

Ç-ïоміж завäань конöеïöії ïереäбачено створення стèмулів äля зäо-
рового сïособу жèття населення.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.5.].

«Ëікар ïовèнен захèщатè інтересè äèтèнè чè хворого, якèй не може 
самостійно ïрèйнятè рішення, якщо очевèäно, що інтересè його жèття 
і зäоров’я байäужі оточуючèм чè неäостатньо нèмè усвіäомлюються».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку 

10-річній äівчèнöі лікарі ïоставèлè «страшнèй» äіагноз – «рак крові». Батькè 
на лікування вèтратèлè усі коштè, ïроäалè все своє нерухоме майно. 
Äèтèна ïеребувала у лікарні майже äва рокè (ïройшовшè болісні меäèчні 
ïроöеäурè). Ëікарі ïрогнозувалè äèтèні трèвалість жèття  6 місяöів. Проте 
батькè äівчèнкè ïіклувалèсь ïро неї, роблячè усе можлèве та неможлèве 
äля збереження її жèття. Усе öе äало ïозèтèвнèй результат – стан ïаöієнткè 
ïокращèвся, вона ïеребуває у стані ремісії. 

2. Ïриклад порушення обов’язку

Äо лікаря-ïеäіатра на ïрèйом ïотраïèла äівчèнка 7 років, яка мала нèзку 
захво рювань. Як з’ясувалось, äо 6 років äèтèна вèховувалася у бабусі в 
селі і була öілком зäоровою. колè батькè забралè äочку äо м. к. і віäразу 
віääалè äо школè, вона раïтом ïочала часто хворітè. Батькè не ïрèäілялè 
äостатньої увагè скаргам äèтèнè на зäоров’я та не зверталèсь äо меäèчнèх 
ïраöівнèків. Через 3 місяöі äівчèнка ïотраïèла äо лікарні не лèше зі 
скаргамè на біль у жèвоті, вона ïочала затèнатèся, у неї з’явèлèся енурез, 
ïлаксèвість, розäратування і ïорушення сну. Ìеäèк ïояснèв батькам, що 
ïершоïрèчèною äèтячèх хвороб є неналежне ïіклування ïро зäоров’я 
äèтèнè. 
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3. Âипадок з практики

Гр. Ю., яка вèховувала трèрічного сèна, було вèнесено захèснèй ïрèïèс, 
віäïовіäно äо ст. 13 Çакону Українè «Про ïоïереäження насèльства в сім’ї», 
оскількè ïереä тèм äо неї ïраöівнèком крèмінальної службè у сïравах 
äітей вже було застосовано офіöійне ïоïереäження за вчèнення фізèчного 
насèльства щоäо своєї äèтèнè, а саме невжèття захоäів щоäо лікування. 
Äèтèну було госïіталізовано в äèтячу міську клінічну лікарню з лівобічною 
ïневмонією, усклаäненою ïлеврèтом, сèльною інтоксèкаöією. Швèäку 
меäèчну äоïомогу вèклèкалè сусіäè, ïобачèвшè стан äèтèнè, оскількè 
матір вèховувала сèна сама, вела легковажнèй сïосіб жèття, не ïрèäіляла 
äèтèні увагè, не зверталась за меäèчною äоïомогою, навіть колè öе стало 
необхіäнèм. 

д) Ïрактичні поради

1. Ñклаäовою фізèчного насèльства в сім’ї є ïорушення фізèчного 
чè ïсèхічного зäоров’я оäного з членів сім’ї іншèм членом сім’ї.

2. Äо кола членів сім’ї належать: 1) особè, які ïеребувають у шлюбі; 
2) особè, які ïрожèвають оäнією сім’єю, але не ïеребувають у 
шлюбі між собою; 3) їхні äітè; 4) особè, які ïеребувають ïіä оïікою 
чè ïіклуванням; 5) особè, які є роäèчамè ïрямої або неïрямої 
лінії сïоріäнення за умовè сïільного ïрожèвання.

3. Ñïособамè реагування на насèльство у сім’ї є: 1) формè 
реагування службè äільнèчнèх інсïекторів міліöії та крèмінальної 
міліöії у сïравах äітей – офіöійне ïоïереäження, захèснèй 
ïрèïèс; 2) ïрèтягнення äо аäміністратèвної віäïовіäальності; 3) 
ïрèтягнення äо крèмінальної віäïовіäальності.

4. Ñліä ïам’ятатè ïро механізм, вèзначенèй у ч. 5 ст. 43 Çакону 
Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я», 
що стосується віäмовè віä меäèчного втручання, яку зäійснює 
законнèй ïреäставнèк ïаöієнта і яка може матè äля останнього 
тяжкі насліäкè. У öьому норматèвному ïоложенні закріïлено 
обов’язок лікаря ïовіäомèтè ïро таку віäмову та її насліäкè äля 
ïаöієнта органам оïікè і ïіклування, що є оäнèмè із органів, які, 
згіäно з ст. 3 Çакону Українè «Про ïоïереäження насèльства в 
сім’ї», віäнесено äо кола тèх, на які ïоклаäається зäійснення 
захоäів з ïоïереäження насèльства в сім’ї.
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6.2.2. Обов’язок проходити профілактичні  
медичні огляди і робити щеплення

а) Конституція і закони України

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 286 (ч. 4)].

«Ôізèчна особа може бутè зобов’язана äо ïрохоäження меäèчного 
огляäу у вèïаäках, встановленèх законоäавством».

  f Кодекс України про адміністративні правопорушення від 
07.12.1984 р. [статті 44-1, 45].

«Ухèлення віä меäèчного огляäу чè меäèчного обстеження: 
Ухèлення особè, хворої на наркоманію, віä меäèчного огляäу на 
наявність наркотèчного сï’яніння тягне за собою наклаäення штрафу 
віä ï’ятè äо вісімнаäöятè неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів 
громаäян. Ухèлення особè, яка зловжèває наркотèчнèмè засобамè 
або ïсèхотроïнèмè речовèнамè, віä меäèчного об стеження тягне 
за собою наклаäення штрафу віä вісімнаäöятè äо сорока трьох 
неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян» (ст. 44-1).
«Ухèлення віä обстеження і ïрофілактèчного лікування осіб, хворèх 
на венерèчну хворобу:
ухèлення віä обстеження осіб, щоäо якèх є äостатні äані ïро те, що 
вонè хворі на венерèчну хворобу, або віä лікування осіб, які булè у 
контакті з хворèмè на венерèчну хворобу і ïотребують ïрофілактèчного 
лікування, ïроäовжуване ïісля ïоïереäження, зробленого їм органамè 
охоронè зäоров’я, тягне за собою наклаäення штрафу віä трьох äо 
ï’ятè неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян» (ст. 45).

  f Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [статті 46, 
169, 191].

У ст. 46 коäексу ïереäбачено ïіäставè віäсторонення віä роботè 
ïраöівнèків, зокрема віäмова або ухèлення віä обов’язковèх меäèчнèх 
огляäів. 

  f Ïро охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. [стаття 17].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «б»), 30, 31].

«Громаäянè Українè зобов’язані, у ïереäбаченèх законоäавством 
вèïаäках, ïрохоäèтè ïрофілактèчні меäèчні огляäè і робèтè щеïлення» 
(ï. «б» ст. 10). 
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«Îбов’язкові меäèчні огляäè:
Ç метою охоронè зäоров’я населення організуються ïрофілактèчні 
меäèчні огляäè неïовнолітніх, вагітнèх жінок, ïраöівнèків ïіäïрèємств, 
установ і організаöій з шкіäлèвèмè і небезïечнèмè умовамè ïраöі, 
військовослужбовöів та осіб, ïрофесійна чè інша äіяльність якèх 
ïов’язана з обслуговуванням населення або ïіäвèщеною небезïекою 
äля оточуючèх» (ст. 31).

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [статті 12, 20, 21, 23].

«Праöівнèкè окремèх ïрофесій, вèробнèöтв та організаöій, äіяльність 
якèх може ïрèзвестè äо зараження öèх ïраöівнèків та (або) ïошèрення 
нèмè інфекöійнèх хвороб, ïіäлягають обов’язковèм ïрофілактèчнèм 
щеïленням… Повнолітнім äієзäатнèм громаäянам ïрофілактèчні 
щеïлення ïровоäяться за їх згоäою ïісля наäання об’єктèвної 
інформаöії ïро щеïлення, насліäкè віäмовè віä нèх та можлèві 
ïоствакöèнальні усклаäнення…».

  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
від 05.07.2011 р. [статті 8, 9].

  f Ïро забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя 
населення: Закон України від 24.02.1994 р. [статті 5 (ч. 3), 7 
(п. 5 ч. 1)].

«Громаäянè зобов’язані ïрохоäèтè обов’язкові меäèчні огляäè та 
робèтè щеïлен ня у ïереäбаченèх законоäавством вèïаäках» (ч. 3 ст. 5). 

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро затвердження Ïорядку проведення обов’язкових попе-
редніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку 
медичних психіатричних протипоказань щодо виконання 
окремих видів діяльності: Ïостанова Кабінету Міністрів України 
від 27.09.2000 р. ¹ 1465.

  f Ïро обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і 
порядок його проведення: Ïостанова Кабінету Міністрів України 
від 06.11.1997 р. ¹ 1238.

  f Ïро затвердження Інструкції про проведення обов’язкових 
попередніх та періодичних психіатричних оглядів: Íаказ МОЗ 
України від 17.01.2002 р. ¹ 12.
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  f Ïорядок проведення медичних оглядів працівників певних 
кате горій: Íаказ МОЗ України від 21.05.2007 р. ¹ 246. 

  f Ïорядок проведення медичного огляду та медичного обсте-
ження осіб, які зловживають наркотичними засобами або 
психо ятропними речовинами: Íаказ МОЗ України, МÂС України 
від 16.06.1998 р. ¹ 158/417. 

  f Ïро порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та 
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: 
Íаказ МОЗ України від 16.09.2011 р. ¹ 595.

  f Ïоложення про медичний кабінет дошкільного навчального 
закладу: Íаказ МОЗ України, МОÍ України від 30.08.2005 р. 
¹ 432/496.

  f Ïро удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям 
в Україні: Íаказ МОЗ України від 29.11.2002 р. ¹ 434.

  f Ïро затвердження Ïоложення про медичний огляд кандидатів 
у водії та водіїв транспортних засобів: Íаказ МОЗ України, МÂС 
України від 05.06.2000 р. ¹ 124/345 (у ред. від 23.02.2011 р.).

  f Ïро диспансеризацію населення: Íаказ МОЗ України від 
27.08.2010 р. ¹ 728.

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

Праöівнèків ïіäïрèємства «Õ», яке вèробляє косметологічніх засобè, було 
скеровано äля ïрохоäження ïеріоäèчного ïрофілактèчного наркологічного 
огляäу, що є обов’язковèм äля öієї категорії ïраöівнèків оäèн раз на 
рік. Праöівнèкè ïройшлè лікарськèй наркологічнèй огляä, ïсèхологічне 
тестуван ня та меäèчне лабораторне обстеження. Çа результатамè огляäу 
ïраöівнèкè отрèмалè сертèфікатè ïро ïрохоäження ïрофілактèчного 
наркологічного огляäу. 

2. Ïриклад порушення обов’язку

Â оäній сім’ї с. Б. Полонського району захворіло і ïомерло віä äèфтерії 4 
особè, в тому чèслі троє äітей. Членè öієї сім’ї належалè äо ïевної релігійної 
сектè, а віäтак, віäмовèлèсь віä щеïлень ïротè öього захворювання. Як 
насліäок віäмова віä такого меäèчного втручання ïрèзвела äо летальнèх 
насліäків. 
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3. Âипадок з практики

Ðоботоäавеöь ïіäготував заявку на ïрохоäження ïеріоäèчного меäèчного 
огляäу äвома ïраöівнèкамè: гр. Ж., 1992 р. н., та гр. Í., 1994 р. н. (як особамè 
віком äо 21 року). Çаклаä äержавної санітарно-еïіäеміологічної службè 
разом з ïреäставнèком ïрофсïілкового органу склалè акт, вèзначèвшè 
зазначенèх ïраöівнèків як такèх, якèм сліä ïройтè ïеріоäèчнèй меäèчнèй 
огляä. Ðоботоäавеöь забезïечèв умовè äля ïровеäення такого огляäу, 
зокрема, вчасно ïоновèв äоговір з лікувально-ïрофілактèчнèм заклаäом, 
ïереäав йому сïèскè, ïоінформував ïраöівнèків. але ïраöівнèкè, не 
мотèвуючè своєї віäмовè, не ïройшлè огляäу, заïевнèвшè роботоäавöя, 
що є абсолютно зäоровèмè. Îскількè строк ïровеäення огляäу сïлèв 
і ïраöівнèкè віäмовèлèсь його ïрохоäèтè, роботоäавеöь віäсторонèв 
ïраöівнèків віä роботè без збереження заробітної ïлатè на ïіäставі ст. 46 
кÇïП Українè та ï. 3.6, 3.9 Íаказу ÌÎÇ Українè «Про затверäження Поряäку 
ïровеäення меäèчнèх огляäів ïраöівнèків ïевнèх категорій». 

д) Ïрактичні поради

1. Ðоботоäавеöь віäсторонює віä роботè ïраöівнèків, які не 
ïройшлè в установленèй термін меäèчні огляäè, та не äоïускає 
äо роботè ïраöівнèків, якèм за меäèчнèм вèсновком така 
робота ïротèïоказана за станом зäоров’я, що не вважатèметься 
ïорушенням ïрава на особèсту неäоторканність. 

2. Ðоботоäавеöь має ïраво ïрèтягнутè äо äèсöèïлінарної 
віäïовіäальності ïраöівнèка, якèй ухèляється віä ïрохоäження 
обов’язкового меäèчного огляäу. 

3. Піäïрèємства, установè та організаöії зобов’язані усуватè, за 
ïоäанням віäïовіäнèх ïосаäовèх осіб äержавної санітарно-
еïіäеміологічної службè, віä роботè, навчання, віäвіäування 
äошкільнèх заклаäів осіб, які є носіямè збуäнèків інфекöійнèх 
захворювань, хворèх на небезïечні äля оточення інфекöійні 
хворобè або осіб, які булè в контакті з такèмè хворèмè, з 
вèïлатою у встановленому ïоряäку äоïомогè з соöіального 
страхування, а також осіб, які ухèляються віä обов’язкового 
меäèчного огляäу або щеïлення ïротè інфекöій, ïерелік якèх 
встановлюється öентральнèм органом вèконавчої влаäè в галузі 
охоронè зäоров’я.
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6.2.3. Обов’язок надавати невідкладну допомогу  
іншим громадянам, які знаходяться у 
загрозливому для життя і здоров’я стані

а) Конституція і закони України

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [стаття 136].

«Íенаäання äоïомогè особі, яка ïеребуває в небезïечному äля жèття 
стані:
Íенаäання äоïомогè особі, яка ïеребуває в небезïечному äля жèття 
стані, ïрè можлèвості наäатè таку äоïомогу, або неïовіäомлення 
ïро такèй стан особè належнèм установам чè особам, якщо öе 
сïрèчèнèло тяжкі тілесні ушкоäження, – караються штрафом віä 
äвохсот äо ï’ятèсот неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян 
або громаäськèмè роботамè на строк віä ста ï’ятäесятè äо äвохсот 
сорока гоäèн, або арештом на строк äо шестè місяöів».

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 10 (п. «в»), 37].

«Громаäянè зобов’язані ïоäаватè невіäклаäну äоïомогу іншèм 
громаäянам, які знахоäяться у загрозлèвому äля їх жèття і зäоров’я 
стані» (ï. «в» ст. 10). «У невіäклаäнèх вèïаäках, колè ïоäання меäèчної 
äоïомогè через віäсутність меäèчнèх ïраöівнèків на місöі неможлèве…  
громаäянè зобов’язані наäаватè трансïорт äля ïеревезення хворого 
äо лікувально-ïрофілактèчного заклаäу» (ст. 37).

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

Блèзько 11 гоä 30 хв 16 березня у ïрèватному буäèнку м. Î. сталася 
ïожежа, горілè äахові ïерекрèття. Ðятувальнèкè ÌÍÑ у найкоротшèй час 
локалізувалè вогонь і врятувалè сусіäні ïрèватні буäівлі. Піä час ïожежі 
в буäèнку знахоäèвся 82-річнèй власнèк та його 25-річнèй онук, якèй 
вèтягнув äіäуся з вогню. Ìолоäèй чоловік не розгубèвся та наäав ïершу 
невіäклаäну äоïомогу особі, яка ïеребувала у загрозлèвому äля її жèття і 
зäоров’я стані, вèклèкав ïіäрозäілè ÌÍÑ і карету швèäкої äоïомогè.

2. Ïриклад порушення обов’язку

Íа автошляху між м. Ч. і м. Â. воäій автомобіля «Volkswagen» не сïравèвся 
з керуванням, з’їхав із ïроїжäжої частèнè і зіткнувся з äеревом. Через 
байäужість автомобілістів, які ïроїжäжалè ïовз місöе аварії, не наäавшè 
ïершої невіäклаäної äоïомогè ïостражäалèм, загèнуло 5 люäей. 
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3. Âипадок з практики

У сільській місöевості був серйозно травмованèй чоловік. Ñтан ïотерïілого 
вèмагав термінового наäання кваліфікованої меäèчної äоïомогè з 
оïератèвнèм втручанням. Ôельäшер, наäавшè необхіäну äоïомогу, 
вèклèкав машèну швèäкої меäèчної äоïомогè з міста, але, враховуючè 
тяжкèй стан ïаöієнта, щоб унèкнутè втратè часу, звернувся äо власнèка авто, 
що знахоäèвся ïоряä, з ïроханням віäвезтè ïотерïілого у лікарню. Âласнèк 
авто (машèна була сïравна) віäмовèв фельäшеру, чèм ïорушèв обов’язок 
наäаватè невіäклаäну äоïомогу особі, яка ïеребувала в небезïечному äля 
жèття стані. Іншèх машèн ïоруч не було. Потерïілèй ïомер через 2,5 гоä 
ïісля отрèмання травмè у машèні швèäкої меäèчної äоïомогè ïо äорозі äо 
лікарні. Çа фактом смерті ïотерïілого було ïровеäено äосліäчу ïеревірку, 
за ïіäсумкамè якої було ïорушено крèмінальну сïраву за фактом ненаäання 
äоïомогè особі, яка ïеребувала в небезïечному äля жèтті стані (ч. 3 ст. 
136 крèмінального коäексу Українè). Âласнèка авто було звільнено віä 
крèмінальної віäïовіäальності на ïіäставі закону Українè ïро амністію (ст. 
44 крèмінального коäексу Українè).

д) Ïрактичні поради

1. Якщо äоïомогу особі, яка ïеребувала в небезïечному äля 
жèтті стані, не наäав меäèчнèй ïраöівнèк, за умовè наявності 
в його äіях склаäу злочèну, меäèка ïрèтягнуть äо крèмінальної 
віäïовіäальності на ïіäставі ст. 139 крèмінального коäексу 
Українè «Íенаäання äоïомогè хворому меäèчнèм ïраöівнèком».

6.2.4. Обов’язок виконувати медичні приписи 
та правила внутрішнього розпорядку закладу 
охорони здоров’я

а) Конституція і закони України

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 139, 
140].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 34 (ч. 3, 4)].

У ст. 34 Îснов закріïлено обов’язок ïаöієнта через ïраво лікаря, 
а саме: «Ëікар має ïраво віäмовèтèся віä ïоäальшого веäення 
ïаöієнта, якщо останній не вèконує меäèчнèх ïрèïèсів або ïравèл 
внутрішнього розïоряäку заклаäу охоронè зäоров’я, за умовè, що 
öе не загрожуватèме жèттю хворого і зäоров’ю населення. Ëікар не 
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несе віäïовіäальності за зäоров’я хворого в разі віäмовè останнього 
віä меäèчнèх ïрèïèсів або ïорушення ïаöієнтом встановленого äля 
нього режèму».

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності: 
Íаказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
праці та соціальної політики України, Ôонду соціального 
стра хування з тимчасової втрати працездатності, Ôонду со-
ціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. 
¹ 532/274/136-ос/1406 [п. 4.1].

«У лèстку неïраöезäатності лікарем ïрè ïорушенні хворèм ïрèзна-
ченого режèму вказується вèä ïорушення (наïрèклаä, несвоєчасна 
явка на ïрèйом äо лікаря; алкогольне, наркотèчне, токсèчне сï’яніння 
ïіä час лікування; вèхіä на роботу без äозволу лікаря; самовільне 
залèшення заклаäу охоронè зäоров’я; вèїзä на лікування в іншому 
заклаäі охоронè зäоров’я без віäміткè ïро äозвіл вèїзäу та ін.)».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

Гр. Ä. звернувся äо сімейного лікаря за меäèчною äоïомогою з ïрèвоäу 
ïоганого  самоïочуття. Ëікар ïрèзначèв нèзку обстежень, а віäтак, 
встановèв äіагноз – «артеріальна гіïертонія», наäав ïаöієнту меäèчну 
інформаöію й ïорекоменäував метоäè лікування. Паöієнт äав згоäу 
на лікування, ретельно вèконував ïрèзна чення і віäвіäував меäèчного 
ïраöівнèка у наïереä вèзначені äні. 

2. Ïриклад порушення обов’язку

Паöієнтові було ïровеäено нейрохірургічну оïераöію, ïрè вèïèсöі лікуючèй 
лікар ïоінформував ïаöієнта ïро ïісляоïераöійнèй режèм і ïро те, як 
сліä вèконуватè меäèчні ïрèïèсè, наäавшè еïікрèз і ïам’ятку ïаöієнта. 
Íаïрèклаä, хворого ïоïереäèлè, що настуïного äня ïісля вèïèскè 
йому сліä з’явèтèсь на консультаöію чè вèклèкатè äоäому äільнèчного 
(сімейного) лікаря, інформу ватè ïро буäь-які усклаäнення. Паöієнт äо 
лікаря звернувся лèше через чотèрè äні зі скаргамè на гіïертермію, 
загальну слабкість, гострèй больовèй сèнäром у äілянöі оïератèвного 
втручання. Íеäотрèмання рекоменäаöій сïрèчèнèло ïрогресування 
усклаäнення, тяжкість його ïеребігу.
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3. Âипадок з практики

Гр. Ä. ïеребував на лікуванні у гастроентерологічному віääіленні Ж. міської 
лікарні у зв’язку із загостренням гастрèту. Паöієнту було ïрèзначено курс 
лікування, на якèй він ïогоäèвся, але вèконував його ïеріоäèчно. Ìеäèчна 
сестра неоäноразово скаржèлась лікуючому лікарю на те, що незважаючè 
на її ïрохання і ïояснення, ïаöієнт віäмовляється віä таблетованого 
лікування, ïалèть у корèäорі віääілення, ïорушує режèм äієтèчного 
харчування. Ëіку  ючèй лікар також віäзначèв те, що ïаöієнт ïолèшав 
стаöіонар, не інформуючè ïро öе меäèчнèй ïерсонал, неоäноразово був 
віäсутній на ранішніх і вечірніх обхоäах, не äотрèмувався ïрèïèсів. Головнèй 
лікар, враховуючè віäсутність загрозè äля жèття і зäоров’я хворого, раïорт 
лікуючого лікаря, ïояснення меäèчної сестрè, ïрèйняв рішення ïро 
äострокову вèïèску ïаöієнта зі стаöіонару та в лèстку неïраöезäатності 
вказав ïро ïорушення хворèм ïрèзначеного режèму, віäïовіäно äо ст. 34 
Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я» 
та ï. 4.1 Інструкöії ïро ïоряäок заïовнення лèстка неïраöезäатності, 
затверäженої ÌÎÇ Українè, Ìіністерства ïраöі та соöіальної ïолітèкè 
Українè, Ôонäом соöіального страхування з тèмчасової втратè 
ïраöезäатності, Ôонäом соöіального страхування віä нещаснèх вèïаäків 
на вèробнèöтві та ïрофесійнèх захворювань Українè віä 3.11.2004 р.

д) Ïрактичні поради

1. Цей обов’язок коресïонäує з ïравом лікаря віäмовèтèсь віä 
веäення ïаöієнта. Ç  буквального тлумачення законоäавчèх норм 
вèïлèває, що лèше оäèн із суб’єктів, які вхоäять äо кола меäèч-
нèх ïраöівнèків, а саме лікар, наäіленèй ïравом віäмовèтèсь віä 
веäення ïаöієнта.

2. Умовою ïравомірності реалізаöії такої можлèвості лікарем є 
віäсутність загрозè äля жèття хворого і зäоров’я населення, а 
ïіäставамè äля віäмовè є такі: 1) ïаöієнт не вèконує меäèчнèх 
ïрèïèсів; 2) ïаöієнт не вèконує ïравèл внутрішнього розïоряäку 
заклаäу охоронè зäоров’я.

3. Çа ïершої ïіäставè віäносèнè «лікар–ïаöієнт» ґрунтуються на 
ïрèнöèïі рівності, äèсïозèтèвності. Паöієнт, реалізуючè своє 
ïраво на кваліфіковану меäèчну äоïомогу, в тому чèслі на 
вèбір метоäів лікування, äає інформовану äобровільну згоäу 
на меäèчне втручання віäïовіäно äо законоäавства (ч. 2 ст. 284 
Цèвільного коäексу Українè, ст. 43 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я»). Ç öього моменту 
і äо віäмовè віä такого втручання на ïаöієнта ïоклаäається 
обов’язок вèконання ïрèïèсів і äотрèмання установленого äля 
нього режèму. Âіäïовіäно äо ч. 4 ст. 34 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я», лікар не несе 
віäïовіäальності за зäоров’я хворого у разі віäмовè останнього 
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віä меäèчнèх ïрèïèсів або ïорушення ïаöієнтом встановленого 
äля нього режèму.

4. Çа äругої ïіäставè віäносèнè між аналізованèмè суб’єктамè 
меäèчнèх ïравовіäносèн є аäміністратèвнèмè, ієрархічнèмè. 
Тобто ïаöієнт, що реалізував своє ïраво на кваліфіковану меäèчну 
äоïомогу, в тому чèслі на вèбір заклаäу охоронè зäоров’я, 
зобов’язанèй вèконуватè ïравèла внутрішнього розïоряäку. Íа 
меäèчнèх ïраöівнèків, звісно, ïоклаäається обов’язок äовеäення 
äо віäома ïаöієн тів такèх ïравèл, що ïіäтверäжується, зокрема, 
в меäèчній карті стаöіонарного хворого ïіäïèсом ïаöієнта. 

5. Перелік вèïаäків, за якèх лікар має ïраво віäмовèтè в наäанні 
меäèчної äоïомогè, чітко вèзначенèй і вèчерïнèй, що віäïовіäно, 
слугує ще оäнією гарантією забезïечення ïрав ïаöієнтів. Çа 
загальнèм ïравèлом, віäмова в наäанні меäèчної äоïомогè 
ïаöієнту є ïротèïравнèм äіянням, що ïіäïаäає, у ïевнèх вèïаäках, 
і ïіä склаä злочèну, а саме: «Íенаäання äоïомогè хворому 
меäèчнèм ïраöівнèком» (ст. 139 крèмінального коäексу Українè), 
«Íеналежне вèконання ïрофесійнèх обов’язків меäèчнèм або 
фармаöевтèчнèм ïраöівнèком» (ст. 140 крèмінального коäексу 
Українè) тощо.

6. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 7.1.8.

6.2.5. Обов’язок отримувати медичну допомогу  
без своєї згоди чи згоди законного представника 
у невідкладних випадках, коли існує  
реальна загроза життю

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 29 (ч. 1)].

«кожна особа має ïраво на… особèсту неäоторканність».

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 284 (ч. 5)].

«У невіäклаäнèх вèïаäках, за наявності реальної загрозè жèттю 
фізèчної особè, меäèчна äоïомога наäається без згоäè фізèчної особè 
або її батьків (усèновлювачів), оïікуна, ïіклувальнèка».

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 43 (ч. 2)].
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«У невіäклаäнèх вèïаäках, колè реальна загроза жèттю хворого є 
наявною, згоäа хворого або його законнèх ïреäставнèків на меäèчне 
втручання не ïотрібна».

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.5].

«Провеäення лікувально-äіагностèчнèх захоäів без згоäè ïаöієнта 
äозволено тількè у вèïаäках загрозè його жèттю та зäоров’ю у разі 
незäатності його аäекватно оöінюватè сèтуаöію».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

У ïаöієнта було äіагностовано ïухлèну нèркè без метастазів і наявність 
ïостійної макрогематурії. Ëікарі зазначèлè, що за жèттєвèмè ïоказамè 
ïаöієнту буäе ïровеäено оïераöію нефректомії. Паöієнт сумнівався, аäже 
його ïоïереäèлè ïро вèсокèй стуïінь рèзèку, ïов’язанèй з можлèвою 
тромбоемболією легеневої артерії і велèкою крововтратою, вèсоку 
летальність. 

2. Ïриклад порушення обов’язку

Жінка на ï’ятому тèжні вагітності звернулась в меäèчнèй заклаä, щоб 
ïровестè аборт. Піä час öього меäèчного втручання сталася ïерфораöія 
маткè. Ëікар віäразу не äіагностував ушкоäження. Ëèше через äобу, колè 
жінку госïіталізувалè в тяжкому стані, було вèявлено ïерфораöію, але 
згоäè на вèäалення маткè жінка категорèчно не äавала, ïояснюючè öе 
тèм, що вона молоäа, ще не має äітей і не бажає ïозбутèся реïроäуктèвної 
функöії. Ëікарі ïоінформувалè ïаöієнтку ïро можлèві насліäкè, взялè віä неї 
ïèсьмову віäмову і ïровоäèлè меäèкаментозне лікування. Через кілька äнів 
у реанімаöійному віääілення ïаöієнтка ïомерла віä ïолісеïтèчного стану.

3. Âипадок з практики

У äèтячу обласну лікарню було госïіталізовано 10-річного хлоïчèка, 
якèй вïав з балкона 3-го ïоверху й отрèмав ушкоäження, що вèклèкалè 
крововтрату. Ëікарі, ïровівшè обстеження, встановèлè, що необхіäне 
термінове ïерелèвання крові, оäнак батькè згоäу на таке втручання не 
äалè, мотèвуючè тèм, що така ïроöеäура може бутè небезïечною äля 
äèтèнè, оскількè може віäбутèсь зараження ÂІË-інфекöією, геïатèтом 
Â і Ñ. Ëікарі ïоінформувалè батьків ïро можлèві насліäкè äля їхнього 
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сèна, але батькè наïолягалè на тому, абè кров не ïерелèвалè. Îöінèвшè 
загальнèй стан хворого, комісійно (на чолі з застуïнèком головного лікаря 
з лікувальної роботè) меäèчні ïраöівнèкè вèрішèлè, що альтернатèвні 
метоäè буäуть у öьому вèïаäку неäієвèмè, меäèкаментозно зуïèнèтè 
таку кровотечу не вäається, комïенсуватè крововтрату іншèмè засобамè 
неможлèво, а віäтак, за жèттєвèмè ïоказамè було ïрèйнято рішення 
зäійснюватè ïерелèвання крові. Через кілька гоäèн самоïочуття ïаöієнта 
стабілізувалось. Батькè наïèсалè скаргу на äії меäèчнèх ïраöівнèків 
äо Головного уïравління охоронè зäоров’я Ë. обласної äержавної 
аäміністраöії. Çа наказом начальнèка уïравління була створена комісія, 
яка встановèла, що меäèчні ïраöівнèкè äіялè в стані крайньої необхіäності, 
меäèчне втручання ïровеäено віäïовіäно äо чèнного законоäавства, за 
жèттєвèмè (абсолютнèмè) ïоказамè. Батькам, вèклèканèм на засіäання 
комісії, яка розгляäала їхню скаргу, ïояснèлè усі можлèві насліäкè їхньої 
віäмовè äля зäоров’я äèтèнè, аäекватність äій меäèків у такій сèтуаöії. 
конфлікт між батькамè та лікарямè на öьому було вèчерïано.

д) Ïрактичні поради

1. Цей обов’язок ïаöієнта коресïонäує з ïравом меäèчного 
ïраöівнèка зäійснюватè меäèчне втручання без згоäè ïаöієнта 
та/або його законнèх ïреäставнèків.

2. Çакон не містèть жоäного ïереліку невіäклаäнèх екстремальнèх 
вèïаäків, які становлять реальну загрозу жèттю хворого, що 
äає лікарю ïраво оïеруватè, застосовуватè склаäні метоäè 
äіагностèкè тощо без згоäè самого хворого чè його законнèх 
ïреäставнèків. 

2. Ëікар, наäаючè ïаöієнтові меäèчну äоïомогу в невіäклаäнèх 
вèïаäках, äіє в стані крайньої необхіäності, тобто шкоäа, що 
заïоäіюється хворому, є меншою за віäвернену. 

3. Якщо лікар не вжèв усіх захоäів, необхіäнèх äля забезïечення 
усïішного результату оïераöії чè іншого меäèчного втручання, 
або іншèм чèном неналежно вèконував ïрофесійні обов’язкè, 
то у öèх вèïаäках стану крайньої необхіäності не буäе, і 
за несïрèятлèвого результату втручання лікар нестèме 
віäïовіäальність за свої ïротèïравні äії. 

4. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 7.1.9.
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7.1. ПÐаÂа ÌÅÄÈЧÍÈÕ ПÐаЦІÂÍÈкІÂ

 7.1.1. Право на належні умовè ïрофесійної äіяльності
 7.1.2. Право на створення науковèх меäèчнèх товарèств, ïрофесійнèх 
 сïілок та іншèх громаäськèх організаöій
 7.1.3. Право на суäовèй захèст
 7.1.4. Право на заняття меäèчною і фармаöевтèчною äіяльністю віäïовіäно 
 äо сïеöіальності та кваліфікаöії 
 7.1.5. Право на ïіäвèщення кваліфікаöії, ïереïіäготовку не ріäше оäного 
 разу на ï’ять років у віäïовіäнèх заклаäах та установах
 7.1.6. Право на обов’язкове страхування меäèчнèх ïраöівнèків за рахунок 
 власнèка заклаäу охоронè зäоров’я у разі заïоäіяння шкоäè їх жèттю 
 і зäоров’ю ïрè вèконанні ïрофесійнèх обов’язків у вèïаäках, ïереäбаченèх 
 законоäавством 
 7.1.7. Право на наäання інформаöії ïро ïаöієнта без його згоäè чè згоäè 
 його законного ïреäставнèка
 7.1.8. Право на віäмову віä ïоäальшого веäення ïаöієнта
 7.1.9. Право зäійснюватè меäèчне втручання без згоäè ïаöієнта та/або 
 його законнèх ïреäставнèків

7.2. ÎБÎÂ’ЯÇкÈ ÌÅÄÈЧÍÈÕ ПÐаЦІÂÍÈкІÂ

 7.2.1. Îбов’язок ïоäаватè своєчасну та кваліфіковану меäèчну 
 і лікарську äоïомогу, сïрèятè охороні та зміöненню зäоров’я 
 люäей, заïобіганню і лікуванню захворювань
 7.2.2. Îбов’язок безоïлатно наäаватè ïершу невіäклаäну 
 меäèчну äоïомогу громаäянам у разі нещасного вèïаäку та в іншèх 
 екстремальнèх сèтуаöіях
 7.2.3. Îбов’язок ïошèрюватè наукові та меäèчні знання сереä 
 населення, ïроïагуватè, у тому чèслі власнèм ïрèклаäом, 
 зäоровèй сïосіб жèття
 7.2.4. Îбов’язок äотрèмуватèсь вèмог ïрофесійної етèкè і 
 äеонтології, зберігатè лікарську таємнèöю
 7.2.5. Îбов’язок ïостійно ïіäвèщуватè рівень ïрофесійнèх знань 
 і майстерності
 7.2.6. Îбов’язок ïоäаватè консультатèвну äоïомогу своїм колегам та іншèм 
 ïраöівнèкам охоронè зäоров’я
 7.2.7. Îбов’язок наäаватè ïаöієнтові чè іншèм комïетентнèм суб’єктам меäèчну 
 інформаöію
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7

Права та обов’язки 
медичних працівників  
за законодавством 
України

7.1. Права медичних працівників
ÂСТУÏ 

Çäійснення ïрофесійної ïрактèкè меäèчнèмè ïраöівнèкамè безïосереäньо 
ïов’язане з реалізаöією констèтуöійного ïрава люäèнè і громаäянèна на 
охорону зäоров’я, меäèчну äоïомогу і меäèчне страхування. Åфектèвна 
організаöія ïраöі меäèків є оäнèм з основнèх факторів, що забезïечують 
охорону зäоров’я населення і, як насліäок, зумовлюють соöіальну 
стабільність у сусïільстві.

Преäметом äосліäження у öьому розäілі буäуть ïрава та обов’язкè, 
включені äо власне ïравового статусу меäèчнèх ïраöівнèків віäïовіäно 
äо наöіональної норма тèвно-ïравової базè. Буäуть вèсвітлені окремі 
гарантовані законоäавством Українè ïрава та обов’язкè меäèчнèх 
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ïраöівнèків, які заклаäають основè ïрофесійної меäèчної äіяльності та 
формують ïіäвалèнè äля належного забезïе чення ïрав ïаöієнтів. 

У Çаконі Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я» 
містèться чèмалèй ïерелік ïрофесійнèх ïрав меäèчнèх ïраöівнèків, які 
äоöільно ïоäілèтè на загальні, тобто ті, що ïов’язані з умовамè ïраöі, 
охороною їхнього зäоров’я, соöіальнèм захèстом тощо, а також сïеöіальні, 
тобто ті, що ïороäжуються у ïроöесі наäання меäèчної äоïомогè 
ïаöієнтам. У ïіäрозäіл 7.1. öього розäілу вèсвітлено окремі загальні ïрава, 
а також äеякі сïеöіальні можлèвості. Ñліä ïам’ятатè ïро те, що рівність, 
äèсïозèтèвність у віäносèнах «лікар–ïаöієнт» базується на формулі: ïраво 
оäного суб’єкта меäèчнèх ïравовіäносèн коресïонäує з обов’язком іншого 
суб’єкта. а віäтак, äеякі ïрава меäèчнèх ïраöівнèків можна з’ясуватè із 
контенту обов’язків ïаöієнтів.

*  П р и м і т к а : äля сïрощення ïроöеäурè вèкорèстання öього ïіäрозäілу 
ïосібнèка äоречно розтлумачèтè елементè його змістовного наïовнення, 
а саме буквенне ïозначення ïрè аналізі кожного окремого ïрава:
а) закріïлення ïрава згіäно з констèтуöією і законамè Українè;
б) регулювання ïрава за äоïомогою ïіäзаконнèх норматèвно-ïравовèх 
актів;
в) ïраво крізь ïрèзму коäексу меäèчної етèкè;
г) інше регулювання ïрава віäïовіäно äо наöіональної норматèвно-ïравової 
базè; 
ґ) юрèäèчна ïрактèка, що ïов’язана із реалізаöією ïрава;
ä) ïрактèчні ïораäè, сïрямовані на оïтèмізаöію ïравозастосування і 
ïравореалізаöії;
е) ïерехресні ïосèлання, які сïрямують äо регламентаöії ïрава згіäно з 
міжнароäнèмè і регіональнèмè станäартамè.
Якщо якесь із буквеннèх ïозначень віäсутнє ïрè вèсвітленні ïрава, то ïіä 
öèм сліä розумітè, що на сьогоäні в Україні немає віäïовіäної норматèвної 
регламентаöії. 

7.1.1. Ïраво на належні умови професійної 
діяльності

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 43 (ч. 4)].

«кожен має ïраво на належні, безïечні та зäорові умовè ïраöі…».

  f Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [статті 2 
(ч. 2), 153–155].



331

ðîçäіë 7.1. 

«Праöівнèкè мають… ïраво на зäорові та безïечні умовè ïраöі…» 
(ч. 2 ст. 2). 
«Íа всіх ïіäïрèємствах, в установах, організаöіях створюються 
безïечні і нешкіäлèві умовè ïраöі. Çабезïечення безïечнèх і 
нешкіäлèвèх умов ïраöі ïоклаäається на власнèка або уïовноваженèй 
нèм орган» (ст. 153). 

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [стаття 172].

  f Кодекс України про адміністративні правопорушення від 
07.12.1984 р. [стаття 41].

«Порушення вèмог законоäавства ïро ïраöю та ïро охорону ïраöі:
Порушення вèмог законоäавчèх та іншèх норматèвнèх актів ïро охорону 
ïраöі тягне за собою наклаäення штрафу на ïраöівнèків віä äвох äо 
ï’ятè неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян і на ïосаäовèх 
осіб ïіäïрèємств, установ, організаöій незалежно віä форм власності та 
громаäян – суб’єктів ïіäïрèємнèöької äіяльності — віä ï’ятè äо äесятè 
неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян» (ч. 2 ст. 41).

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 5, 6 (п. «г»), 77 (п. «б»)].

У ст. 6 Çакону закріïлено ïраво на охорону зäоров’я, що включає, 
сереä іншèх, ïраво на безïечні й зäорові умовè ïраöі. 
«Ìеäèчні ïраöівнèкè мають ïраво на належні умовè ïрофесійної 
äіяльності» ( ï. «б» ст. 77).

  f Ïро охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. (у ред. 
Закону від 21.11.2002 р.) [статті 1, 4].

Âіäïовіäно äо ст. 1 Çакону, ïраво на належні, безïечні та зäорові 
умовè ïраöі реалізується через охорону ïраöі як сèстему ïравовèх, 
соöіально-економічнèх, організаöійно-технічнèх, санітарно-гігієнічнèх 
і лікувально-ïрофілактèчнèх захоäів та засобів, сïрямованèх на 
збереження жèття, зäоров’я та ïраöезäатності люäèнè у ïроöесі 
труäової äіяльності.

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[стаття 29].

«Âласнèк ïсèхіатрèчного заклаäу або уïовноваженèй нèм орган 
зобов’язанèй забезïечуватè належні умовè ïраöі фахівöів та іншèх 
ïраöівнèків, які беруть участь у наäанні ïсèхіатрèчної äоïомогè, в тому 
чèслі зäійснюють äогляä за особамè, якèм наäається ïсèхіатрèчна 
äоïомога» (ï. 9 ст. 29).
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  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
від 05.07.2001 р. [стаття 23].

«Âласнèкè або уïовноважені нèмè органè заклаäів охоронè зäоров’я, 
які ïрово äять äіагностèчні äосліäження на туберкульоз і наäають 
лікувально-äіагностèчну äоïомогу хворèм, зобов’язані забезïечèтè 
ïраöівнèків зазначенèх заклаäів необхіäнèмè засобамè захèсту та 
ïровеäення віäïовіäнèх сèстематèчнèх меäèчнèх обстежень öèх 
ïраöівнèків».

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 20].

«Âласнèкè або уïовноважені нèмè органè уïравління організаöій, 
ïерсонал якèх ïровоäèть äіагностèчні äосліäження на ÂІË-інфекöію, 
наäає меäèчну äоïомогу та соöіальні ïослугè люäям, які жèвуть з 
ÂІË, або контактує з кров’ю чè біологічнèмè матеріаламè люäèнè, 
забруäненèмè нèмè інструментарієм, облаäнанням чè ïреäметамè, 
зобов’язані забезïечèтè ïраöівнèків необхіäнèмè засобамè інäèві-
äуального захèсту..., а також організуватè ïровеäення віäïовіäного 
інструктажу такèх ïраöівнèків щоäо вèкорèстання віäïовіäнèх засобів 
інäèвіäуального захèсту».

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро затвердження Ïереліку виробництв, цехів, професій і по-
сад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право 
на скорочену тривалість робочого тижня: Ïостанова Кабінету 
Міністрів України від 21.02.2001 р. ¹ 163 [розділ «Охорона 
здоров’я, освіта та соціальна допомога»].

  f Концепція Загальнодержавної програми поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-
2011 роки: Ðозпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.05.2006 р. ¹ 269-р.

Ìетою Програмè є розроблення і забезïечення вïроваäження в 
ïрактèку новітніх безïечнèх технологій та äосягнень наукè і технікè 
у сфері охоронè та гігієнè ïраöі, ïерегляä і аäаïтаöія законоäавства 
з ïèтань охоронè ïраöі та ïромèслової безïекè äо законоäавства 
ЄÑ äля знèження рівня вèробнèчого травматèзму і ïрофесійної 
захворюваності, збереження труäового ïотенöіалу Українè і створення 
ïравовèх засаä äля встуïу Українè äо ЄÑ.
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  f Ïитання запобігання та захисту населення від ÂІË-інфекції та 
СÍІÄ: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. 
¹ 2026.

  f Ïро затвердження норм робочого часу для працівників зак-
ладів та установ охорони здоров’я: Íаказ МОЗ України від 
25.05.2006 р. ¹ 319.

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

  f Ëіцензійні умови провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики: Íаказ МОЗ України від 02.02.2011 р. ¹ 49 
[п. 4.1].

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.4, 4.5].

«Ëікарі – керівнèкè заклаäів охоронè зäоров’я… зобов’язані 
ïіклуватèсь ïро… створення належнèх умов äля фахової äіяльності…».

г) Інше регулювання

  f Ïро стан умов, безпеки праці, рівень виробничого травматизму 
й професійної захворюваності в країні та завдання членських 
організацій ÔÏУ щодо посилення впливу профспілок на 
забезпечення здорових і безпечних умов праці: Ïостанова 
Ïрезидії Ðади Ôедерації професійних спілок України від 
06.07.2006 р. ¹ Ï-5-2.

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

У 2008 р. у меäèчнèх заклаäах м. Çаïоріжжя булè ïровеäені ïеревіркè 
äотрèмання належності умов ïраöі меäèчнèх ïраöівнèків. Ðезультатè 
огляäу умов ïраöі в лікувально-ïрофілактèчнèх заклаäах втішають – за 
віäмінні ïоказнèкè нагороäжені 12 головнèх лікарів.
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2. Ïриклад порушення прав

У лікарні № 7 м. Ëуганськ сталась трагеäія: внасліäок вèбуху кèсневого 
балона загèнуло 16 осіб, з-ïоміж якèх меäèчні ïраöівнèкè заклаäу. Щоб 
заïобігтè ïоäібнім аваріям у майбутньому, за äорученням Уряäу Українè, 
комітет Äержгірïромнагляäу зäійснèв ïеревірку лікарень і станöій, на якèх 
наïовнюють кèсневі балонè. Ç’ясувалося, що грубі ïорушення у меäèчнèх 
заклаäах є сèстемнèм явèщем. Провівшè 1288 ïеревірок, інсïекторè 
вèлучèлè майже 800 балонів з кèснем, які знахоäèлèся у ïрèміщеннях 
лікарень (ïоäібне ïорушення ïрèзвело äо чèсленнèх жертв у луганській 
лікарні), а ексïлуатаöію ще блèзько 2,5 тèсяч äовелося тèмчасово зуïèнèтè 
через ïорушення ïравèл безïечної ексïлуатаöії. Ñліä зазначèтè, що äо 
вèбуху, комітет не мав ïрава ïеревірятè лікарні, на ïіäставі заïроваäже-
ного кабінетом Ìіністрів Українè мораторію на ïеревіркè ïіäïрèємств з 
незначнèмè вèробнèчèмè рèзèкамè, äо якèх належать і лікарні. 

3. Âипадок з практики

Громаäянка Ì., ïраöюючè лікарем туберкульозного äèсïансеру, захворіла 
на закрèту форму туберкульозу. Після трèвалого та матеріально вèтратного 
лікування Ì. звернулась äо головного лікаря із заявою ïро віäшкоäування 
їй вèтрат на лікування. Головнèй лікар віäмовèв гр. Ì., ïосèлаючèсь на те, 
що вона була ïоінформована ïро можлèві насліäкè в момент ïрèйняття 
її на роботу. Громаäянка Ì. звернулася äо ïраöівнèка віääілу з охоронè 
ïраöі з вèмогою віäшкоäування їй вèтрат на лікування. Праöівнèк віääілу 
охоронè ïраöі ïояснèв, що таке віäшкоäування можлèве лèше за умовè, 
що факт захворювання буäе ïіäтверäженèй вèсновком меäèко-соöіальної 
ексïертної комісії. Çібравшè всі необхіäні äокументè, в т.ч. вèсновок ÌÑÅк 
ïро наявність ïрофесійного захворювання, гр. Ì. звернулась äо суäу з 
ïозовом ïро віäшкоäування матеріальної та моральної шкоäè у зв’язку 
з ïрофесійнèм захворюванням на ïіäставі ч. 1 т. 23 Çакону Українè «Про 
боротьбу із захворюванням на туберкульоз». Íа äанèй момент сïрава 
ïеребуває у ïроваäженні суäу.

д) Ïрактичні поради

1. Âіäïовіäно äо ст. 153 коäексу законів ïро ïраöю Українè, 
ïраöівнèк має ïраво віäмовèтèсь віä äорученої роботè, якщо 
вèробнèча сèтуаöія небезïечна äля його жèття чè зäоров’я або 
äля люäей, які його оточують, і навколèшнього сереäовèща. Ôакт 
існування такої сèтуаöії ïіäтверäжується фахівöямè з охоронè 
ïраöі меäèчного заклаäу за участю ïреäставнèка ïрофсïілкè 
й уïовноваженого труäового колектèву, а за öей ïеріоä за нèм 
зберігається сереäній заробіток.

2. Праöівнèк має ïраво розірватè труäовèй äоговір за власнèм 
бажанням, якщо роботоäавеöь не вèконує законоäавство ïро 
охорону ïраöі, умовè колектèвного äоговору з öèх ïèтань. У 



335

ðîçäіë 7.1. 

такому вèïаäку ïраöівнèкові вèïлачується вèхіäна äоïомога 
в розмірі, ïереäбаченому колектèвнèм äоговором, але не 
меншому за трèмісячнèй заробіток (ч. 3 ст. 38, ст. 44 коäексу 
законів ïро ïраöю Українè).

3. Піäставою матеріальної віäïовіäальності ïіäïрèємства ïереä 
ïраöівнèком, а також ïрава ïраöівнèка äостроково розірватè 
строковèй труäовèй äоговір чè звіль нèтèся за власнèм бажанням 
без ïоïереäження ïро звільнення за äва тèжні є невіäïовіäність 
умов вèмогам, ïереäбаченèм законоäавством ïро охорону ïраöі. 
Äо такèх умов належать: а) умовè ïраöі на кожному робочому 
місöі; б) безïека технологічнèх ïроöесів, машèн, механізмів, 
облаäнання та іншèх засобів; в) стан засобів колектèвного та 
інäèвіäуального захèсту; г) санітарно-ïобутові умовè.

4. Прè віäшкоäуванні шкоäè, заïоäіяної ïраöівнèкові ушкоäженням 
зäоров’я, у розмір віäшкоäування включаються:

	 • вèïлата втраченого заробітку (або віäïовіäної його частè-
нè) залежно віä стуïеня втратè ïотерïілèм ïрофесійної 
ïраöезäатності;

	 • вèïлата у ïереäбаченèх вèïаäках оäноразової äоïомогè 
ïотерïілому (членам сім’ї та утрèманöям ïомерлого);

	 • комïенсаöія вèтрат на меäèчну та соöіальну äоïомогу 
(ïосèлене харчування, ïротезування, сторонній äогляä тощо).

 Îкрім öього, ïотерïілèй має ïраво на віäшкоäування моральної 
шкоäè, якої йому заïоäіяно, в установленому законоäавством 
ïоряäку.

е) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні нормè, які стосуються 
Ïрава на належні умови професійної діяльності в контексті такèх 
можлèвостей:

     • Права на працю, розкритого в розділах 2 і 3.

     • Права на справедливу оплату й безпечні умови праці, розкритого 
в розділах 2 і 3.

     • Права на працю й на рівні можливості без дискримінації за озна-
кою статі, розкритого в розділі 3.

     • Права на розумну тривалість робочого дня та робочого тижня, 
розкритого в розділі 3.
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7.1.2. Ïраво на створення наукових медичних 
товариств, професійних спілок та інших 
громадських організацій

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 36 (ч. 1, 3, 4)].

«Громаäянè Українè мають ïраво на свобоäу об’єäнання…у громаäські 
організаöії… (ч. 1)… мають ïраво на участь у ïрофесійнèх сïілках 
з метою захèсту своїх труäовèх і соöіально-економічнèх ïрав та 
інтересів (ч. 3)…».

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 314].

«Ôізèчні особè мають ïраво на свобоäу об’єäнання у… громаäські 
організаöії» (ч. 1).

  f Ïро об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. 

  f Ïро професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон 
України від 15.09.1999 р. 

«Громаäянè Українè мають ïраво на основі вільного волевèявлення 
без буäь-якого äозволу створюватè ïрофсïілкè, встуïатè äо нèх та 
вèхоäèтè з нèх на умовах і в ïоряäку, вèзначенèх їх статутамè, братè 
участь у роботі ïрофсïілок» (ст. 6).

  f Ïро благодійництво та благодійні організації: Закон України 
від 16.09.1997 р.

  f Ïро організації роботодавців: Закон України від 24.05.2001 р.

«Ðоботоäавöі мають ïраво на свобоäу об’єäнання в організаöії 
роботоäавöів äля зäійснення і захèсту своїх ïрав та заäоволення 
соöіальнèх, економічнèх та іншèх законнèх інтересів …» (ч. 1 ст. 2).

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 77 (п. «к» ч. 1)].

«Ìеäèчні… ïраöівнèкè мають ïраво на… створення науковèх меäèчнèх 
това рèств, ïрофесійнèх сïілок та іншèх громаäськèх організаöій».
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б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïрограма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ 
Ïрезидента України від 14.09.2000 ¹ 1072/2000) [р. 4].

  f Ïро затвердження Ïоложення про порядок легалізації 
об’єднань громадян: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
26.02.1993 р. ¹ 140.

  f Ïро затвердження Ïоложення про Єдиний реєстр громадських 
формувань: Íаказ Міністерства юстиції України від 19.12.2008 р. 
¹ 2226/5.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн сько му з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.12].

«Ëікар має ïраво братè актèвну участь в роботі ïрофесійнèх об’єäнань 
і асоöіаöій, оäночасно отрèмуючè їх захèст і ïіäтрèмку. Ëікарські 
об’єäнання та асоöіаöії зобов’язані сïрèятè і наäаватè кожному 
із своїх членів äоïомогу у äотрèманні та віäстоюванні ïрèнöèïів 
вèсокого ïрофесіоналізму, фахової незалежності, моральності, етèкè 
і äеонтології».

г) Інше регулювання

  f Ëист «Ïро Закон України «Ïро об’єднання громадян»»: Âищий 
арбітраж ний суд України від 30.12.1997 р. ¹ 01-8/500.

  f Ëист «Ïро Закон України «Ïро професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності»»: Âищий арбітраж ний суд України від 
26.10.1999 р. ¹ 01-8/505.

  f Ðекомендації з питань діловодства в первинній профспілковій 
органі зації (профспілковому комітеті): Ïостійна комісія Ðади 
ÔÏУ з питань організаційної роботи від 15.11.2006 р.
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ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

30 червня 1990 р. віäбувся Установчèй (1-й) з’їзä Âсеукраїнського 
лікарського товарèства (äалі – ÂУËТ). Того ж року ÂУËТ стало оäнèм з 
членів Ñвітової феäераöії українськèх лікарськèх товарèств (ÑÔУËТ), 3-й 
конгрес якої (1-й в Україні) віäбувся в серïні 1990 р. в кèєві та Ëьвові. 
Ìетою ÂУËТ є сïрèяння охороні та зміöненню зäоров’я населення Українè, 
розвèток меäèчної наукè, сïрèяння ïіäвèщенню ïрофесіоналізму меäèчнèх 
ïраöівнèків, їх ïравовому та соöіальному захèсту.  

2. Ïриклад порушення прав

Ëікарі-карäіологè вèрішèлè створèтè громаäську організаöію «карäіологè 
Ë. області». Ç öією метою вонè звернулèся äо обласного уïравління юстèöії, 
наäавшè весь комïлект необхіäнèх äокументів. Проте їм неïравомірно 
віäмовèлè в реєстраöії, мотèвуючè öе тèм, що в області вже існує 
громаäська організаöія лікарів-карäіологів.

3. Âипадок з практики

Праöівнèкè оäного з ïрèватнèх заклаäів охоронè зäоров’я м. Ë. вèрішèлè 
об’єäнатèся та створèтè äобровільну неïрèбуткову громаäську організаöію 
(ïрофсïілку). 15 березня 2009 р. установчèмè зборамè ïрофсïілкè було 
затверäжено статут öієї організаöії. 
Âіäïовіäно äо ст. 16 Çакону Українè «Про ïрофесійні сïілкè, їх ïрава та 
гарантії äіяльності», ïраöівнèкè ïрофсïілкè ïоäалè заяву äо міського 
уïравління юстèöії. Äо заявè äоäалè статут (ïоложення), ïротокол 
установчèх зборів членів ïрофсïілкè з рішенням ïро його затверäження, 
віäомості ïро вèборні органè, наявність організаöій ïрофсïілкè у 
віäïовіäнèх аäміністратèвно-терèторіальнèх оäèнèöях, ïро засновнèків 
об’єäнання, тобто всі äокументè, необхіäні äля легалізаöії ïрофсïілкè. 
Проте їм було неïравомірно віäмовлено в легалізаöії з ïосèланням на 
невіäïовіäність ïоäанèх äокументів вèмогам чèнного законоäавства, 
незважаючè на те що, віäïовіäно äо ч. 5 ст. 16 Çакону Українè «Про 
ïрофесійні сïілкè, їх ïрава та гарантії äіяльності», легалізуючèй орган не 
може віäмовèтè в легалізаöії ïрофсïілкè, об’єäнання ïрофсïілок. У разі 
невіäïовіäності ïоäанèх äокументів ïрофсïілкè, об’єäнання ïрофсïілок 
зазначеному статусу легалізуючèй орган ïроïонує ïрофсïілöі, об’єäнанню 
ïрофсïілок наäатè äоäаткову äокументаöію, необхіäну äля ïіäтверäження 
статусу.
Праöівнèкè заклаäу охоронè зäоров’я звернулèсь зі скаргою на äії 
ïраöівнèка юстèöії äо обласного уïравління юстèöії, внасліäок своєчасно 
вжèтèх захоäів реагування ïроф сïіл ку було легалізовано.
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д) Ïрактичні поради

1. Профсïілкè, їх об’єäнання мають ïраво ïреäставлятè інтересè 
своїх членів ïрè реалізаöії нèмè констèтуöійного ïрава 
на звернення за захèстом своїх ïрав äо суäовèх органів, 
Уïовноваженого Âерховної Ðаäè з ïрав люäèнè, а також 
міжнароäнèх суäовèх установ.

2. Профсïілкè зäійснюють громаäськèй контроль за вèïлатою 
заробітної ïлатè, äоäержанням законоäавства ïро ïраöю та ïро 
охорону ïраöі, створенням безïечнèх і нешкіäлèвèх умов ïраöі, 
належнèх вèробнèчèх і санітарно-ïобутовèх умов, забезïечення 
ïраöівнèків засобамè інäèвіäуального та колектèвного захèсту.

3. Профсïілкè можуть створюватè службè ïравової äоïомогè, 
інсïекöії та комісії äля реалізаöії своїх функöій. 

4. Уïовноважені ïреäставнèкè ïрофсïілок мають ïраво вносèтè 
роботоäавöям ïоäання, які є обов’язковèмè äля розгляäу, та 
оäержуватè віä нèх аргументовані віäïовіäі.

е) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами

Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні нормè, які стосуються 
Ïрава на створення наукових товариств, професійних спілок та 
інших громадських організацій в контексті такèх можлèвостей:

     • Права на свободу зібрань і об’єднання, розкритого в розділах 2 і 3.

     • Права створювати профспілки і права на страйк, розкритого в 
розділах 2 і 3.

7.1.3. Ïраво на судовий захист 

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 3, 55, 56, 59, 68].

«Ëюäèна, її жèття і зäоров’я, честь і гіäність, неäоторканність і безïека 
вèзнаються в Україні найвèщою соöіальною öінністю» (ст. 3). 
«Права і свобоäè люäèнè і громаäянèна захèщаються суäом. кожному 
гарантується ïраво на оскарження в суäі рішень, äій чè безäіяльності 
органів äержавної влаäè, органів місöевого самовряäування, 
ïосаäовèх і службовèх осіб» (ч. 1, 2 ст. 55). 
«кожен має ïраво на ïравову äоïомогу» (ч. 1 ст. 59). 
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  f Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. 

«Постанова органу äізнання, сліäчого, ïрокурора ïро ïорушення 
крèмінальної сïравè щоäо конкретної особè чè за фактом вчèнення 
злочèну може бутè оскаржена äо місöевого суäу за місöем 
розташування органу або роботè ïосаäової особè, яка вèнесла 
ïостанову з äотрèманням ïравèл ïіäсуäності» (ч. 1 ст. 236-7). 

  f Öивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.

«кожна особа має ïраво… звернутèсь äо суäу за захèстом своїх 
ïорушенèх, невèзнанèх або осïорюванèх ïрав, свобоä чè інтересів» 
(ч. 1 ст. 3).

  f Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. 
[статті 6, 17-21].

«кожному гарантується ïраво на захèст його ïрав, свобоä та інтересів 
незалеж нèм і неуïереäженèм суäом» (ч. 1 ст. 6).

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 15, 16, 
297, 299].

«кожна особа має ïраво на захèст свого öèвільного ïрава у разі його 
ïорушення, невèзнання або осïорювання» (ч. 1 ст. 15). 
«кожна особа має ïраво звернутèся äо суäу за захèстом свого 
особèстого немайнового або майнового ïрава та інтересу» (ч. 1 ст. 16). 
«кожен має ïраво на ïовагу äо його гіäності та честі. Гіäність та 
честь фізèчної особè є неäоторканнèмè. Ôізèчна особа має ïраво 
звернутèсь äо суäу з ïозовом ïро захèст її гіäності та честі» (ст. 297). 
«Ôізèчна особа має ïраво не неäоторканність своєї äілової реïутаöії. 
Ôізèчна особа може звернутèсь äо суäу з ïозовом ïро захèст своєї 
äілової реïутаöії» (ст. 299).

  f Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [статті 
128, 130, 134, 136, 137, 139, 147, 147-1, 148, 149, 150, 151, 
гл. XV].

«Прè кожній вèïлаті заробітної ïлатè загальнèй розмір усіх віäрахувань 
не може ïеревèщуватè 20%, а у вèïаäках, окремо ïереäбаченèх 
законоäавством Українè, – 50% заробітної ïлатè, яка належèть äо 
вèïлатè ïраöівнèкові» (ст. 128).
«Праöівнèкè несуть матеріальну віäïовіäальність за шкоäу, заïо-
äіяну ïіä ïрè ємству, установі, організаöії внасліäок ïорушення 
ïоклаäенèх на нèх труäовèх обо в’язків. Прè ïоклаäенні матеріальної 
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віäïовіäальності ïрава і законні інтересè ïра öівнèків гарантуються 
шляхом встановлення віäïовіäальності тількè за ïряму äійсну шкоäу, 
лèше в межах і ïоряäку, ïереäбаченèх законоäавством, і за умовè, 
колè така шкоäа заïоäіяна ïіäïрèємству, установі, організаöії вèннèмè 
ïротèïравнèмè äіямè (безäіяльністю) ïраöівнèка. Ця віäïовіäальність, 
як ïравèло, обмежується ïевною частèною заробітку ïраöівнèка і не 
ïовèнна ïеревèщуватè ïовного розміру заïоäіяної шкоäè, за вèнятком 
вèïаäків, ïереäбаченèх законоäавством» (ч. 1, 2 ст. 130).
«Çа шкоäу, заïоäіяну ïіäïрèємству, установі, організаöії ïрè вèконанні 
труäовèх обов’язків, ïраöівнèкè, з вèнè якèх заïоäіяно шкоäу, несуть 
матеріальну віäïовіäальність у розмірі ïрямої äійсної шкоäè, але не 
більше свого сереäнього місячного заробітку» (ч. 1 ст. 132).
«Äо застосування äèсöèïлінарного стягнення власнèк або 
уïовноваженèй нèм орган ïовèнен зажаäатè віä ïорушнèка труäової 
äèсöèïлінè ïèсьмові ïояснення. Çа кожне ïорушення труäової äèс-
öèïлінè може бутè застосовано лèше оäне äèсöèïлінарне стягнення. 
Прè обранні вèäу стягнення власнèк або уïовноваженèй нèм орган 
ïовèнен враховуватè стуïінь тяжкості вчèненого ïростуïку і заïоäіяну 
нèм шкоäу, обставèнè, за якèх вчèнено ïростуïок, і ïоïереäню 
роботу ïраöівнèка. Ñтягнення оголошується в наказі (розïоряäженні) 
і ïовіäомляється ïраöівнèкові ïіä розïèску» (ст. 149).
«Äèсöèïлінарне стягнення може бутè оскаржене ïраöівнèком у 
ïоряäку, встановленому чèннèм законоäавством» (ст. 150). 

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 77 (п. «л» ч. 1)].

«Ìеäèчні… ïраöівнèкè мають ïраво на …суäовèх захèст ïрофесійної 
честі і гіäності».

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі 
охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

«Ç-ïоміж завäань конöеïöії ïереäбачено захèст інтересів меäèчнèх 
ïраöівнèків на вèïаäок ïрофесійного рèзèку».

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.4, 2.12, 4.5].
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«Гуманні öілі, якèм служèть лікар, äають йому ïіäставу вèмагатè 
законного захèсту власнèх морально-етèчнèх ïозèöій і ïрèнöèïів, 
особèстої гіäності, матеріального забезïечення, створення належнèх 
умов äля зäійснення фахової äіяльності» (ï. 2.4). «комісія з ïèтань 
біоетèкè, етèчні комісії або комітетè заклаäів охоронè зäоров’я, 
науковèх установ, вèщèх навчальнèх заклаäів, лікарські об’єäнання та 
асоöіаöії мають ïраво, у разі ïотребè, віäстоюватè і захèщатè в суäі 
честь і гіäність за його згоäою, якщо його ïрофесійні äії віäïовіäають 
Åтèчному коäексу лікаря Українè» (ï. 2.12). «Ëікарі, керівнèкè заклаäів 
охоронè зäоров’я та науковèх і освітніх установ зобов’язані ïіклуватèсь 
ïро захèст морально-етèчнèх ïозèöій і ïрèнöèïів, особèстої гіäності… 
ïіäлеглèх» (ï. 4.5).

г) Інші регулювання

  f Âідповідальність медичних працівників: Ëист Äепартаменту 
конституційного, адміністративного та соціального законо-
давства управління соціального, трудового та гуманітарного 
законодавства Міністерства юстиції України від 20.06.2011.

  f Ðішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо 
офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України , 
статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 
268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(справа про право вільного вибору захис ника) від 16.11.2000 р. 
¹ 13-рп/2000.

«… кожен є вільнèм у вèборі захèснèка своїх ïрав сліä розумітè як 
констèтуöійне ïраво ïіäозрюваного, обвèнуваченого і ïіäсуäного 
ïрè захèсті віä обвèнувачення та особè, яка ïрèтягається äо 
аäміністратèвної віäïовіäальності, з метою отрèмання ïравової 
äоïомогè вèбèратè захèснèком своїх ïрав особу, яка є фахівöем у 
галузі ïрава і за законом має ïраво на наäання ïравової äоïомогè 
особèсто чè за äорученням юрèäèчної особè». 

  f Ðішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
зверненням громадянки Äзюби Галини Ïавлівни щодо 
офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції 
України та статті 248-2 Öивільного процесуального кодексу 
України (справа громадянки Äзюби Г. Ï. щодо права на 
оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) від 
25.11.1997 р. ¹ 6-зп.

«Частèну 2 ст. 55 констèтуöії Українè необхіäно розумітè так, що кожен, 
тобто громаäянèн Українè, іноземеöь, особа без громаäянства, має 
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гарантоване äержа вою ïраво оскаржèтè в суäі загальної юрèсäèкöії 
рішення, äії чè безäіяльність буäь-якого органу äержавної влаäè, 
органу місöевого самовряäування, ïосаäовèх і службовèх осіб, якщо 
громаäянèн Українè, іноземеöь, особа без громаäянства вважають, 
що їх рішення, äія чè безäіяльність ïорушують або ущемляють ïрава і 
свобоäè громаäя нèна Українè, іноземöя, особè без громаäянства чè 
ïерешкоäжають їх зäійсненню, а тому ïотребують ïравового захèсту 
в суäі».

  f Ïро судову практику в справах про відшкодування моральної 
(немай нової) шкоди: Ïостанова Ïленуму Âерховного Суду 
України від 25.05.2001 р. (зі змінами, внесеними Ïостановою 
Âерховного Суду України ¹ 5 від 25.05.2001 р. ¹ 5).

  f Ïро судову практику в справах про захист гідності та честі 
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної 
особи: Ïостанова Ïленуму Âерховного Суду України від 
27.02.2009 р. ¹ 1.

«… Піä гіäністю сліä розумітè вèзнання öінності кожної фізèчної 
особè як унікальної біоïсèхосоöіальної öінності, з честю ïов’язується 
ïозèтèвна соöіальна оöінка особè в очах оточуючèх, яка ґрунтується 
на віäïовіäності її äіянь (ïовеäінкè) загальноïрèйнятèм уявленням 
ïро äобро і зло, а ïіä äіловою реïутаöією фізèчної особè розуміється 
набута особою сусïільна оöінка її äіловèх і ïрофесійнèх якостей ïрè 
вèконанні нею труäовèх, службовèх, громаäськèх чè іншèх обов’язків». 

  f Ïро практику розгляду судами цивільних справ за позовами 
про відшкодування шкоди: Ïостанова Ïленуму Âерховного 
Суду України від 27.03.1992 р. ¹ 6.

«Ç вèнної особè за регресною вèмогою стягується сума майновèх 
вèтрат, ïонесенèх на вèконання зобов’язання ïо віäшкоäуванню 
шкоäè, а якщо законом встановлено межі віäшкоäування або межі 
віäïовіäальності вèнної особè, то з неї вèтратè стягуються в öèх 
межах» (ï. 8).

  f Ïро судову практику в справах про відшкодування шкоди, 
заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх 
працівниками: Ïостанова Ïленуму Âерховного Суду України 
від 29.12.1992 р. ¹ 14.

«Çа шкоäу, заïоäіяну внасліäок ïорушення труäовèх обов’язків, 
ïраöівнèк несе віäïовіäальність ïереä ïіäïрèємством (установою, 
організаöією), з якèм ïеребуває у труäовèх віäносèнах. Âіäшкоäування 
шкоäè ïровоäèться незалежно віä ïрèтягнення ïраöівнèка äо 
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äèсöèïлінарної, аäміністратèвної чè крèмінальної віä ïовіäальності 
за äії (безäіяльність), якèмè заïоäіяна шкоäа ïіäïрèємству, уста-
нові, організаöії. Çа ïравèламè ст.132 кÇïП за шкоäу, заïоäіяну 
ïіäïрèємству, установі, організаöії ïрè вèконанні труäовèх 
обов’язків, ïраöівнèкè, з вèнè якèх її заïоäіяно, несуть матеріальну 
віäïовіäальність у розмірі ïрямої äійсної шкоäè, але не більше свого 
сереäнього місячного заробітку, крім вèïаäків, колè законоäавством 
вона ïереäбачена у більшому, ніж öей заробіток, розмірі. Піä ïрямою 
äійсною шкоäою, зокрема, сліä розумітè втрату, ïогіршення або 
знèження öінності майна, необхіäність äля ïіäïрèємства, установè, 
організаöії ïровестè затратè на віäновлення, ïрèäбання майна 
чè іншèх öінностей або ïровестè зайві, тобто вèклèкані внасліäок 
ïорушення ïраöівнèком труäовèх обов’язків, грошові вèïлатè».

  f Ïро практику розгляду судами трудових спорів: Ïостанова 
Ïленуму Âерховного Суду України від 06.11.1992 р. ¹ 9.

«Çа загальнèм ïравèлом інäèвіäуальні труäові сïорè вèрішуються 
суäамè безïосереäньо або ïісля їх ïоïереäнього розгляäу комісією 
ïо труäовèх сïорах (кТÑ) (ï. 3). Переäбаченèй ст.233 кÇïП місячнèй 
строк (äля вèрішення труäового сïору ïрè звільненні) ïошèрюється 
на всі вèïаäкè звільнення незалежно віä ïіäстав ïрèïèнення труäового 
äоговору (ï. 4). Ðозірвання труäового äоговору з ініöіатèвè власнèка 
або уïовноваженого нèм органу äоïускається лèше за ïоïереäньою 
згоäою ïрофсïілкового органу, крім вèïаäків, ïереäбаченèх статтямè 
43 і 43(1) кÇïП» (ï. 15).

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Позèвачка звернулася äо суäу з ïозовом äо віäïовіäача ïро захèст честі, 
гіäності, äілової реïутаöії і віäшкоäування моральної шкоäè, ïосèлаючèсь 
на те, що вона ïраöює лікарем швèäкої äоïомогè ЦÌË з 1990 р., за час 
роботè неоäноразово заохочувалася за äобру роботу, ïретензій з боку 
аäміністраöії, сïівробітнèків лікарні і хворèх не було.
Âіäïовіäач уïроäовж ïевного часу ïошèрював ïро неї неïравäèву 
інформаöію, як в усній формі, так і у формі скарг, що ганьбèла її честь, 
гіäність і äілову реïутаöію. Çокрема, 05.02.2004 р. віäïовіäач наäіслав у 
вèконком а. міської раäè заяву, в якій булè вèклаäені вèгаäані віäомості, 
що ганьбèлè честь, гіäність і äілову реïутаöію ïозèвачкè, ïро те що вона 
вèявляє всеäозволеність, хамство, ображає колег лікарів, молоäшèй 
меäèчнèй ïерсонал у ïроöесі роботè. Піä час нічнèх чергувань не хоче 
ïраöюватè, на вèклèках і в сусïільнèх місöях ïовоäèться зухвало, вèмагає 
оïлатè за наäання äоïомогè метоäамè нетраäèöійної меäèöèнè.
Íа засіäанні ïрофкому, äе розбèралася скарга і куäè ïозèвачку не 
заïросèлè, їй була вèнесена «громаäська äогана» за створення конфліктної 
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сèтуаöії в колектèві, тоäі як 02.03.2004 р. на ïрофсïілково-вèробнèчèх 
зборах а. ЦÌË вказані в заяві фактè не ïіäтверäèлèся, ïро що свіäчèв 
ïротокол, якèй містèться у сïраві.
Позèвачка стала об’єктом ïіäвèщеної увагè й обговорення колег і знайомèх. 
Ðозïовсюäжена віäïовіäачем неäостовірна інформаöія стала віäома 
ïаöієнтам ïозèвачкè і безумовно ïозначèлась на її äіловій реïутаöії і, 
сïрèчèнèлè у неї віäчуття ïрèнèження і äèскомфорту, щоб ïовернутèся 
äо колèшнього жèттєвого рèтму, вона ïовèнна äокластè багато зусèль і 
зäоров’я. Ç вèнè віäïовіäача ïозèвачка ïеребувала в ïрèгніченому стані, 
ïеренесла äекілька нервовèх стресів, безсоння, неоäноразово хворіла і 
ïрохоäèла курсè амбулаторного лікування. 
Ñуä вèрішèв ïозов заäовольнèтè частково, віäшкоäуватè ïозèвачöі 1500 
грн як комïенсаöію моральної шкоäè. 

2. Ïриклад порушення прав

10 березня 2006 р. на ім’я головного лікаря Ä. оäнієї з лікарень м. Ä. 
наäійшов лèст віä застуïнèка головного лікаря к., в якому вона ïовіäомèла 
неäостовірну інформаöію ïро лікаря-енäокрèнолога, яка ïрèнèжує його 
честь, гіäність і äілову реïутаöію. 
Ìеäèчнèй ïраöівнèк звернувся äо головного лікаря Ä. з ïроханням, абè 
інформаöію ïро те, що він зарекоменäував себе конфліктнèм і сканäальнèм 
сïівробітнèком, якèй не знахоäèть сïільної мовè з колектèвом, ïостійно 
наäсèлає необґрунтовані скаргè в різні інстанöії, неоäноразово зрèвав 
консультаöії, äоïускав грубі ïомèлкè в äіагностèöі та тактèöі веäення 
хворèх, що ïрèзвоäèло äо збільшення кількості ïісляоïераöійнèх 
усклаäнень, має неäостатній ïрофе сійнèй рівень, ïогрожував завіäуючèм 
віääіленнямè, вèзнатè такою, що не віäïовіäає äійсності. 
Ëікар-енäокрèнолог ïояснèв, що він має äостатній рівень знань äля роботè, 
стажувався за корäоном, а тому застерігав своїх колег віä застосування у 
лікуванні хворèх застарілèх метоäів. Ìеäèк ïояснèв, що віäстоював власну 
ïозèöію, яку віäïовіäачі ïомèлково вважають конфліктною, вèзнаючè його 
сканäальною люäèною, яка не знахоäèть сïільної мовè з колектèвом. Îкрім 
того, жоäнèх скарг він не ïèсав, а звертався із заявамè äо свого керівнèöтва 
з ïроханням захèстèтè його ïрава. Ç графікамè внутрілікарнянèх 
консультаöій він особèсто ознайомленèй не був, їх не ïіäïèсував, а тому 
звèнувачення в умèсному зрèві роботè є необґрунтованèм. 
Також вважає неäостовірною інформаöію ïро грубі ïомèлкè в äіагностèöі 
та у тактèöі веäення хворèх, яка жоäнèмè äоказамè не ïіäтверäжується, 
зокрема äо äèсöèïлінарної віäïовіäальності він не ïрèтягався. Просèв 
головного лікаря вèклаäену в лèсті інформаöію вèзнатè негатèвною та 
такою, що не віäïовіäає äійсності, такою, що ïрèнèжує його гіäність, 
честь і äілову реïутаöію як люäèнè, а тому сïростуватè її у такèй же 
сïосіб, у якèй вона була ïошèрена. Ëікар-енäокрèнолог зазначèв, що 
в разі несïростування öієї інформаöії він буäе звертатèся за захèстом 
ïрофесійної честі та гіäності в суä. Головнèй лікар Ä. зазначèв, що за 
ïошèрення інформаöії за межі лікувального заклаäу меäèчного ïраöівнèка 
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буäе звільнено з роботè, що є ïорушенням ст. 77 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я».

3. Âипадок з практики

Гр. Ì. звернулася äо суäу з ïозовом ïро захèст честі, гіäності та äілової 
реïутаöії, ïосèлаючèсь на те, що ïраöює головною меäèчною сестрою у к. 
öентральній районній лікарні й зобов’язана організовуватè та контролюватè 
вèконання сереäнім і молоäшèм меäèчнèм ïерсоналом внутрішнього 
труäового розïоряäку, своїх обов’язків. 
Â. о. головного лікаря к. ЦÐË було затверäжено функöіональні обов’язкè 
молоäшої меäèчної сестрè ïо äогляäу за хворèмè хірургічного віääілення, з 
якèмè вона ïовèнна була ознайомèтè ïерсонал. Âіäïовіäач, ïрофсïілковèй 
ïреäставнèк, у ïèсьмовому зверненні äо членів ïрофсïілкè «Ìеäèöèна та 
Çаконність» зазначèв, що ïрохання з її боку äо меäèчнèх сестер ïіäïèсатè 
вказані функöіональні обов’язкè є ïровокаöією аäміністраöії лікарні, єäèна 
мета якої – ухèлення віä оïлатè вèконаної роботè і т.ï. Îскількè ïошèрена 
віäïовіäачем інформаöія не віäïовіäає äійсності і жоäнèх ïротèïравнèх äій 
стосовно меäèчнèх ïраöівнèків вона не застосовувала, ïозèвач ïросèла 
суä зобов’язатè ïрофсïілку сïростуватè віäомості, що не віäïовіäають 
äійсності, ганьблять її честь, гіäність і äілову реïутаöію, шляхом вèбачення 
ïереä нею у ïрèсутності членів ïрофсïілкè «Ìеäèöèна та Çаконність» і 
всього меäèчного ïерсоналу ЦÐË на загальнèх зборах, а також стягнутè 
на її корèсть 1700 грн як віäшкоäування моральної шкоäè.
Ñуä встановèв, що аналіз функöіональнèх обов’язків äає ïіäставè äля 
вèсновку ïро віäсутність у нèх вказівкè на розшèрення зонè обслуговування 
меäèчнèх сестер, ïоклаäання обов’язку вèконання роботè за ïраöівнèка, 
якèй віäсутній та чèї змінè ïрèïаäають на суботу та неäілю. Ñам факт 
ознайомлення меäèчного ïерсоналу з вказанèмè функöіональнèмè 
обов’язкамè не ïозбавляє його ïрава, ïереäбаченого та гарантованого 
констèтуöією Українè та чèннèм труäовèм законоäавством Українè, 
на оïлату ïраöі, на вèрішення можлèвèх сïорів у öій сфері в суäовому 
ïоряäку. Âèконання ïозèвачкою своїх ïрямèх обов’язків, ïереäбаченèх 
ïосаäовою інструкöією, затверäженою в установленому ïоряäку, не 
можна вважатè ïровокаöією аäміністраöії к. ЦÐË. Çаклèкаючè членів 
ïрофсïілкè «Ìеäèöèна та Çаконність» не ïіäïèсуватè функöіональні 
обов’язкè, віäïовіäач грубо ïорушèв ïоряäок вèрішення труäовèх сïорів, 
ïереäбаченèй главою 15 кÇïП Українè.
Âіäïовіäно äо ст. 297 Цк Українè, кожен має ïраво на ïовагу äо його гіä-
ності та честі. Гіäність і честь фізèчної особè є неäоторканнèмè. Îтже, 
віäïовіäач, оïрèлюäнèвшè звернення äо меäèчнèх ïраöівнèків хірургічного 
віääілення к. ЦÐË, яке містèть неïравäèву, ïерекручену інформаöію, 
своїмè äіямè грубо ïорушèв ïраво гр. Ì. на ïовагу äо її гіäності та честі, 
які є неäоторканнèмè, ïрèнèзèв в очах ïіäлеглого їй меäèчного ïерсоналу 
äілову реïутаöію в формі, яка різко суïеречèть усталеному сïілкуванню 
між люäьмè, моральнèм засаäам сусïільства.
Çа вказанèх обставèн у суäу не вèнèкає сумнівів щоäо заïоäіяння ïозèвачу 
моральної шкоäè, яка, згіäно зі ст. 280 Цк Українè, ïіäлягає віäшкоäуванню. 
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Ñуä вèрішèв ïозов заäовольнèтè: стягнутè з віäïовіäача як віäшкоäування 
моральної шкоäè 1700 грн.

д) Ïрактичні поради

1. Ìеäèчнèй ïраöівнèк має ïраво на суäовèй захèст, у тому чèслі 
на суäовèй захèст ïрофесійної честі та гіäності, віäïовіäно äо 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я.

2. У крèмінальному суäочèнстві äіє ïрèнöèï ïрезумïöії невèну-
ватості: особа вважається невèнуватою у вчèненні злочèну 
і не може бутè ïіääана крèмінальному ïокаранню, äокè її 
вèну не буäе äовеäено в законному ïоряäку і встановлено 
обвèнувальнèм вèроком суäу. Íіхто не зобов’язанèй äовоäèтè 
свою невèнуватість у вчèненні злочèну (ст. 62 констèтуöії 
Українè). Â öèвільному суäочèнстві – ïрèнöèï ïрезумïöії вèнè: 
особа, яка завäала шкоäè, звільняється віä її віäшкоäування, 
якщо вона äовеäе, що шкоäè завäано не з її вèнè (ст. 1166 
Цèвільного коäексу Українè). 

3. Постанова ïро ïорушення крèмінальної сïравè оскаржується 
äо суäу загальної юрèсäèкöії. 

4. Позовна äавність не ïошèрюється на вèмогу, що вèïлèває 
з ïорушення особèстèх немайновèх ïрав, крім вèïаäків, 
ïереäбаченèх законом (ï. 1 ч. 1 ст. 268 Цèвільного коäексу 
Українè).

5. Íеоäержані або сïèсані в äохіä äержавè ïрèбуткè з ïіäстав, 
ïов’язанèх з неналежнèм вèконанням ïраöівнèком труäовèх 
обов’язків (так само, як й інші неоäержані ïрèбуткè), не можуть 
включатèся äо шкоäè, яка ïіäлягає віä шкоäу ванню ïраöівнèком 
(ч. 4 ст. 130 кÇïП Українè).

6. Íа ïраöівнèка не може бутè ïоклаäена віäïовіäальність за 
шкоäу, заïоäіяну ïраöівнèком, що ïеребував у стані крайньої 
необхіäності (ч. 4 ст. 130 кÇïП Українè).

7. Праöівнèкè несуть матеріальну віäïовіäальність у ïовному 
розмірі шкоäè, заïоäіяної з їх вèнè ïіäïрèємству, установі, 
організаöії, у вèïаäку, якщо шкоäè завäано äіямè ïраöівнèка, 
які мають ознакè äіянь, ïересліäуванèх у крèмінальному ïоряäку 
(ï. 3 ст. 134 кÇïП Українè). Праöівнèк несе ïовну матеріальну 
віäïовіäальність не лèше у тèх вèïаäках, колè віäносно нього 
вèнесено обвèнувальнèй вèрок, а й тоäі, колè наявність склаäу 
злочèну в його äіях встановлена сліäчèмè органамè (ïрèтягнення 
äо крèмінальної віäïовіäальності з ïоäальшèм ïрèïèненням 
ïроваäження у сïраві за нереабілітуючою ïіäставою, що не 
вèключає крèмінальної віäïовіäальності).
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8. Ðегресна вèмога може бутè ïреä’явлена ïротягом трьох 
років з äня вèконання зобов’язання ïро віäшкоäування шкоäè 
(віäшкоäування в натурі, вèïлатè сумè ïеріоäèчнèх ïлатежів 
тощо) (ï. 8 Постановè Пленуму Âерховного Ñуäу Українè «Про 
ïрактèку розгляäу суäамè öèвільнèх сïрав за ïозовамè ïро 
віäшкоäування шкоäè»). 

9. Ñïорè, ïов’язані з віäстороненням ïраöівнèків віä роботè за 
ïостановою ïрокурора або сліäчого, не ïіäлягають суäовому 
розгляäу в ïоряäку öèвільного суäочèнства, а вèрішуються в 
ïоряäку, встановленому äля оскарження ïостанов öèх органів. 
Після скасування такої ïостановè труäовèй сïір вèрішується у 
загальному ïоряäку.

10. Íезалежно віä того, кèм ïорушена сïрава: ïраöівнèком, 
власнèком або уïовноваженèм нèм органом чè ïрокурором, – 
ïісля вèрішення сïору в кТÑ суä розгляäає її в ïоряäку ïозовного 
ïроваäження, як труäовèй сïір, що вèрішувався в кТÑ, тобто як 
вèмогу ïраöівнèка äо ïіäïрèємства, установè, організаöії.

11. Праöівнèк може звернутèсь із заявою ïро вèрішення труäового 
сïору безïосереäньо äо суäу в трèмісячнèй строк з äня, колè він 
äізнався або ïовèнен був äізнатèсь ïро ïорушення свого ïрава, 
а у сïравах ïро звільнення – у місячнèй строк з äня вручення коïії 
наказу ïро звільнення або з äня вèäачі труäової кнèжкè. 

12. Âіäмова ïрофсïілкового органу в згоäі на звільнення є ïіäставою 
äля ïоновлення ïраöівнèка на роботі.

13. Íеäоïустèмо звільнятè ïраöівнèка в ïеріоä тèмчасової неïра-
öезäатності, а також у ïеріоä ïеребування у віäïустöі. Прè 
öьому йäеться ïро щорічні, а також інші віäïусткè, що наäаються 
ïраöівнèкам як із збереженням, так і без збереження заробітку.

14. Якщо заява ïро ïоновлення на роботі розгляäалась більше 
оäного року і в öьому не було вèнè ïраöівнèка, оïлата сереäнього 
заробітку ïроваäèться за вèмушенèй ïрогул за весь час ïонаä 
оäèн рік. Çа часткової вèнè ïраöівнèка оïлата вèмушеного 
ïрогулу за ïеріоä ïонаä оäèн рік може бутè віäïовіäно зменшена. 
Âèсновок суäу ïро вèнність ïраöівнèка (не з’являвся на вèклèк 
суäу, вчèняв інші äії äля зволікання розгляäу сïравè) або його 
невèнність, ïро межі зменшення розміру вèïлатè має бутè 
мотèвованèм.

15. Âласнèк або уïовноваженèй нèм орган віäшкоäовує моральну 
шкоäу ïраöівнèку в разі, якщо ïорушення його законнèх ïрав 
ïрèзвелè äо моральнèх стражäань, втратè нормальнèх жèттєвèх 
зв’язків і вèмагають віä нього äоäатковèх зусèль äля організаöії 
свого жèття.
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е) Ïерехресні посилання з відповідними міжнародними  
та регіональними правами
Буäь ласка, ïерегляньте міжнароäні та регіональні нормè, які стосуються 
Ïрава на судовий захист у контексті такèх можлèвостей:

     • Права на справедливий розгляд справи, розкритого в розділах 
2 і 3.

     • Права на ефективний засіб правового захисту, розкритого в 
розділах 2 і 3.

     • Права на захист приватного життя і репутації, розкритого в 
розділах 2 і 3.

7.1.4. Ïраво на заняття медичною  
і фармацевтичною діяльністю відповідно  
до спеціальності та кваліфікації

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 43 (ч. 1), 53 
(ч. 1)]. 

«кожен має ïраво на освіту (ст. 53) та ïраво на ïраöю (ст. 43)».

  f Ïодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. [статті 197 
(п. 197.1.5, 197.1.6)].

«Çвільняються віä оïоäаткування оïераöії з... ïостачання ïослуг з 
охоронè зäоров’я, що мають ліöензію на ïостачання такèх ïослуг, а 
також ïостачання ïослуг реабілітаöійнèмè установамè äля інваліäів 
та äітей-інваліäів, що мають ліöензію на ïостачання такèх ïослуг віä-
ïовіäно äо законоäавства...».

  f Ïро вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р.

  f Ïро внесення змін до Ïодаткового кодексу України та дея-
ких інших законодавчих актів України щодо спрощеної сис-
теми оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 
04.11.2011 р.

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 3, 17, 33, 35—35-5, 74 (ч. 1), 
74-1, 77 (п. «а»)].
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«Ìеäèчною і фармаöевтèчною äіяльністю можуть займатèся особè, 
які мають віäïовіäну сïеöіальну освіту і віäïовіäають єäèнèм 
кваліфікаöійнèм вèмогам» (ч. 1 ст. 74). 
«Ìеäèчні і фармаöевтèчні ïраöівнèкè мають ïраво на заняття 
меäèчною і фар маöевтèчною äіяльністю віäïовіäно äо сïеöіальності та 
кваліфікаöії» (ï. «а» ст. 77). Âіäïовіäно äо ст. 74-1 Îснов, особè мають 
ïраво займатèсь нароäною меäèöèною (öілèтельство).

  f Ïро ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон 
України від 01.06.2000 р. [стаття 9].

Âіäïовіäно äо ст. 9 Çакону («Âèäè госïоäарської äіяльності, що 
ïіäлягають ліöензуванню»), ліöензуванню ïіäлягають вèробнèöтво 
лікарськèх засобів, оïтова, розäрібна торгівля лікарськèмè засобамè 
(ï. 9), меäèчна ïрактèка (ï. 26), ïереробка äонорської крові та її 
комïонентів, вèготовлення з нèх ïреïаратів (ï. 27). 

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної 
і нетра диційної медицини: Указ Ïрезидента України від 
31.07.1998 р. ¹ 823/98.

  f Ïро затвердження переліку органів ліцензування: Ïостанова 
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. ¹ 1698 (редакція 
від 21.10.2010 р.).

  f Ïро подальше удосконалення атестації лікарів: Íаказ МОЗ 
України від 19.12.1997 р. ¹ 359.

  f Ïро порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного 
допуску до лікарської діяльності: Íаказ МОЗ України від 
17.03.1993 р. ¹ 48.

  f Ïро Ïоложення про Свідоцтво про проходження підвищення 
кваліфі кації та перепідготовки молодших медичних та фарма-
цевтичних спеціалістів: Íаказ МОЗ України від 07.09.1993 р. 
¹ 198.

  f Äовідник кваліфікаційних характеристик професій працівни-
ків. Âипуск 78 «Охорона здоров’я»: Íаказ МОЗ України від 
29.03.2002 р. ¹ 117.

  f Ïро атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою: 
Íаказ МОЗ України від 23.11.2007 р. ¹ 742.
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  f Ïро Ïорядок допуску до медичної і фармацевтичної діяльності 
в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну 
підготовку в навчальних закладах іноземних країн: Íаказ МОЗ 
України від 19.08.1994 р. (у ред. наказу від 08.07.2006 р.) 
¹ 118-С.

  f Ïро надання спеціального дозволу на медичну діяльність у 
галузі народної і нетрадиційної медицини: Íаказ МОЗ України 
від 10.08.2000 р. ¹ 195.

  f Ïро порядок проведення атестації та експертизи цілительських 
здібнос тей осіб, які виявили бажання займатись медичною 
діяльністю в галузі народної і нетрадиційної медицини: Íаказ 
МОЗ України від 10.08.2000 р. ¹ 195.

  f Ïро затвердження стандартів надання адміністративних послуг 
в Міністерстві охорони здоров’я України: Íаказ МОЗ України 
від 09.02.2008 р. ¹ 65.

  f Ëіцензійні умови провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики: Íаказ МОЗ України від 02.02.2011 р. ¹ 49.

«Ìеäèчна ïрактèка – äіяльність, ïов’язана з комïлексом сïеöіальнèх 
захоäів, сïрямованèх на сïрèяння ïоліïшенню зäоров’я, ïіäвèщення 
санітарної культурè, заïобігання захворюванням та інваліäності, на 
äіагностèку, äоïомогу особам з гострèмè і хронічнèмè захворюван-
нямè й реабілітаöію хворèх та інваліäів, що зäійснюється особамè, які 
мають сïеöіальну освіту» (ï. 1.3).

  f Ïро затвердження Ëіцензійних умов провадження господар-
ської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, 
роздрібної торгівлі лікарськими засобами: Íаказ МОЗ України 
від 31.10.2011 р. ¹ 723.

  f Ïро затвердження Ïорядку контролю за додержанням Ëі-
цензійних умов провадження господарської діяльності з ви-
робництва лікарських засобів,оптової, роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами: Íаказ МОЗ від 31.10.2011 р. ¹ 724.

  f Ïро затвердження Ïорядку контролю за додержанням Ëіцен-
зійних умов провадження певних видів господарської діяль-
ності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Íаказ МОЗ 
України від 10.02.2011 р. ¹ 80.
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  f Ïро затвердження Ïереліку вищих і середніх спеціальних на-
вчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають 
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю: 
Íаказ МОЗ України від 25.12.1992 р. ¹ 195.

  f Ïро затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікар-
ських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з 
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я: Íаказ 
МОЗ України від 28.10.2002 р. ¹ 385.  

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїнському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Âсе-
українського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 2.6].

г) Інше регулювання

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва «Ïро затвердження ліцензійних умов 
на 2010 р.» від 15.07.2010 р. ¹ 9051.

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва «Ïро трудові відносини» від 
16.04.2010 р. ¹ 4789.

  f Ëист МОЗ України «Ïро заборону надання приміщень в оренду» 
від 19.01.2011 р. ¹ 09-28/17.

  f Ëист МОЗ України «Щодо рекомендації не погоджувати оренду 
приміщень» від 19.01.2011 р. ¹ 09-28/17.

  f Ëист МОЗ України «Щодо надання роз’яснень з питань ліцен-
зування господарської діяльності з медичної практики» від 
20.07.2010 р. ¹ 17.01.13-58/2622.

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва «Ïро копії ліцензії у філіалах» від 
09.11.2011 р. ¹ 4-431-1106/6663.
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  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва «Стосовно здійснення медичної 
практики» від 24.12.2002 р. ¹ 4-431-1069/6927.

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва «Щодо видачі копії ліцензії у разі 
зміни місцезнаходження філії ліцензіата» від 14.01.2003 р. 
¹ 4-432-29/197.

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва «Ïро ліцензування фельдшерських 
пунктів підприємств» від 12.03.2004 р. ¹ 13/05.03.02-17.

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва «Ïро надання роз’яснень щодо лі-
цензування видів господарської діяльності» від  04.11.2004 р. 
¹ 7706.

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва «Ïро надання роз’яснень щодо 
необхідності отримання ліцензії при наданні послуг з масажу 
тіла» від 12.10.2004 р. ¹ 7010.

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва «Щодо порядку ліцензування від-
окремлених підрозділів» від 18.07.2007 р. ¹ 5265.

  f Ëист Äержавного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва «Ïро отримання ліцензії у випадку 
реорганізації юридичної особи» від 08.09.2008 р. ¹ 7574.

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Гр. Î. вèрішèла займатèсь нетраäèöійною меäèöèною, зібрала необхіäнèй, 
ïереäбаченèй чèннèм законоäавством, ïакет äокументів, та ïоäала їх äо 
комітету з ïèтань нароäної і нетраäèöійної меäèöèнè ïрè ÌÎÇ Українè. 
комітет віäмовèв заявнèöі у вèäачі äозволу, оскількè вона хотіла ïроваäèтè 
такèй вèä меäèчної äіяльності, як лікування онкологічнèх хворèх, що не 
належèть äо загальноäозволенèх. 

2. Ïриклад порушення прав

У оäній із аïтек м. к. була зафіксована незаконна фармаöевтèчна äіяльність. 
Ôармаöевтèчнèй ïраöівнèк, що ïройшов ïіäготовку в фармаöевтèчному 
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навчальному заклаäі за корäоном, не мав äозволу з уïравління охоронè 
зäоров’я к. міської раäè на ïроваäження фармаöевтèчної äіяльності. 
Âіäïовіäно äо наöіонального законоäавства, громаäянè Українè, які 
ïройшлè ïіäготовку в меäèчнèх або фармаöевтèчнèх навчальнèх заклаäах 
за корäоном, можуть бутè äоïущені äо меäèчної та фармаöевтèчної 
äіяльності в Україні. Ñереäні меäèчні і фармаöевтèчні ïраöівнèкè отрèмують 
äозвіл в уïравліннях охоронè зäоров’я обласнèх (міськèх) раä.

3. Âипадок з практики

Гр. к. ïраöює на ïосаäі меäèчної сестрè в заклаäі охоронè зäоров’я. 
Âона зареєструвалася як суб’єкт ïіäïрèємнèöької äіяльності, оренäує 
ïрèміщення у öьому ж заклаäі охоронè зäоров’я та наäає ïослугè з масажу 
тіла. Гр. к. звернулась за юрèäèчною консультаöією щоäо необхіäності 
отрèмання ліöензії äо юрèста ïрофсïілкè ïраöівнèків охоронè зäоров’я. 
Âіäïовіäно äо ï. 26 ст. 9 Çакону Українè «Про ліöензування ïевнèх 
вèäів госïоäарської äіяльності», такèй вèä госïоäарської äіяльності, як 
меäèчна ïрактèка, ïіäлягає ліöензуванню. Піäïрèємнèöька äіяльність зі 
сïеöіальності «Ìеäèчна сестра з масажу» належèть äо вèäу äіяльності 
меäèчної ïрактèкè (кÂÅÄ-85.12). Çгіäно з чèннèм законоäавством, öю 
ïослугу наäають фахівöі з фізкультурною освітою та віäïовіäною ïіäготовкою, 
лікарі лікувального та ïеäіатрèчного ïрофілю і меäèчні сестрè (наказ ÌÎÇ 
Українè віä 25.12.1992 р. № 195).
Âіäïовіäно äо Постановè кабінету Ìіністрів Українè «Про затверäження 
ïереліку органів ліöензування» віä 14.11.2000 р. № 1698, органом 
ліöензування щоäо зазначеного вèäу госïоäарської äіяльності вèзначено 
ÌÎÇ Українè. Âіäтак, гр. к. розïочала ïроöеäуру äля отрèмання ліöензії. 

д) Ïрактичні поради

1. Ëіöензію на ïроваäження госïоäарської äіяльності з меäèчної 
ïрактèкè може отрèматè зареєстрована в установленому 
законоäавством ïоряäку юрèäèчна особа, яка створèла заклаä 
охоронè зäоров’я та фізèчна особа-ïіäïрèємеöь.

2. Ëіöензія на зäійснення меäèчної ïрактèкè, отрèмана суб’єктом 
госïоäарювання, засвіäчує його ïраво на ïроваäження меäèчної 
ïрактèкè.

3. Ñтрок äії ліöензії на ïроваäження меäèчної ïрактèкè є необ-
меженèм, віäïовіäно äо ï. 5 розäілу І Çакону Українè «Про 
внесення змін äо äеякèх законів Українè щоäо сïрощення умов 
веäення бізнесу в Україні», ï. 1 Постановè кабінету Ìіністрів 
Українè «Про строк äії ліöензії на ïроваäження ïевнèх вèäів 
госïоäарської äіяльності, розмірè і ïоряäок зарахування ïлатè 
за її вèäачу» віä 29.11.2000 р. № 1755 (змінè віä 20.11.2011 р.). 
але, сліä ïам’ятатè, що строк äії ліöензій, отрèманèх суб’єктом 
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госïоäарювання äо набрання чèнності зазначенèм Çаконом, не 
ïроäовжується (ï. 4 розäілу 2 Çакону). а віäтак, ліöензію необ-
хіäно ïереоформлятè, оскількè не ïереäбачено її автоматèчного 
ïроäовження на необмеженèй строк.

4. Ôізèчна особа-ïіäïрèємеöь має ïраво найматè на роботу лікарів 
з вèщою меäèчною освітою та молоäèх сïеöіалістів з меäèчною 
освітою згіäно із законоäавством (ï. 2.5. Ëіöензійнèх умов ïро-
ваäження госïоäарчої äіяльності з меäèчної ïрактèкè).

5. Ñуб’єктè госïоäарювання, що ïроваäять меäèчну ïрактèку, ïо-
вèнні ïроваäèтè äіяльність віäïовіäно äо заявленèх у віäомостях 
ïро стан матеріально-технічної базè лікарськèх сïеöіальностей 
та сïеöіальностей молоäшèх сïеöіалістів з меäèчною освітою.

6. Ëікарі, які не ïраöюють ïонаä трè рокè за конкретною лікарською 
сïеöіальністю, äоïускаються äо меäèчної ïрèктèкè ïісля ïро-
хоäження стажування.

7. У разі наäання ïлатнèх меäèчнèх ïослуг суб’єкт госïоäарювання 
зобов’язанèй вèäатè сïожèвачеві (ïаöієнтові) розрахунковèй 
äокумент, якèй засвіäчує факт вèконання роботè, наäання 
ïлатної ïослугè, віäïовіäно äо Çакону Українè «Про захèст ïрав 
сïожèвачів».

7.1.5. Ïраво на підвищення кваліфікації, 
перепідготовку не рідше одного разу на п’ять 
років у відповідних закладах та установах

а) Конституція і закони України

  f Ïро вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. [стаття 10].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 77 (п. «в»)].

«Ìеäèчні і фармаöевтèчні ïраöівнèкè мають ïраво на ïіäвèщення 
кваліфікаöії, ïереïіäготовку не ріäше оäного разу на ï’ять років у 
віäïовіäнèх заклаäах та установах».

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро подальше удосконалення системи післядипломної підго-
товки лікарів (провізорів): Íаказ МОЗ України від 22.07.1993 р. 
¹ 166.
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«Äля забезïечення вèсокої кваліфікаöії лікарів (ïровізорів) 
ïровоäèться їх безïерервне навчання та зäійснюється об’єктèвнèй 
контроль за рівнем їх кваліфі каöії» (ï. 1.1). «Îсновнèмè елементамè 
структурè безïерервного навчання є їх сïеöіалізаöія та уäосконалення 
ïрофесійнèх знань та навèків» (ï. 1.2, 1.3). «Уäосконалення як 
форма навчання можлèве у вèгляäі ïіäвèщення кваліфікаöії, курсів 
тематèчного уäосконалення та ïереäатестаöійнèх öèклів» (ï. 2.2).

  f Ïро підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медич-
ною та фармацевтичною освітою: Íаказ МОЗ України від 
07.09.1993 р. ¹ 198.

  f Ïро постійно діючі курси підвищення кваліфікації та перепід-
готовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів: 
Ïоложення МОЗ України від 07.09.1993 р. ¹ 198.

  f Ïро затвердження Ïоложення про первинну спеціалізацію 
(інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) ви-
щих навчальних закладів України: Íаказ МОЗ України від 
20.06.1994 р. ¹ 104.

  f Ïро затвердження Ïоложення про спеціалізацію (інтерна-
туру) випускників вищих медичних і фармацевтичних за-
кладів освіти III–IV рівня акредитації медичних факультетів 
університетів: Íаказ МОЗ України від 19.09.1996 р. ¹ 291.

  f Ïро подальше удосконалення атестації лікарів: Íаказ МОЗ 
України від 19.12.1997 р. ¹ 359.

«атестаöія лікарів ïровоäèться з метою ïіäвèщення віäïовіäальності 
за ефектèвність і якість роботè, раöіональнішої розстановкè каäрів 
фахівöів з урахуван ням їх ïрофесійної майстерності, äосвіäу та 
склаäності вèконуванèх робіт. атестаöія є важлèвою формою 
морального та матеріального стèмулювання, сïрямована на уäоско-
налення äіяльності заклаäів охоронè зäоров’я щоäо ïоäальшого 
ïоліïшення наäання меäèчної äоïомогè населенню» (ï. 1).

  f Ïорядок проведення атестації та експертизи цілительських 
здібностей осіб, які виявили бажання займатися медичною 
діяльнвстю в галузі народної і нетрадиційної медицини: Íаказ 
МОЗ України від 10.08.2000 р. ¹ 195.

  f Äовідник кваліфікаційних характеристик професій праців-
ників. Âипуск 78. Охорона здоров’я: Íаказ МОЗ України від 
29.03.2002 р. ¹ 117.
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  f Ïро затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікар-
ських, провізорських посад та посад молодих спеціалістів з 
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я: Íаказ 
МОЗ України від 28.10.2002 р. ¹ 385.

  f Ïро атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою: 
Íаказ МОЗ України від 23.11.2007 р. ¹ 742.

  f Ïро атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, 
які працюють в системі охорони здоров’я: Íаказ МОЗ України 
від 12.08.2009 р. ¹ 588.

  f Ïро затвердження Ïоложення про проведення іспитів на пе-
редатестаційних циклах: Íаказ МОЗ України від 18.05.1994 р. 
¹ 73.

  f Íоменклатура лікарських спеціальностей: Íаказ МОЗ України 
від 19.12.1997 р. ¹ 359.

  f Íоменклатура повізорських спеціальностей: Íаказ МОЗ Укра-
їни від 12.12.2006 р. ¹ 818.

  f Ïро вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів: Íаказ 
МОЗ України від 12.12.2006 р. ¹ 818.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 4.5].

«Ëікарі – керівнèкè заклаäів охоронè зäоров’я… зобов’язані 
ïіклуватèсь ïро… створення належнèх умов äля ïіäвèщення 
кваліфікаöії ïіäлеглèх».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Ñтворення Центру ïіäвèщення кваліфікаöії лікарів у місті і віäкрèття на 
його базі 2006 р. філії кафеäрè сімейної меäèöèнè Íаöіональної меäèчної 
акаäемії ïісляäèïломної освітè ім. П.Ë. Шуïèка стало важлèвèм етаïом 
уäосконалення ïіäготовкè кваліфікованèх каäрів äля заклаäів ïервèнної 
меäèко-санітарної äоïомогè, а саме – сімейнèх лікарів, які є ключовою 
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фігурою сучасної сèстемè охоронè зäоров’я, ïереäусім у сільській 
місöевості. Âже на сьогоäні 50% населення області обслуговується 
сімейнèмè лікарямè, äля сільськèх мешканöів öей ïоказнèк становèть 52%.

2. Ïриклад порушення прав

Â оäній із лікарень м. Î. лікар-інфекöіоніст з невіäомèх ïрèчèн не ïройшов 
курсè ïіäвèщення кваліфікаöії. Íе маючè наміру ïрохоäèтè öі курсè, він 
ïоäав ïіäробленèй сертèфікат, що нібèто засвіäчував ïрохоäження курсів 
ïіäвèщення кваліфікаöії лікаря. Так öьому лікареві вäалося ïроïраöюватè 
ще трè рокè, аж ïокè не було вèявлено факт ïіäробкè.

3. Âипадок з практики

Ëікар-карäіолог äругої категорії Î. вèявèв бажання взятè участь у Âсе-
україн ському конгресі карäіологів äля ïіäвèщення власного ïрофесійного 
рівня і звернувся äо аäміністраöії лікарні з віäïовіäною заявою, äо якої 
äолучèв заïрошення, наäіслане організаторамè конгресу. Головнèй лікар 
заïроïонував лікарю Î. взятè віäïустку без збереження заробітної ïла-
тè строком на 3 äні та віäвіäатè захіä без збереження заробітної ïлатè, 
мотèвуючè свою ïозèöію тèм, що у бюäжеті лікарні не ïереäбачені коштè 
на участь лікарів у ïоäібнèх захоäах. Ëікар намагався ïояснèтè, що в 
бюäжеті ïовèнні бутè ïереäбачені коштè на службові віäряäження, на які 
має ïраво кожен ïраöівнèк, що ïраöює за труäовèм äоговором на ïіäставі 
ст. 121 коäексу законів ïро ïраöю Українè («Гарантії і комïенсаöії ïрè 
службовèх віäряäженнях»). Îкрім того, меäèк наголосèв, що äо гарантій 
ïрè віäряäженнях належèть, у тому чèслі, збереження за віäряäженèмè 
ïраöівнèкамè ïротягом усього часу віäряäження сереäнього заробітку і що 
він не ïовèнен братè участь у такèх захоäах за власнèй кошт. Головнèй лікар 
був категорèчнèм у своїй віäмові, а віäтак, ïраöівнèк не бажаючè втратèтè 
заробітну ïлату за час ïеребування на конгресі, та через нестачу власнèх 
коштів, необхіäнèх äля ïроїзäу і ïрожèвання в іншому місті, а також не 
маючè наміру загострюватè взаємèнè з роботоäавöем, вèрішèв не братè 
участі в конгресі.

д) Ïрактичні поради

1. Äля забезïечення вèсокої кваліфікаöії лікарів ïровоäèться їх 
безïерервне навчання та зäійснюється об’єктèвнèй контроль 
за рівнем їх кваліфікаöії. 

2. Âіäïовіäальність за скерування лікарів на öèклè і курсè 
ïіäвèщення кваліфікаöії, згіäно з öільовою ïостановою öèклів 
(курсів), несуть заклаäè охоронè зäоров’я. Çаклаäè охоронè 
зäоров’я на основі ïотребè в ïісляäèïломній ïіäготовöі лікарів 
(сïеöіалізаöії, тематèчному уäосконаленні, ïереäатестаöійнèх 
öèклах) склаäають ïлан-заявку на настуïнèй рік за встановленою 
формою і äо 1 червня ïоточного року наäсèлають її інстèтутам 
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(факультетам) уäосконалення лікарів (ïровізорів) та äо ÌÎÇ 
Українè. 

3. Право кожного лікаря ïіäвèщèтè кваліфікаöію шляхом ïісля-
äèïломного навчання ïов’язане з обов’язком меäèчного заклаäу, 
віäïовіäного уïравління охоронè зäоров’я забезïечèтè йому таку 
можлèвість. 

4. Íавчання меäèчнèх ïраöівнèків лікувально-ïрофілактèчнèх 
заклаäів, що фінансуються за коштè äержавного бюäжету, 
зäійснюється за рахунок äержавè. 

5. Право меäèчнèх ïраöівнèків на ïіäвèщення кваліфікаöії корес-
ïонäує з їхнім обов’язком ïостійно ïіäвèщуватè ïрофесійні знання 
та майстерність, зазначену ï. «ä» ст. 78 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охоронè зäоров’я». Тобто існує 
нерозрèвнèй зв’язок між гарантованою äержавою можлèвістю 
розвèватè власні ïрофесійні зäібності, з оäного боку, і нèзкою 
вèмог щоäо віäïовіäного кваліфікаöійного рівня меäèчного 
ïраöівнèка, – з іншого. Íебажання лікаря скорèстатèся своїм 
ïравом уäосконалення шляхом ïрохоäження ïереäатестаöійного 
öèклу і, віäïовіäно, атестаöії äля зäобуття звання «лікар-сïеöіаліст» 
ïісля ïрохоäження інтернатурè тягне за собою ïозбавлення ïрава 
особè на лікарську ïосаäу в заклаäах охоронè зäоров’я.

6. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в ïіäрозäілі 7.2.5.

7.1.6. Ïраво на обов’язкове страхування 
медичних працівників за рахунок власника 
закладу охорони здоров’я у разі заподіяння 
шкоди їх життю і здоров’ю при виконанні 
професійних обов’язків у випадках,  
передбачених законодавством 

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 46 (ч. 1, 2), 49 
(ч. 1)]. 

«Громаäянè мають ïраво на соöіальнèй захèст, що включає ïраво 
на забезïе чення їх у разі ïовної, часткової або тèмчасової втратè 
ïраöезäатності. Це ïраво гарантується загальнообов’язковèм 
äержавнèм соöіальнèм страхуванням за рахунок страховèх внесків 
громаäян, ïіäïрèємств, установ і організаöій, а також бюäжетнèх та 
іншèх äжерел соöіального забезïечення» (ст. 46).
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  f Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [стат-
ті 253–255].

«Îсобè, які ïраöюють за труäовèм äоговором (контрактом) на 
ïіäïрèємствах, в установах, організаöіях, незалежно віä формè 
власності, вèäу äіяльності та госïоäарювання, або у фізèчної 
особè, ïіäлягають загальнообов’язковому äержавному соöіальному 
страхуванню» (ст. 253). 

  f Основи законодавства України про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 р. 
[статті 1, 4].

Îäнèм з вèäів загальнообов’язкового äержавного соöіального 
страхування є страхування віä нещасного вèïаäку на вèробнèöтві та 
ïрофесійного захворювання, які сïрèчèнèлè втрату ïраöезäатності 
(ï. 4 ст. 4).

  f Ïро збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. 

  f Ïро загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон 
України від 23.09.1999 р. [статті 1, 8, 9, 13, 14, 21, 46].

У ст. 8 öього Çакону вèзначено коло осіб, які ïіäлягають обов’язковому 
страхуванню віä нещасного вèïаäку: 1) особè, які ïраöюють на умовах 
труäового äоговору (контракту) або на іншèх ïіäставах, ïереäбаченèх 
законоäавством ïро ïраöю; 2) учні та стуäентè навчальнèх заклаäів, 
клінічні орäèнаторè, асïірантè, äокторантè, залучені äо буäь-якèх робіт 
ïіä час, ïереä або ïісля занять; ïіä час занять, колè вонè набувають 
ïрофесійнèх навèчок; у ïеріоä ïрохоäження вèробнèчої ïрактèкè 
(стажування), вèконання робіт на ïіäïрèємствах; 3) особè, які утрèму-
ються у вèïравнèх, лікувально-труäовèх, вèховно-труäовèх заклаäах 
та залучаються äо труäової äіяльності на вèробнèöтві öèх установ або 
на іншèх ïіäïрèємствах за сïеöіальнèмè äоговорамè.
Цей Çакон враховує ще й такèй нещаснèй (страховèй) вèïаäок, як 
заïоäіяння шкоäè зароäку внасліäок травмування на вèробнèöтві 
або ïрофесійного захворю вання жінкè ïіä час її вагітності, у зв’язку 
з чèм äèтèна нароäèлася інваліäом. Така äèтèна, віäïовіäно äо 
меäèчного вèсновку, вважається застрахованою, та äо 18 років або 
äо закінчення навчання, але не більш як äо äосягнення 23 років, їй 
наäається äоïомога Ôонäу соöіального страхування віä нещаснèх 
вèïаäків (ст. 9).
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  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 77 (п. «е», «є»)].

«Ìеäèчні і фармаöевтèчні ïраöівнèкè мають ïраво на обов’язкове 
страхування за рахунок власнèка заклаäу охоронè зäоров’я у 
разі заïоäіяння шкоäè їх жèттю і зäоров’ю у зв’язку з вèконанням 
ïрофесійнèх обов’язків у вèïаäках, ïереäбаченèх законоäавством 
(ï. «е» ст. 77), та ïраво на соöіальну äоïомогу з боку äержавè у разі 
захворювання, каліöтва або в іншèх вèïаäках втратè ïраöезäатності, що 
настала у зв’язку з вèконанням ïрофесійнèх обов’язків (ï. «є» ст. 77)».

  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
від 05.07.2001 р. [стаття 23].

«Çахворювання на туберкульоз буäь-якої локалізаöії меäèчнèх та іншèх 
ïраöівнèків, які наäають меäèчну äоïомогу хворèм на туберкульоз, 
ïраöюють із жèвèмè збуäнèкамè туберкульозу чè матеріаламè, що 
їх містять, вèзнається ïрофесійнèм, і заïоäіяна їх зäоров’ю шкоäа 
комïенсується у встановленому зако ном ïоряäку. Праöівнèкè, які 
наäають меäèчну äоïомогу хворèм на туберкульоз, ïраöюють із 
жèвèмè збуäнèкамè туберкульозу чè матеріаламè, що їх містять, ïро-
воäять äіагностèчні äосліäження на туберкульоз і наäають лікувально-
äіагнос тèч ну äоïомогу хворèм, ïіäлягають обов’язковому äержавному 
соöіальному страхуванню на вèïаäок ïрофесійного захворювання за 
рахунок власнèка або уïовноваженого нèм органу заклаäу охоронè 
зäоров’я».

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 39].

«Çахворювання на інфекöійні хворобè меäèчнèх та іншèх ïраöівнèків, що 
ïов’язані з вèконанням ïрофесійнèх обов’язків в умовах ïіäвèщеного 
рèзèку зараження збуäнèкамè інфекöійнèх хвороб (наäання 
меäèчної äоïомогè хворèм на інфекöійні хворобè, роботè з жèвèмè 
збуäнèкамè та в осереäках інфекöійнèх хвороб, äезінфекöійні захоäè 
тощо), належать äо ïрофесійнèх захворювань. Çазначені ïраöівнèкè 
äержавнèх і комунальнèх заклаäів охоронè зäоров’я та äержавнèх 
науковèх установ ïіäлягають обов’язковому äержавному страхуванню 
на вèïаäок захворювання на інфекöійну хворобу в ïоряäку та на умовах, 
установленèх кабінетом Ìіністрів Українè».

  f Ïро забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення: Закон України від 24.02.1994 р. [стаття 38].

«Жèття і зäоров’я ïраöівнèків äержавної санітарно-еïіäеміологічної 
службè ïіäлягають обов’язковому äержавному страхуванню на 
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вèïаäок каліöтва або ïрофесійного захворювання, оäержанèх 
ïрè вèконанні службовèх обов’язків. У разі такого каліöтва або 
ïрофесійного захворювання ïраöівнèку äержавної санітарно-
еïіäеміологічної службè сïлачується оäноразова грошова äоïомога 
в розмірі віä трèрічного äо ï’ятèрічного його ïосаäового оклаäу, 
залежно віä стуïеня втратè ïраöезäатності».

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 17].

ÂІË-інфекöія, якою заразèлася особа внасліäок вèконання ïрофе-
сійнèх обов’язків, належèть äо ïрофесійнèх захворювань.

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[стаття 28].

«Праöівнèкè, які беруть участь у наäанні ïсèхіатрèчної äоïомогè, в 
тому чèслі зäійснюють äогляä за особамè, які стражäають на ïсèхічні 
розлаäè, на вèïаäок заïоäіяння шкоäè їх зäоров’ю або смерті, 
ïов’язанèх з вèконанням нèмè службовèх обов’язків, ïіäлягають 
äержавному обов’язковому страхуванню».

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро затвердження переліку професійних захворювань: Ïоста-
нова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. ¹ 1662. 

Перелік ïрофесійнèх захворювань меäèчнèх ïраöівнèків:
1. Âегетатèвно-сенсорна ïоліневроïатія верхніх кінöівок (ангіо-
невроз) — робота з меäèчною аïаратурою, що генерує ультразвук.
2. Інфекöійні захворювання та ïаразèтозè, зокрема, туберкульоз, 
вірусні геïатèтè, ÑÍІÄ, сèфіліс, леïтосïіроз – робота в меäèчнèх 
заклаäах (інфекöійнèх, ïротèтуберкульознèх, äонорськèх ïунктах 
тощо).
3. Ìікозè – робота в меäèчнèх заклаäах (інфекöійнèх, ïротè тубер-
кульознèх, äонорськèх ïунктах).
4. Äèсбактеріоз, вісöеральнèй канäèäоз – застосування у меäèчній та 
фармакологічній ïрактèöі антèбіотèків, грèбів-ïроäуöентів, білково-
вітаміннèх конöентратів тощо.
5. алергічні захворювання: кон’юнктèвіт, рèнофарèнголарèнгіт, рèно-
сèнусèт, астматèчнèй бронхіт, бронхіальна астма – робота, ïов’язана з 
вïлèвом алергенів у хіміко-фармаöевтèчній ïромèсловості, меäèчнèх 
та аïтечнèх заклаäах.
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6. Íеврозè, ïов’язані з трèвалèм безïосереäнім обслуговуванням 
ïсèхічно хворèх, – робота меäèчного ïерсоналу у ïсèхіатрèчнèх заклаäах. 

  f Ïро затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад 
і по каз ників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком 
на пільгових умовах: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
16.01.2003 р. ¹ 36 [п. ХІХ].

  f Ïро затвердження Ïорядку та умов обов’язкового страхування 
медич них працівників та інших осіб на випадок інфікування 
вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними про-
фесійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з 
цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених роз-
витком ÂІË-інфекції, і переліку категорій медичних працівників 
та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню 
на випадок інфікування віру сом імунодефіциту людини під 
час виконання ними професійних обов’язків, а також на 
випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від 
захворювань, зумов лених розвитком ÂІË-інфекції: Ïостанова 
Кабінету Міністрів України від 16.10.1998 р. ¹ 1642.

  f Äеякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві: Ïостанова 
Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. ¹ 1232.

  f Ïро затвердження Ïорядку призначення перерахування та 
проведення страхових виплат: Ïостанова Ïравління Ôонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробни-
цтві та професійних захворювань в Україні від 27.04.2007 р. 
¹ 24 [п. 2.3].

  f Інструкція про встановлення причинного зв’язку смерті з 
професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим 
каліцтвом: Íаказ МОЗ України від 15.11.2005 р. ¹ 606.

«Прèчèннèй зв’язок смерті з ïрофесійнèм захворюванням (отруєнням) 
або труäовèм каліöтвом – зв’язок, якèй можна встановèтè між ïеребігом 
ïрофесійнèх захворювань (отруєнь) або насліäкамè труäового 
каліöтва з урахуванням формè, стаäії, тяжкості функöіональнèх 
ïорушень, розвèтку усклаäнень за жèття, ïатоморфологічнèмè та 
гістологічнèмè змінамè в органах та сèстемах організму, що вèявлені 
ïіä час розтèну, та настанням смерті» (ч. 2 р.1).
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  f Ïро удосконалення лікування хворих на ÂІË-інфекцію та СÍІÄ: 
Íаказ МОЗ України від 12.12.2003 р. ¹ 580 (цей наказ втратив 
чинність відповідно до Íаказу МОЗ України «Ïро затвердження 
Клінічних протоколів» від 13.04.2007 р. ¹ 182, окрім розділу 
«Ïостконтактна профілактика», що має значення для реалізації 
окресленого права).

«Постконтактна ïрофілактèка (ПкП) являє собою короткостроковèй 
курс антèретровіруснèх ïреïаратів äля знèження імовірності розвèт-
ку ÂІË-інфекöії ïісля контакту з біологічнèмè ріäèнамè, сïолученого з 
рèзèком інфікування ÂІË (що віäбулося на робочому місöі, ïрè статевèх 
зносèнах або ïрè уколі голкою). Äля меäèчнèх ïраöівнèків ПкП ïовè-
нна бутè включена в комïлекснèй універсальнèй ïерелік захоäів щоäо 
ïоïереäження інфікування меäèчнèх ïраöівнèків на робочому місöі». 

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

  f Ëіцензійні умови провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики: Íаказ МОЗ України від 02.02.2011 р. ¹ 49 
[п. 4.1].

г) Інше регулювання

  f Ïро практику розгляду судами цивільних справ за позовами 
про відшкодування шкоди: Ïостанова Ïленуму Âерховного 
Суду України від 27.03.1992 р. ¹ 6.

«Âіäшкоäування шкоäè, заïоäіяної ïраöівнèкові ушкоäженням його 
зäоров’я віä нещасного вèïаäку на вèробнèöтві та ïрофесійного 
захворювання, ïроваäèться згіäно із законоäавством ïро страхування 
віä нещасного вèïаäку.
Âèрішуючè сïорè ïро віäшкоäування шкоäè з ïіäставè втратè ïраöе-
зäатності у зв’язку з ïрофесійнèм захворюванням, суäè ïовèнні матè 
на увазі, що ïерелік такèх захворювань затверäжено ïостановою 
кабінету Ìіністрів Українè віä 8 лèстоïаäа 2000 р. № 1662. Як вèняток 
страховèм вèïаäком може бутè вèзнано захворювання, не внесене äо 
зазначеного ïереліку, якщо на момент ïрèйняття рішення меäèчна 
наука має нові віäомості, які äають ïіäставè вважатè öе захворювання 
ïрофесійнèм. Професійне захворювання є страховèм вèïаäком також 
у разі його встановлення чè вèявлення в ïеріоä, колè ïотерïілèй не 
ïеребував у труäовèх віäносèнах із ïіäïрèємством, ïіä час роботè на 
якому він захворів» (ï. 14).
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ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

У лікарнях м. к. 2008 р. було ïровеäено ïеревіркè страхування меäèчнèх 
ïраöівнèків, які зайнятті наäанням меäèчної äоïомогè ÂІË-інфікованèм, 
ïровеäенням лабораторнèх і науковèх äосліäжень з ïроблем ÂІË-інфекöії. 
Усі вонè булè застраховані заклаäамè охоронè зäоров’я на вèïаäок 
заïоäіяння шкоäè їх жèттю і зäоров’ю. 

2. Ïриклад порушення прав

Головнèй лікар Ì. ïсèхіатрèчного заклаäу зобов’язав меäèчнèх ïраöівнèків 
öього заклаäу зäійснèтè страхування за власнèй кошт ïогрожуючè 
звільненням з роботè у разі невèконання його наказу. Íа ïіäставі 
чèсленнèх скарг меäèчнèх ïраöівнèків головного лікаря було ïрèтягнуто 
äо віäïовіäальності, а всі ïраöівнèкè булè застраховані за рахунок заклаäу 
охоронè зäоров’я. 

3. Âипадок з практики

Äо оäного із регіональнèх öентрів ïрофілактèкè ÑÍІÄ звернувся ïраöівнèк 
лікувального заклаäу, якèй стверäжував, що його ушкоäжена äілянка 
шкірè мала контакт із кров’ю ïаöієнта. Âсуïереч Íаказу ÌÎÇ Українè «Про 
уäосконалення лікування хворèх на ÂІË-інфекöію та ÑÍІÄ» віä 12.12.2003 р. 
№ 580 йому було віäмовлено у ïровеäенні негайної ïостконтактної 
ïрофілактèкè. Âтручання юрèста громаäської організаöії, якèй ïоäав 
ïèсьмову заяву äо керівнèка öентру ïрофілактèкè ÑÍІÄ ïро необхіäність 
негайного ïровеäення ïостконтактної ïрофілактèкè, заïобігло ïорушенню 
ïрава меäèчного ïраöівнèка, якèй отрèмав ïостконтактну ïрофілактèку 
віäïовіäно äо встановлено ïоряäку, а віäтак, вäалось унèкнутè його 
ïрофесійного захворювання. Правнèк у зверненні вказав, що, віäïовіäно 
äо зазначеного Íаказу, всі меäèчні ïраöівнèкè, які ïраöюють в заклаäах, 
äе існує рèзèк ÂІË-інфікування на робочому місöі, ïовèнні матè можлèвість 
оäержатè негайну ïостконтактну ïрофілактèку. Äля öього в усіх областях 
створюється заïас аÐÂ-ïреïаратів, у регіональнèх öентрах ïрофілактèкè 
ÑÍІÄ наäаються консультаöії щоäо ïоряäку ïровеäення ïостконтактної 
ïрофілактèкè. Показанням äо ïровеäення ïрофілактèкè є ушкоäження 
шкірè гострèм ïреäметом (укол або ïоріз гострèм інструментом), 
забруäненèм кров’ю, біологічною ріäèною з äомішкамè крові або іншèм 
ïотенöійно інфікованèм ÂІË матеріалом; ïотраïляння вказаного матеріалу 
на слèзові оболонкè чè ушкоäжені äілянкè шкірè меäèчного ïраöівнèка. 

д) Ïрактичні поради

1. Îсобè, які ïраöюють на умовах труäового äоговору (контракту) 
в лікувальнèх заклаäах усіх форм власності, не несуть жоäнèх 
вèтрат на страхування віä нещасного вèïаäку. 
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2. Ìеäèчні ïраöівнèкè, які є суб’єктамè ïіäïрèємнèöької äі-
яльності можуть застрахуватèся äобровільно віä нещасного 
вèïаäку (ст. 11 Çакону Українè «Про загальнообов’язкове 
äержавне соöіальне страхування віä нещасного вèïаäку на 
вèробнèöтві та ïрофесійного захво рювання, які сïрèчèнèлè 
втрату ïраöезäатності»).

3. Çаконом Українè «Про збір та облік єäèного внеску на загально-
обов’язкове äержавне соöіальне страхування» встановлено 
розмір єäèного внеску äля ïлатнèків віäïовіäно äо класів ïрофе-
сійного рèзèку вèробнèöтва, з урахуванням вèäів їх економічної 
äіяльності.

 Постановою кабінету Ìіністрів Українè віä 13.09.2000 року «Про 
затверäження Поряäку вèзначення страховèх тарèфів äля ïіäïрè-
ємств, установ та організаöій на загальнообов’язкове äержавне 
соöіальне страхування віä нещасного вèïаäку на вèробнèöтві та 
ïрофесійного захворювання» затверäжено класèфікаöію галузей 
економікè та вèäів робіт за ïрофесійнèм рèзèком вèробнèöтва 
з-ïоміж якèх äіяльність лікувальнèх заклаäів шèрокого ïрофілю 
та сïеöіалізованèх; меäèчна ïрактèка; стоматологічна ïрактèка; 
äіяльність санаторно-курортнèх організаöій; охорона матерèн-
ства і äèтèнства і т.ä. віäнесено äо сьомого класу.

 Ðозмір єäèного внеску віäïовіäно äо Çакону Українè «Про збір та 
облік єäèного внеску на загальнообов’язкове äержавне соöіаль-
не страхування» äля сьомого класу становèть 36,83% вèзначеної 
базè нарахування.

 Äля бюäжетнèх установ єäèнèй внесок встановлюється у розмірі 
36,3% вèзначеної базè нарахування. 

4. Ñïорè щоäо вèзначення класу ïрофесійного рèзèку вèробнè-
öтва, а також щоäо розміру шкоäè та ïрав на її віäшкоäування, 
наклаäення штрафів та з іншèх ïèтань вèрішуються у суäовому 
ïоряäку. Çа власнèм бажанням заінтересована особа може 
звернутèся з ïèтань вèрішення сïору äо сïеöіальної комісії ïрè 
вèконавчій äèрекöії Ôонäу соöіального страхування віä нещаснèх 
вèïаäків. Äо склаäу öієї комісії на громаäськèх і ïарèтетнèх 
засаäах вхоäять ïреäставнèкè äержавè, застрахованèх осіб і 
страхувальнèків (ст. 55 Çакону Українè «Про загальнообов’язкове 
äержавне соöіальне страхування віä нещасного вèïаäку на 
вèробнèöтві та ïрофесійного захворювання, які сïрèчèнèлè 
втрату ïраöе зäатності»).

5. Îïлата ïершèх ï’ятè äнів неïраöезäатності внасліäок вè-
робнèчого травматèзму чè ïрофесійного захворювання зäій-
снюється за коштè ïіäïрèємства.
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6. Прèнöèï äіяльності меäèчнèх ïраöівнèків – «із усіма ïаöієнтамè 
необхіäно ïовоäèтèсь так, начебто вонè заражені інфекöіямè, що 
ïереäаються з кров’ю» (розäіл «Постконтактна ïрофілактèка» 
Íаказу ÌÎÇ Українè «Про уäосконалення лікування хворèх на 
ÂІË-інфекöію та ÑÍІÄ» віä 12.12.2003 р.).

7. комісією з розсліäування нещасного вèïаäку може бутè 
встановлено, що ушкоäження зäоров’я мало місöе не лèше з вèнè 
роботоäавöя, а й унасліäок ïорушення ïотерïілèм норматèвнèх 
актів ïро охорону ïраöі, тоäі розмір оäно разової äоïомогè як 
страхової вèïлатè за рішенням öієї комісії зменшується, але не 
більше ніж на 50 %. Çалежно віä встановленèх обставèн розмір 
оäноразової äоïомогè може бутè зменшено із зазначенèх 
ïіäстав суäом.

8. Прè ïоäанні заявè ïро віäшкоäування шкоäè ïісля закінчення 
трьох років із äня втратè ïотерïілèм ïраöезäатності внасліäок 
нещасного вèïаäку ïрèсуäження вèïлат ïроваäèться з äня 
звернення з такèмè вèмогамè.

7.1.7. Ïраво на надання інформації про пацієнта  
без його згоди чи згоди його законного 
представника

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 32 (ч. 2), 34 
(ч. 3)].

«…Â інтересах наöіональної безïекè, економічного äобробуту та 
ïрав люäèнè, терèторіальної öілісності або громаäянського ïоряäку, 
з метою заïобігання заворушенням чè злочèнам, äля охоронè зäо-
ров’я населення, äля захèсту реïутаöії або ïрав іншèх люäей, äля 
заïобігання розголошенню інформаöії, оäержаної конфіäенöійно, 
або äля ïіäтрèмання авторèтету і неуïереäженості ïравосуääя» (ч. 
2 ст. 32, ч. 3 ст. 34);

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 132, 145].

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 285 
(ч. 2, 4), 286].
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«Батькè (усèновлювачі), оïікун, ïіклувальнèк мають ïраво на інфор-
маöію ïро стан зäоров’я äèтèнè або ïіäоïічного» (ч.2 ст.285). «У разі 
смерті ïаöієнта членè його сім’ї або інші уïовноважені нèмè фізèчні 
особè мають ïраво бутè ïрèсутнімè ïрè äосліäженні ïрèчèн його 
смерті, ознайомлюватèсь з вèсновкамè щоäо ïрèчèн смерті» (ч. 4 
ст. 285).

  f Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [стаття 30].

«Ðезультатè меäèчного обстеження є таємнèöею і ïовіäомляються 
лèше нареченèм» (ч. 4 ст. 30).

  f Ïро інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. (в ред. від 
13.01.2011 р.) [стаття 21 (ч. 2)].

«конфіäенöійною є інформаöія ïро фізèчну особу ... конфіäенöійна 
інформаöія може ïошèрюватèся за бажанням (згоäою) віäïовіäної 
особè у вèзначеному нею ïоряäку віäïовіäно äо ïереäбаченèх нею 
умов, а також в іншèх вèïаäках, вèзначенèх законом».

  f Ïро доступ до публічної інформації: Закон України від 
13.01.2011 р. [статті 6, 7, 10].

  f Ïро захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. 
[статті 14, 16, 21, 24].

  f Ïро забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення: Закон України від 24.02.1994 р. [стаття 7].

«Прè загрозі розïовсюäження інфекöійнèх захворювань, ухèленні 
віä обов’язко вого меäèчного огляäу або щеïлення ïротè інфекöій 
встановленого ïереліку, з метою усунення ïіäïрèємствамè, установамè 
й організаöіямè, за ïоäанням віäïовіäнèх ïосаäовèх осіб äержавної 
санітарно-еïіäеміологічної службè, віä роботè, навчання, віäвіäування 
äошкільнèх заклаäів осіб, які є носіямè збуäнèків інфекöійнèх 
захворювань, хворèх на небезïечні äля оточуючèх інфекöійні хворобè, 
або осіб, які булè в контакті з такèмè хворèмè, а також осіб, які ухèляються 
віä обов’язкового меäèчного огляäу або щеïлення ïротè інфекöій, 
ïерелік якèх встановлюється öентральнèм органом вèконавчої влаäè в 
галузі охоронè зäоров’я» (ï. 5 ч. 1 ст. 7); «у вèïаäку наäзвèчайнèх ïоäій 
і сèтуаöій, що становлять загрозу зäоров’ю населення, санітарному та 
еïіäемічному благоïолуччю, з метою інформування органів, установ і 
заклаäів äержавної санітарно-еïіäеміологічної службè» (ï. 6 ч. 1 ст. 7); 
«ïрè вèконанні обов’язків ïіäïрèємствамè, установамè, організаöіямè 
щоäо усунення, за ïоäанням віäïовіäнèх ïосаäовèх осіб äержавної 
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санітарно-еïіäеміологічної службè, віä роботè, навчання, віäвіäування 
äошкільнèх заклаäів осіб, які є носіямè збуäнèків інфекöійнèх 
захворювань, хворèх на небезïечні äля оточуючèх інфекöійні 
хворобè, або осіб, які булè в контакті з такèмè хворèмè, з вèïлатою у 
встановленому ïоряäку äоïомогè з соöіального страхування, а також 
осіб, які ухèляються віä обов’язкового меäèчного огляäу або щеïлення 
ïротè інфекöій, ïерелік якèх встановлюється öентральнèм органом 
вèконавчої влаäè в галузі охоронè зäоров’я» (ст. 7).

  f Ïро попередження насильства в сім’ї: Закон України від 
15.11.2001 р. [стаття 9].

«Праöівнèкè öентрів меäèко-соöіальної реабілітаöії жертв насèльства в 
сім’ї …ïовіäомляють ïро вчèнене насèльство в сім’ї службу äільнèчнèх 
інсïекторів міліöії чè крèмінальну міліöію у сïравах äітей (ï. 4 ч. 4) …
наäають інформаöію з ïèтань ïоïереäження насèльства в сім’ї на 
заïèт уïовноваженèх органів (ï. 5 ч. 4)». 

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 39 (ч. 2, 5), 39-1, 40, 43 (ч. 1)].

«Батькè (усèновлювачі), оïікун, ïіклувальнèк мають ïраво на 
інформаöію ïро стан зäоров’я äèтèнè або ïіäоïічного» (ч.2 ст.39). 
«У разі смерті ïаöієнта членè його сім’ї або інші уïовноважені нèмè 
фізèчні особè мають ïраво бутè ïрèсутнімè ïрè äосліäженні ïрèчèн 
його смерті, ознайомлюватèсь з вèсновкамè щоäо ïрèчèн смерті» 
(ч. 5 ст. 39).
«Ìеäèчні ïраöівнèкè та інші особè, якèм у зв’язку з вèконанням ïро-
фесійнèх або службовèх обов’язків стало віäомо ïро хворобу, меäèчне 
обстеження, огляä та їх результатè, інтèмну і сімейну сторонè жèття 
громаäянèна, не мають ïрава розголошуватè öі віäомості, крім ïереä-
баченèх законоäавчèмè актамè вèïаäків» (ч. 1 ст. 40).

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[стаття 6 (ч. 3, 4)].

«Äоïускається ïереäача віäомостей ïро стан ïсèхічного зäоров’я 
особè та на äання їй ïсèхіатрèчної äоïомогè без згоäè особè або без 
згоäè її законного ïреä ставнèка äля: 1) організаöії наäання особі, яка 
стражäає на тяжкèй ïсèхічнèй розлаä, ïсèхіатрèчної äоïомогè; 2) 
ïроваäження äізнання, ïоïереäнього сліäства або суäового розгляäу, 
за ïèсьмовèм заïèтом особè, яка ïровоäèть äізнання, сліäчого, 
ïрокурора та суäу …» (ч. 4 ст. 6).
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  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 13].

«Âіäомості ïро результатè тестування особè з метою вèявлення ÂІË, 
ïро наявність або віäсутність в особè ÂІË-інфекöії є конфіäенöійнèмè 
та становлять лікарську таємнèöю. Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані 
вжèватè необхіäнèх захоäів äля забезïечення належного зберігання 
конфіäенöійної інформаöії ïро люäей, які жèвуть з ÂІË, та захèсту такої 
інформаöії віä розголошення та розкрèття третім особам (ч. 3 ст. 13). 
Переäача меäèчнèм ïраöівнèком віäомостей, зазначенèх у частèні 
третій öієї статті, äозволяється лèше:
особі, стосовно якої було ïровеäено тестування, а у вèïаäках та за 
умов, установленèх частèною третьою статті 6 öього Çакону, – батькам 
чè іншèм законнèм ïреäставнèкам такої особè;
іншèм меäèчнèм ïраöівнèкам та заклаäам охоронè зäоров’я – вè-
нятково у зв’язку з лікуванням öієї особè;
іншèм третім особам – лèше за рішенням суäу в установленèх законом 
вèïаäках» (ч. 4 ст. 13).

  f Ïро заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психо тропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: 
Закон України від 15.02.1995 р. (у ред. від 01.01.2008 р.) 
[стаття 14 (ч. 5)].

«…Âіäомості ïро лікування особè в наркологічному заклаäі можуть бутè 
наäані лèше ïравоохороннèм органам у разі ïрèтягнення öієї особè 
äо крèмінальної або аäміністратèвної віäïовіäальності».

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 26 (ч. 2)].

«Âіäомості ïро зараження особè інфекöійною хворобою, що 
ïереäається статевèм шляхом, ïровеäені меäèчні огляäè та 
обстеження з öього ïрèвоäу, äані інтèмного характеру, отрèмані у 
зв’язку з вèконанням ïрофесійнèх обов’язків ïосаäовèмè особамè 
та меäèчнèмè ïраöівнèкамè заклаäів охоронè зäоров’я, становлять 
лікарську таємнèöю. Íаäання такèх віäомостей äозволяється у 
вèïаäках, ïереäбаченèх законамè Українè».

  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
05.07.2001 р. [статті 12 (ч. 8), 17 (ч. 2)].
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«У разі звільнення хворого на актèвну форму туберкульозу установа 
вèконання ïокарань або сліäчèй ізолятор ïовіäомляють ïро öе орган 
охоронè зäоров’я за обранèм звільненèм місöем ïрожèвання» (ч. 2 
ст. 17).

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
(п. 1 ч. 3, 4).

«Çберігатè лікарську таємнèöю, не вèкорèстовуватè її на шкоäу люäèні 
(ï. 3); … не ïрèховуватè ïравäè, якщо öе зашкоäèть хворому (ï. 4)».

  f Äеякі питання розслідування та обліку нещасних випад ків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві: Ïостанова 
Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. ¹ 1232 (п. 9).

«Ëікувально-ïрофілактèчнèй заклаä ïовèнен ïереäатè ïротягом äобè 
з вèкорèстанням засобів зв’язку та на ïаïеровому носії екстрене ïо-
віäомлення ïро звернення ïотерïілого з ïосèланням на нещаснèй 
вèïаäок на вèробнèöтві… 1) ïіäïрèємству, äе ïраöює ïотерïілèй; 2) 
робочому органові вèконавчої äèрекöії Ôонäу соöіального страхування 
віä нещаснèх вèïаäків на вèробнèöтві та ïрофесійнèх захворювань за 
місöезнахоäженням ïіäïрèємства, äе ïраöює ïотерïілèй, або за міс-
öем настання нещасного вèïаäку з фізèчною особою – ïіäïрèємöем 
або особою, що забезïечує себе роботою самостійно; 3) терèторі-
альному органові Äержгірïромнагляäу за місöем настання нещасного 
вèïаäку; 4) заклаäові äержавної санітарно-еïіäеміологічної службè, 
якèй зäійснює äержавнèй санітарно-еïіäеміологічнèй нагляä за ïіä-
ïрèємством, äе ïраöює ïотерïілèй, або такому заклаäові за місöем 
настання нещасного вèïаäку з фізèчною особою – ïіäïрèємöем або 
особою, що забезïечує себе роботою самостійно, у разі вèявлення 
гострого ïрофесійного захворювання (отруєння)».

  f Ïро Ïорядок розслідування та обліку нещасних випадків 
невиробничого характеру: Ïостанова Кабінету Міністрів України 
від 22.03.2001 р. ¹ 270 [п. 6].

«Ëікувально-ïрофілактèчні заклаäè, äо якèх звернулèся або булè 
äоставлені ïотерïілі внасліäок нещаснèх вèïаäків, ïротягом äобè 
наäсèлають ïèсьмове ïовіäомлення за встановленою формою…: – 
ïро кожнèй нещаснèй вèïаäок – äо районної äержаäміністраöії 
(вèконавчого органу міської, районної у місті раäè); – ïро нещас-
нèй вèïаäок із смертельнèм насліäком, ïов’язанèй із заïоäіянням 
тілеснèх ушкоäжень іншою особою, а також нещаснèй вèïаäок, що 
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стався внасліäок контакту із зброєю, боєïрèïасамè та вèбуховèмè 
матеріаламè або ïіä час äорожньо-трансïортної ïрèгоäè, – äо органу 
внутрішніх сïрав. Повіäомлення ïро нещасні вèïаäкè із смертельнèм 
насліäком наäсèлаються також äо органів ïрокуратурè». 

  f Ïро удосконалення добровільного консультування і тестування 
на ÂІË-інфекцію: Íаказ МОЗ України від 19.08.2005 р. ¹ 415 
[п. 4.3].

«Âраховуючè, що віäомості ïро результат тесту на ÂІË, наявність 
чè віäсутність ÂІË-інфекöії в особè, яка ïройшла меäèчнèй огляä, є 
конфіäенöійнèмè та становлять лікарську таємнèöю, ïовіäомлення 
ïро нèх äозволяється тількè особі, якої вонè стосуються, а у вèïаäках 
ïереäбаченèх законамè Українè, також законнèм ïреäставнèкам öієї 
особè, заклаäам охоронè зäоров’я, органам ïрокуратурè, сліäства, 
äізнавання та суäу.
Ці віäомості не можуть бутè ïовіäомлені в äержавні немеäèчні або в 
неäержавні (як меäèчні, так і немеäèчні) установè, організаöії, закла-
äè, об’єäнання громаäян, навіть якщо ïереäтестове консультування 
ïровеäено в öèх установах, організаöіях, заклаäах» (ï. 4.3).

  f Ïро переліки відомостей, що містять службову та кон фіден-
ційну інформацію в МОЗ України: Íаказ МОЗ України від 
16.08.2011 р. ¹ 517.

  f Ïро затвердження Ïорядку взаємодії між органами внутрішніх 
справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури 
України при встановленні факту смерті людини: Íаказ Гене-
ральної прокуратури України, МÂС України, МОЗ України від 
25.10.2011 р. ¹ 102/685/692.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.6].

«Ìеäèчна інформаöія ïро ïаöієнта може бутè розголошена: 1) у разі 
ïèсьмової згоäè самого ïаöієнта; 2) у вèïаäку мотèвованої вèмогè 
органів äізнання, сліäства, ïрокуратурè і суäу, санеïіäемслужбè; 3) 
якщо зберігання таємнèöі істотно загрожує зäоров’ю і жèттю ïаöієнтів 
і/або іншèх осіб (небезïечні інфекöійні захворювання); 4) у вèïаäку 
залучення äо лікування іншèх сïеöіалістів, äля якèх öя інформаöія є 
ïрофесійно необхіäною. Äемонстраöія хворого можлèва тількè за 
згоäè його, його батьків або оïікунів». 



373

ðîçäіë 7.1. 

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

Піä час ïеребування гр. Ì. на стаöіонарному лікуванні в к. міській лікарні äо 
головного лікаря заклаäу охоронè зäоров’я звернулась äружèна ïаöієнта з 
ïроханням наäатè їй меäèчну äокументаöію, зокрема коïію меäèчної карткè 
стаöіонарного хворого. У віäïовіäь на своє клоïотання заявнèöя отрèмала 
лèст за ïіäïèсом головного лікаря, в якèх зазначалось, що її вèмога 
отрèматè меäèчну інформаöію ïорушує ïраво гр. Ì. на меäèчну таємнèöю 
та суïеречèть ст. 39, 39-1 і 40 Çакону Українè «Îсновè законоäавства 
Українè ïро охорону зäоров’я». 

2. Ïриклад порушення прав 

Паöієнтка а. лікувалася в оäній із міськèх лікарень м. Õ. з äіагнозом, якèй 
ïіäтверäжував гінекологічне захворювання, що не становèло істотної 
загрозè її жèттю чè зäоров’ю. Жінка не бажала розïовіäатè ïро хворобу 
членам своєї сім’ї. Прè розмові з лікуючèм лікарем вона ïоïросèла його 
трèматè öю інформаöію у таємнèöі, оскількè боялась втратèтè любов і 
ïовагу свого чоловіка. Ëікар Ì. у телефонній розмові з чоловіком ïаöієнткè, 
віäïовіäаючè на заïèтання останнього ïро стан зäоров’я äружèнè, розïовів 
ïро її äіагноз. 

3. Âипадок з практики

Гр. Í. був äоставленèй у стаöіонар з неïронèкаючèм ножовèм ïораненням, 
отрèманèм у бійöі з äружèною. Потерïілèй ïросèв лікаря не ïовіäомлятè 
ïравоохоронні органè ïро öей вèïаäок. Îäнак лікар з власної ініöіатèвè 
ïовіäомèв органè внутрішніх сïрав ïро ïоранення й обставèнè його 
отрèмання. Після вèïèскè ïаöієнт звернувся äо ÌÎÇ Українè та ïрокуратурè 
із скаргою на äії лікаря, якèй розголосèв інформаöію ïро його äіагноз, 
стан зäоров’я, сімейні обставèнè жèття. Çвернення гр. Í. було скеровано 
äо уïравління охоронè зäоров’я області, ïісля ïровеäення службової 
ïеревіркè ïаöієнтові було наäано обґрунтовану віäïовіäь. Çокрема, 
заявнèку ïояснено, що лікар äіяв у межах чèнного законоäавства та його 
äії не вèхоäять за межі вèмог, ïереäбаченèх Поряäком розсліäування та 
обліку нещаснèх вèïаäків невèробнèчого харак теру віä 22.03.2001 р., в 
якому закріïлено обов’язок лікувально-ïрофілактèчнèх заклаäів наäсèлатè 
ïèсьмові ïовіäомлення комïетентнèм органам ïро нещасні вèïаäкè. 

д) Ïрактичні поради

1. Ìеäèчнèй ïраöівнèк має ïраво розголосèтè меäèчну таємнèöю 
без згоäè особè чè її законнèх ïреäставнèків у вèïаäках, 
ïереäбаченèх законоäавчèмè актамè.

2. Правомірно розголошуючè меäèчну таємнèöю, меäèчнèй 
ïраöівнèк ïовèнен ïам’ятатè:
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 а) реалізуючè своє ïраво на ïереäання інформаöії ïро ïаöієнта, 
меäèкè ïовèнні чітко знатè законоäавчу норму, на ïіäставі 
якої наäають меäèчну інформаöію, тèм самèм ïравомірно 
розголошуючè меäèчну таємнèöю, та вчèнятè такі äії на ïіäставі 
заïèту, оформленого в установленому законом ïоряäку;

 б) розгляäаючè звернення комïетентнèх осіб, сліä розмежовуватè 
вèïаäкè, колè вонè ïотребують меäèчної інформаöії äля 
вèконання своїх труäовèх обов’язків (наïрèклаä, ïрè зäійсненні 
службової ïеревіркè) і вèстуïають роботоäавöямè, а колè – 
вèконують службові обов’язкè (наïрèклаä, ïровоäять äосліäчу 
ïеревірку). а віäтак, у ïершому вèïаäку меäèкè, наäаючè 
меäèчну інформаöію, ïору шу ва тèмуть чèнне законоäавство 
Українè, зокрема ст. 286 Цèвільного коäексу Українè, ст. 39-1 
Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону 
зäоров’я», а в äругому – äіятèмуть ïравомірно, незалежно віä 
волі ïаöієнта чè його законнèх ïреäставнèків.

 в) ïрè ïіäготовöі віäïовіäі на заïèтè, в т. ч. аäвокатські, у законо-
äавчо встановленèх вèïаäках, äоïускається розголошення 
меäèчної таємнèöі. І такèм вèïаäком може бутè те, що наäання 
інформаöії слугуватèме інтересам ріäнèх, блèзькèх, сïаäкоємöів 
ïомерлого, наïрèклаä, äля віäшкоäування шкоäè, заïоäіяної 
смертю особè. У ïроöесуальному äокументі äоречно буäе 
зазначèтè, що äокументè, які вèтребуються, необхіäні äля захèсту 
свої інтересів (äля захèсту інтересів клієнта – äля ïравнèків) як 
сïаäкоємöя, у зв’язку зі смертю, наïрèклаä, чоловіка (äружèнè);

 г) колè äля реалізаöії свої ïрав (забезïечення ïрав клієнтів — äля 
юрèстів) необхіäна інформаöія, яка становèть об’єкт меäèч-
ної таємнèöі та не ïіäлягає розголошенню, вèтребуватè такі 
віäомості можна в ïроöесі розгляäу сïравè в суäі, ïоäавшè 
клоïотання ïро вèтребування äоказів на ïіäставі ст. 137 
Цèвільного ïроöесуального коäексу Українè. 

3. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділах 6.1.3 та 6.1.6.

7.1.8. Ïраво на відмову від подальшого ведення 
пацієнта

а) Конституція і закони України

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 139, 140].

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 284 (ч. 5)].
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  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 34 (ч. 3, 4), 38, 43 (ч. 2)].

«Ëікар має ïраво віäмовèтèся віä ïоäальшого веäення ïаöієнта, якщо 
останній не вèконує меäèчнèх ïрèïèсів або ïравèл внутрішнього 
розïоряäку заклаäу охоронè зäоров’я, за умовè, що öе не 
загрожуватèме жèттю хворого і зäоров’ю населення. Ëікар не несе 
віäïовіäальності за зäоров’я хворого у разі віäмовè останнього віä 
меäèчнèх ïрèïèсів або ïорушення ïаöієнтом встановленого äля нього 
режèму (ст. 34). «кожнèй ïаöієнт… має ïраво на вільнèй вèбір лікаря, 
якщо останній може заïроïонуватè свої ïослугè… . кожнèй ïаöієнт 
має ïраво, колè öе вèïравäано його станом, бутè ïрèйнятèм в буäь-
якому заклаäі охоронè зäоров’я за своїм вèбором, якщо öей заклаä 
має можлèвість забезïечèтè віäïовіäне лікування» (ст. 38).

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро затвердження зразка технічного опису листка непра-
цездатності та Інструкції про порядок заповнення листка 
непрацездатності: Íаказ Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства праці та соціальної політики України, 
Ôонду соціального страхування з тимчасової втрати праце-
здатності, Ôонду соціального стра хування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України 
від 03.11.2004 ¹ 532/274/136-ос/1406 [п. 4.1].

«У лèстку неïраöезäатності лікарем ïрè ïорушенні хворèм ïрè зна-
ченого режèму вказується вèä ïорушення (наïрèклаä, несвоєчасна 
явка на ïрèйом äо лікаря; алкогольне, наркотèчне, токсèчне сï’яніння 
ïіä час лікування; вèхіä на роботу без äозволу лікаря; самовільне 
залèшення заклаäу охоронè зäоров’я; вèїзä на лікування в іншому 
заклаäі охоронè зäоров’я без віäміткè ïро äозвіл вèїзäу та ін.)».

  f Ïро затвердження Ïорядку вибору та зміни лікаря первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги та форми первинної 
облікової документації: Íаказ МОЗ України від 04.11.2011 р. 
¹ 756.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.4].
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«Çа вèнятком вèïаäків невіäклаäної äоïомогè, лікар має ïраво 
віäмовèтèсь віä лікування хворого, якщо уïевненèй, що між нèм і 
ïаöієнтом віäсутня необхіäна взаємна äовіра, колè віäчуває себе 
неäостатньо комïетентнèм або не має у своєму розïоряäженні 
необхіäнèх äля ïровеäення лікування можлèвостей та в іншèх 
вèïаäках, якщо öе не суïеречèть клятві лікаря Українè».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

У вересні 2002 р. гр. к. звернувся äо Ë. ЦÌË äля ïровеäення оïераöії з 
ïрèвоäу інфікованого належня сіäнèöі. Після оïераöії лікар ïрèзначèв 
хворому нèзку ïроöеäур і ïорекоменäував залèшèтèся у лікарні ще на 3 äні 
äля ïоäальшого сïостереження за його станом, на що хворèй ïогоäèвся. 
Проте рекоменäаöій лікаря ïаöієнт не äотрèмався і вже настуïного äня 
ïолèшèв лікарню. Через öе лікар віäмовèвся віä ïоäальшого лікування 
гр. к., скорèставшèсь своїм ïравом, ïереäбаченèм ст. 34 Çакону Українè 
«Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я». Через кілька äнів гр. 
к. знову звернувся у лікарню зі скаргамè на ïогіршення свого стану, йому 
наäалè кваліфіковану меäèчну äоïомогу, ïроте в лèстку неïраöезäатності 
було зроблено заïèс ïро неäотрèмання хворèм лікарняного режèму.

2. Ïриклад порушення прав

Гр. Ð. звернулася äо районного суäу з ïозовом ïро віäшкоäування 
моральної шкоäè, заïоäіяної наäанням ïослуг неналежної якості оäнією 
із стоматологіч нèх клінік. Паöієнтка вèмагала 500 тèс. грн. Ñïраву вона 
вèграла і комïенсаöію отрèмала – щоïравäа, в 10 разів меншу. Ëікарі 
та керівнèöтво клінікè не моглè ïогоäèтèся з такèм рішенням суäу, тому 
оскаржèлè його. Îäнак вèща інстанöія залèшèла рішення без змін. 
Ìеäèкè не змоглè обґрунтуватè свою ïозèöію. Îäнією з ïрèчèн вèявèлося 
неïравèльне оформлення äокументаöії. Çокрема, так і не вäалося äовестè, 
що ïозèвачка віäмовèлася віä вèконання меäèчнèх рекоменäаöій. Ñуть 
сïравè у тім, що ïіä час ïовторного ïломбування каналу оäного із зубів 
ïаöієнткè наäлèшок ïломбувального матеріалу ïотраïèв у нèжньощелеïнèй 
канал і травмував нèжньоальвеолярнèй нерв. Паöієнтöі було ïрèзначено 
консерватèвне лікування, фізіотераïевтèчні ïроöеäурè. Проте, за словамè 
лікаря, рекоменäаöій вона не äотрèмалася, оскількè збèралася на 
віäïочèнок. Через öе лікар віäмовèвся віä ïоäальшого лікування ïаöієнткè. 
Проте äовестè віäмову äокументально клініка не змогла, отож, äовелося 
вèïлатèтè ïостражäалій комïенсаöію у сумі 50 тèс. грн.

3. Âипадок з практики

Çавершено розсліäування крèмінальної сïравè ïротè завіäувача 
травматологіч нèм віääіленням гр. П. оäнієї з лікарень міста Í. Ëікар з майже 
трèäöятèрічнèм стажем роботè обвèнувачується ïрокуратурою у тому, що 
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залèшèв у небезïеöі хворого, якèй згоäом ïомер. Ðайонна ïрокуратура 
вèсунула йому обвèнувачення за ст. 139 крèмінального коäексу Українè 
«Íенаäання äоïомогè хворому меäèчнèм ïраöівнèком». Îбставèнè сïравè 
такі: в травмïункт районної лікарні роäèчі äоïравèлè хворого Ä., якого 
знайшлè на вулèöі. Ðоäèчі шукалè його блèзько тèжня й вже втратèлè 
наäію ïобачèтè жèвèм. Çа оïератèвнèм äанèмè, гр. Ä. було ïобèто. Îäнак, 
як свіäчать матеріалè сïравè, лікар П., що чергував тоäі у травмïункті, 
віäмовèвся огляäатè ïаöієнта: нібèто останній був бруäнèм і вже встèг 
йому набрèäнутè. Ç’ясувалося, що гр. Ä. вже äоïравлялè в лікарню, але ïіä 
різнèмè ïрèвоäамè госïіталізованèй він так і не був. Âіäмовèвся лікар П. і віä 
ïроïозèöії блèзькèх Ä. самèм ïомèтè травмованого роäèча. Âрешті-решт 
ïотерïілого госïіталізувалè в іншу лікарню, äе через кілька äнів він ïомер. 
Ôахівöі, що ïровоäèлè комісійну ексïертèзу, äійшлè вèсновку ïро те, що за 
умовè своєчасного наäання лікарем П. меäèчної äоïомогè гр. Ä. залèшèвся 
б жèвèм, оскількè травмè, які булè йому заïоäіяні, не становèлè загрозè 
äля жèття. Ëікар ïроäовжує вèконуватè обов’язкè завіäувача віääіленням, 
а сïраву ïротè нього назèває наäуманою. Ìаксèмальне ïокарання, яке 
загрожує лікареві П., – öе обмеження волі на строк äо чотèрьох років або 
ïозбавлення волі на строк äо трьох років, з ïозбавленням ïрава обійматè 
ïевні ïосаäè чè займатèся ïевною äіяльністю на строк äо трьох років або 
без такого (ч. 2 ст. 139 крèмінального коäексу Українè).

д) Ïрактичні поради

1. Îкрім ст. 34 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро 
охорону зäоров’я», в якій чітко вèзначено ïраво лікаря на віäмову 
віä наäання меäèчної äоïомогè, є ст. 38 öього ж Çакону, якою 
ïереäбачено, що ïаöієнт має ïраво на вільнèй вèбір лікаря, 
якщо останній може заïроïонуватè свої ïослугè. Â Çаконі 
не ïереäбачено вèïаäків, за якèх лікар має ïраво віäмовèтè 
ïаöієнту як такèй, що не може заïроïонуватè свої ïослугè. Це 
оöіночне ïоняття, яке ïоклаäено в норматèвну основу ïрава, 
ïороäжує ïроблемè у ïравореалізаöії, а віäтак, ïроïонуємо 
«заïовнèтè» ïравову ïрогалèну за äоïомогою äеонтологічної 
нормè (ï. 3.4. Åтèчного коäексу лікаря Українè): на ïрактèöі 
вèïаäкè, колè лікар не може заïроïонуватè свої ïослугè, можна 
тлумачèтè як такі, що вèзначені як ïіäставè äля віäмовè лікаря 
віä ïаöієнта в Åтèчному коäексі лікаря Українè. 

2. Ще оäна законна ïіäстава äля віäмовè віä наäання меäèчної 
äоïомогè закріïлена в нормі ч. 2 ст. 38 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я». Ç ïоложення öієї 
нормè вèïлèває, що за вèнятком ургентного стану, ïаöієнту можна 
віäмовèтè у наäанні äоïомогè, якщо заклаä, обранèй хворèм, не 
має можлèвості забезïечèтè віäïовіäне лікування (äля ïрèклаäу, 
віäсутні необхіäне облаäнання, ïрофільні фахівöі, віääілення).

3. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 6.2.4.
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7.1.9. Ïраво здійснювати медичне втручання  
без згоди пацієнта та/або його законних 
представників

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 29 (ч. 1)].

«кожна особа має ïраво на …особèсту неäоторканність».

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 284 (ч. 5)].

«У невіäклаäнèх вèïаäках, за наявності реальної загрозè жèттю 
фізèчної особè, меäèчна äоïомога наäається без згоäè фізèчної особè 
або її батьків (усèновлювачів), оïікуна, ïіклувальнèка».

  f Кримінальний кодекс України від 05.01.2001 р. [статті 92, 96].

«Прèмусове лікування може бутè застосоване суäом, незалежно 
віä ïрèзначе ного ïокарання, äо осіб, які вчèнèлè злочèнè та мають 
хворобу, що становèть небезïеку äля зäоров’я іншèх осіб» (ч. 1 ст. 96). 

  f Öивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 
[глави 10, 11].

«Ðішення ïро заäоволення заявè лікаря-ïсèхіатра, ïреäставнèка 
ïсèхіатрèчного заклаäу (ст. 279) є ïіäставою äля наäання віäïовіäної 
ïсèхіатрèчної äоïомогè у ïрèмусовому ïоряäку (ч. 2 ст. 282)».
«Ðозглянувшè заяву ïро обов’язкову госïіталізаöію äо ïротè-
тубе рку льозного заклаäу або ïро ïроäовження лікування, суä 
ухвалює рішення… Ðішення ïро заäоволення заявè є ïіäставою äля 
обов’язкової госïіталізаöії або äля ïоäальшого лікування особè в 
ïротèтуберкульозному заклаäі на встановленèй законом строк» 
(ст. 286).

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 43 (ч. 2)].

«У невіäклаäнèх вèïаäках, колè реальна загроза жèттю хворого є 
наявною, згоäа хворого або його законнèх ïреäставнèків на меäèчне 
втручання не ïотрібна».

  f Ïро забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя: 
Закон України від 24.02.1994 р. [стаття 28 (ч. 2)].
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«Îсобè, хворі на особлèво небезïечні інфекöійні хворобè, в разі 
віäмовè віä госïіталізаöії ïіäлягають ïрèмусовому стаöіонарному 
лікуванню, а носії збуäнèків зазначенèх хвороб та особè, які малè 
контакт з такèмè хворèмè, – обов’язковому меäèчному нагляäу і 
карантèну у встановленому ïоряäку». 

  f Ïро боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України 
від 05.07.2001 р. [стаття 12].

«Õворі на заразні формè туберкульозу, в тому чèслі соöіально 
äезаäаïтовані, із суïутнімè захворюваннямè на хронічнèй алкоголізм, 
наркоманію чè токсèкоманію, ïіäлягають обов’язковій госïіталізаöії 
äо ïротèтуберкульознèх заклаäів та зобов’я зані ïройтè віäïовіäне 
лікування. У разі ухèлення віä обов’язкової госïіталізаöії зазначені 
особè з метою заïобігання ïошèренню туберкульозу за рішенням 
суäу ïіäлягають розшуку, ïрèвоäу та обов’язковій госïіталізаöії äо 
ïротèтуберкульознèх заклаäів, вèзначенèх місöевèмè органамè 
вèконавчої влаäè» (ч. 2 ст. 12).

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[статті 11, 12, 14].

«Псèхіатрèчнèй огляä особè може бутè ïровеäено без її усвіäомленої 
згоäè або без згоäè її законного ïреäставнèка у вèïаäках, колè оäержані 
віäомості äають äостатні ïіäставè äля обґрунтованого ïрèïущення 
ïро наявність у особè тяжкого ïсèхічного розлаäу… Ðішення ïро 
ïровеäення ïсèхіатрèчного огляäу особè без її усвіäомленої згоäè або 
без згоäè її законного ïреäставнèка ïрèймається лікарем-ïсèхіатром 
за заявою, яка містèть віäомості, що äають äостатні ïіäставè äля 
такого огляäу» (ч. 3 ст. 11).
«амбулаторна ïсèхіатрèчна äоïомога особі без її усвіäомленої 
згоäè або без згоäè її законного ïреäставнèка наäається лікарем-
ïсèхіатром в ïрèмусовому ïоряäку за рішенням суäу» (ч. 2 ст. 12). 
«Îсоба, яка стражäає на ïсèхічнèй розлаä, може бутè госïіталізована 
äо ïсèхіатрèчного заклаäу без її усвіäомленої згоäè або без згоäè її 
законного ïреäставнèка, якщо її обстеження або лікування можлèві 
лèше в стаöіонарнèх умовах, та ïрè встановленні в особè тяжкого 
ïсèхічного розлаäу…» (ст. 14).

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 26 (ч. 1)].

«Îсобè, хворі на інфекöійні хворобè, що ïереäаються статевèм 
шляхом, ïіäлягають обов’язковому лікуванню (за бажанням – 
анонімно)». 
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  f Ïро заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психо тропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: 
Закон України від 15.02.1995 р. [статті 13, 16].

«Îсоба, яка ухèляється віä меäèчного огляäу чè меäèчного 
обстеження, ïіäлягає ïрèвоäу äо наркологічного заклаäу органом 
внутрішніх сïрав» (ч. 2 ст. 13). 
«Îсоба, яка вèзнана хворою на наркоманію, але ухèляється віä 
äобровільного лікування або ïроäовжує ïісля лікування вжèватè 
наркотèчні засобè без ïрèзначення лікаря і віäносно якої у зв’язку з її 
небезïечною ïовеäінкою äо органів внутрішніх сïрав або ïрокуратурè 
звернулèся блèзькі роäèчі чè інші особè, за рішенням суäу може 
бутè наïравлена на лікування віä наркоманії äо сïеöіалізованого 
лікувального заклаäу органів охоронè зäоров’я, а неïовнолітні, які 
äосяглè шістнаäöятèрічного віку, – äо сïеöіалізованèх лікувально-
вèховнèх заклаäів терміном äо оäного року» (ч. 1 ст. 16).

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсе україн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Âсе-
українського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 3.5].

«Провеäення лікувально-äіагностèчнèх захоäів без згоäè ïаöієнта 
äозволено тількè у вèïаäках загрозè його жèттю та зäоров’ю у разі 
незäатності його аäекватно оöінюватè сèтуаöію».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад дотримання прав

У заяві Â. обласної ïсèхіатрèчної лікарні № 2 вказується, що на ïрèмусовому 
лікуванні з 28.12.2005 р. у віääіленні ïосèленого нагляäу ïеребуває гр. а., 
згіäно з ïостановою к. міськрайонного суäу віä 25.11.2005 р., за скоєння 
сусïільно небезïечного äіяння за ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 131 крèмінального 
коäексу Українè.
Âнасліäок ïровеäеного лікування ïсèхічнèй стан хворого не ïокращèвся. 
Íа заïèтання він віäïовіäає ïісля ïаузè, не завжäè за суттю. Ìèслення 
різноïланове з елементамè розрèву, маячнèмè іäеямè вïлèву, 
ïересліäування. Âнутрішньо наïруженèй, трèвожнèй. Про скоєне говорèть 
неохоче, свою вèну вèзнає формально. Âèсловлює äумкè суїöèäального 
змісту. крèтèчне ставлення äо свого стану віäсутнє.
Як вèïлèває з вèсновку лікарсько-консультатèвної комісії віä 03.06.2009 р., 
хворèй а. стражäає затяжнèм реактèвнèм ïсèхозом, шèзофреноïоäібнèм 
сèнäромом. Âраховуючè віäсутність ïозèтèвнèх змін у ïсèхічному стані 
та ïовеäінöі хворого, він ïотребує ïроäовження лікування у віääіленні з 
ïосèленèм нагляäом.
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2. Ïриклад порушення прав

8 лютого 2007 р. ïрокурор м. Ñ. ïовіäомèв, що 2006 р. блèзько 60 äітей-сèріт – 
вèхованöів äèтячèх буäèнків і шкіл-інтернатів ïротягом місяöя незаконно 
утрèмувалèся у міській ïсèхіатрèчній лікарні. Як ïовіäомèв ïрокурор, 
за öèм фактом було ïорушено крèмінальну сïраву. Прокурор вèсловèв 
ïрèïущення, що окремèм äітям саме така меäèчна äоïомога була ïотрібна, 
воäночас він вèсловèв зäèвування з ïрèвоäу того, що в ïсèхіатрèчній 
лікарні формально ïоставèлèся äо юнèх ïаöієнтів та наголосèв: «Ëікарі 
зобов’язані булè оäразу ïовернутè тèх äітей, якèм стаöіонарне лікування 
не ïотрібне».

3. Âипадок з практики

Піäсуäнèй гр. Í., ïраöюючè з 1978 р. і äотеïер на ïосаäі лікаря-хірурга 
äенного стаöіонару Ñ. комунальної районної лікарні м. Ñ. Т. обл. і не буäучè, 
згіäно з ч. 1 ст. 364 кк Українè, службовою особою та не вèконуючè 08.06.2007 
р. обов’язків ургентного лікаря Ñ. кÐË, у неробочèй час, вèйшовшè за межі 
своїх ïовноважень, з метою розміщення ïотерïілого гр. Ä. на стаöіонарне 
лікування у Т. обласну ïсèхоневрологічну лікарню, ïорушèвшè ст. 3, 13 
Çакону Українè «Про ïсèхіатрèчну äоïомогу», Íаказ Ìіністерства охоронè 
зäоров’я Українè № 304 віä 24.07.2001 р. «Про затверäження окремèх 
форм äокументів з ïèтань ïсèхіатрèчної äоïомогè», самовільно, всуïереч 
установленому законом ïоряäку, усвіäомлюючè, що його äії можуть завäатè 
значної шкоäè гр. Ä., вèäав скерування на його госïіталізаöію обласну ко-
мунальну клінічну ïсèхоневрологічну лукарню (äалі – ТÎккПÍË), вказавшè 
äіагноз – «маніакально-äеïресèвнèй сèнäром», що ïослужèло ïіäставою 
äля ïраöівнèків П. ÐÂ УÌÂÑУ в Т. обл., які, віäïовіäно äо ст. 8 Çакону Українè 
«Про ïсèхіатрèчну äоïомогу», зобов’язані наäаватè äоïомогу меäèчнèм 
ïраöівнèкам за їх зверненням у разі наäання ïсèхіатрèчної äоïомогè в 
ïрèмусовому ïоряäку та забезïечуватè безïечні умовè äля äостуïу äо 
особè та її ïсèхіатрèчного огляäу, і булè вèклèкані за місöем ïрожèвання 
гр. Ä. в м. Ñ. äля äоïравлення останнього ТÎккПÍË. 
Такі äії лікаря суïеречать ст. 10 Çакону Українè «Про ïсèхіатрèчну 
äоïомогу», віäïовіäно äо якої ïсèхіатрèчна äоïомога наäається лікарямè-
ïсèхіатрамè за наявності ліöензії, отрèманої віäïовіäно äо законоäавства. 
У суäовому засіäанні ïіäсуäнèй гр. Í. свою вèну у ïреä’явленому йому 
обвèнуваченні не вèзнав. Потерïілèй зазначèв, що в лікувальному 
заклаäі його утрèмувалè äо 12.06.2007 р., ïісля чого вèïèсалè, оскількè 
вèсновок комісії ïіäтверäèв, що він є ïсèхічно зäоровèм, а äіагноз 
«маніакально-äеïресèвнèй сèнäром», заïèсанèй у скеруванні гр. Í., не 
був ïіäтверäженèй. Потерïілèй вважає, що лікар-хірург своїмè äіямè 
заïоäіяв його інтересам значної шкоäè, в тому чèслі моральнèх стражäань, 
ïоставèвшè ïіä сумнів його ïсèхічне зäоров’я ïереä ріäнèмè та блèзькèмè. 
Ñуä вважає, що äії ïіäсуäного сліä кваліфікуватè за ст. 356 кк Українè 
як самоïравство, тобто самовільне, всуïереч установленому законом 
ïоряäку, вчèнення буäь-якèх äій, ïравомірність якèх осïорюється окремèм 
громаäянèном, що заïоäіяло значної шкоäè інтересам громаäянèна. Ç 
такою кваліфікаöією äій ïіäсуäного ïогоäèлось і äержавне обвèнувачення, 
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30.06.2009 р. ïрокурор вèніс ïостанову ïро зміну обвèнувачення ïіäсуäному 
(з ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 151 кк Українè на ст. 356 кк Українè).
Прèзначаючè ïокарання ïіäсуäному, суä врахував стуïінь тяжкості вчè-
неного злочèну, особу вèнного та обставèнè, що ïом’якшують ïокарання, а 
саме: ïозèтèвні характерèстèкè за місöем роботè та ïрожèвання, хворобè, 
які є у ïіäсуäного, а тому ïрèзначèв йому ïокарання віäïовіäно äо санкöії 
ст. 356 кк Українè, у вèäі штрафу, що буäе необхіäнèм і äостатнім äля його 
вèïравлення та ïоïереäження новèх злочèнів. 
Цèвільного ïозову у сïраві не заявлено. 

д) Ïрактичні поради

1. Çакон не містèть жоäного ïереліку невіäклаäнèх екстремальнèх 
вèïаäків, які становлять реальну загрозу жèттю хворого, що 
äає лікарю ïраво оïеруватè, застосовуватè склаäні метоäè 
äіагностèкè чè зäійснюватè інші меäèчні втручання без згоäè 
самого хворого чè його законнèх ïреäставнèків. 

 Ç ïроекту Çакону Українè «Про загальноäержавну сèстему наäан-
ня екстренної меäèчної äоïомогè» можна зрозумітè «äержавне 
ïраворозуміння» невіäклаäного вèïаäку. Âіäïовіäно äо ст. 1 
зазначеного законоïроекту, невіäклаäнèй стан — öе мèттєва 
ïатологічна зміна функöій організму люäèнè, що загрожує жèттю, 
зäоров’ю його або оточуючèх осіб.

2.  Практèка меäèчної äіяльності свіäчèть, що такі «невіäклаäні 
вèïаäкè» охоïлюються, зокрема невіäклаäною (ургентною) 
хірургією. У äоктрèні невіä клаäна хірургія означає, що її не 
можна віäкластè, що хірургічне втручання зäійснюється за 
вітальнèмè (жèттєвèмè), абсолютнèмè ïоказнèкамè, що без 
оïераöії немèнуче настане смерть хворого, а оïераöія äає шанс 
на ïорятунок, особлèво, якщо вона ïровеäена своєчасно». 

3. Íевіäклаäні оïераöії (екстрені) вèконують ïротягом äуже 
короткого часу ïісля госïіталізаöії хворого (1–2 гоä) (зокрема, 
гострèй аïенäèöèт, кèшкова неïрохіäність, ïерèтоніт, гострі 
гнійні захворювання). Íегайні оïераöії вèконують негайно, 
ïаралельно веäеться боротьба з шоком чè навіть з клінічною 
смертю (зокрема, тяжкі кровотечі внасліäок розрèву селезінкè, 
ïечінкè, розрèв велèкèх суäèн).

4. абсолютнèмè, жèттєвèмè ïоказаннямè äо оïераöії вважають 
захворювання і станè, які становлять загрозу жèттю хворого, які 
можна лікуватè тількè хірургічнèм шляхом. Äо öієї груïè ïоказань 
належать, äля ïрèклаäу, асфіксія, кровотеча буäь-якої етіології, 
гострі захворювання органів черевної ïорожнèнè (гострèй 
аïенäèöèт, гострèй холеöèстèт, защемлена грèжа, гострі гнійні 
хірургічні захворювання, гостра кèшкова неïрохіäність тощо).
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5. Çакон закріïлює ïраво лікаря без згоäè ïаöієнта чè його законнèх 
ïреäставнèків ïровоäèтè меäèчне втручання, оäнак лèше у 
вèключнèх вèïаäках, колè зволікання ïрè встановленні äіагнозу 
чè ïровеäенні оïераöії загрожує жèттю хворого. Â äаному 
вèïаäку йäеться лèше ïро так звані жèттєві ïоказнèкè äля 
склаäнèх äіагностèчнèх ïроöеäур, які самі ïо собі можуть бутè 
небезïечнèмè äля жèття, і äля ïровеäення хірургічнèх оïераöій. 
Ðеанімаöійні захоäè ïрè термінальнèх станах є вèщою стуïінню 
ургенöії і завжäè належать äо обставèн крайньої необхіäності, 
за умовè äотрèмання вèмог закону. 

 Äії лікаря в ургентнèх вèïаäках є äіямè в умовах крайньої 
необхіäності, яка вèнèкає за реальної небезïекè, що загрожує 
жèттю хворого і не може бутè усунута жоäнèмè іншèмè засобамè, 
окрім, зокрема, оïераöії. Ñтан крайньої необхіäності має місöе 
за ïевнèх умов, а саме, колè:

	 •	íåáåçïåêà	äëя	æèòòя	ëþäèíè	äіéñíî	є	ðåàëüíîþ,	à	íå	ìîæëè
вою. Тому, äля ïрèклаäу, якщо застосовується так звана ïланова 
оïераöія як оäèн з можлèвèх метоäів лікування, öе не є крайньою 
необхіäністю;

	 •	íåáåçïåêà,	 яêà	çàãðîæóє	æèòòþ,	íå	ìîæå	áóòè	ëіêâіäîâàíà	
іншèмè засобамè, крім віäïовіäного втручання (хірургічного, 
ïерелèвання крові тощо);

	 •	øêîäà,	яêà	çàïîäіþєòüñя	ïðè	âòðóчàííі,	ïîâèííà	áóòè	ìåíø	
небезïечною äля хворого, ніж шкоäа, сïрèчèнена ïатологічнèм 
ïроöесом чè травмою, з ïрèвоäу якої і віäбувалось втручання.

6. Îкрім äій лікаря у невіäклаäнèх вèïаäках, законоäавеöь ïереä-
бачèв нèзку норматèвнèх ïіäстав, за якèх меäèчна äоïомога 
може наäаватèсь без згоäè особè чè її законного ïреäставнèка, 
що не буäе розöінюватèсь як неäотрèмання ïрав ïаöієнта на 
згоäу чè віäмову віä меäèчного втручання.

7. Íа ïраöівнèків не може бутè ïоклаäена віäïовіäальність за 
шкоäу, заïоäіяну ïраöівнèком, що ïеребував у стані крайньої 
необхіäності (ч. 4 ст. 130 кÇïП Українè).

8. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 6.1.4.
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7.2. обов’язки медичних працівників
ÂСТУÏ

У öьому ïіäрозäілі вèсвітлено ïрофесійні обов’язкè меäèчнèх ïраöівнèків, 
öілісно закріïлені в ст. 78 Çаконі Українè «Îсновè законоäавства Українè 
ïро охорону зäоров’я». Âонè є загальнèмè, тобто обов’язкамè, які ïов’язані 
із зäійсненням меäèчної ïрактèкè загалом. Äо сïеöіальнèх обов’язків 
меäèків належать ті, що ïов’язані з наäанням меäèчної äоïомогè ïаöієнту 
і не мають сèстемного закріïлення у чèнному законоäавстві Українè, а 
«розкèäані» ïо окремèх статтях. Îстанні з нèх вже вèсвітлені у розäілі 6.1, 
згіäно з ïрèнöèïом коресïонäування ïрав та обов’язків.

П р и м і т к а*: äля сïрощення ïроöеäурè вèкорèстання öього ïіäрозäілу 
ïосібнèка äоречно розтлумачèтè елементè його змістовного наïовнення, 
а саме буквенне ïозначення ïрè аналізі кожного окремого обов’язку:
а) закріïлення обов’язку згіäно з констèтуöією і законамè Українè;
б) регулювання обов’язку за äоïомогою ïіäзаконнèх норматèвно-ïравовèх 
актів;
в) обов’язок крізь ïрèзму коäексу меäèчної етèкè;
г) інше регулювання обов’язку віäïовіäно äо наöіональної норматèвно-
ïравової базè; 
ґ) юрèäèчна ïрактèка, що ïов’язана із реалізаöією обов’язку;
ä) ïрактèчні ïораäè, сïрямовані на оïтèмізаöію ïравозастосування і 
ïравореалізаöії.
Якщо якесь із буквеннèх ïозначень віäсутнє ïрè вèсвітленні обов’язку, то ïіä 
öèм сліä розумітè, що на сьогоäні в Україні немає віäïовіäної норматèвної 
регламентаöії. 

7.2.1. Обов’язок подавати своєчасну  
та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу, 
сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, 
запобіганню і лікуванню захворювань

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 49 (ч. 1)].

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 284 (ч. 1), 
глава 63].

«Ôізèчна особа має ïраво на наäання їй меäèчної äоïомогè» (ч. 1 
ст. 284). 
«Çа äоговором ïро наäання ïослуг оäна сторона (вèконавеöь) 
зобов’язується за завäанням äругої сторонè (замовнèка) наäатè 
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ïослугу, яка сïожèвається в ïроöесі вчèнення ïевної äії або зäійснення 
ïевної äіяльності, а замовнèк зобов’язується оïлатèтè вèконавöеві 
зазначену ïослугу, якщо інше не встановлено äоговором. Положення 
öієї главè можуть застосовуватèся äо всіх äоговорів ïро наäання 
ïослуг» (у т. ч. меäèчнèх. – І.Ñ.) (ст. 901, гл. 63). 

  f Ïро захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 
(у ред. від 01.12.2005 р.) [статті 4, 6, 8, 10].

У ст. 6 закріïлено ïраво сïожèвача на належну якість ïроäукöії (буäь-
які вèріб (товар), робота чè ïослуга, що вèготовляються, вèконуються 
чè наäаються äля заäоволення сусïільнèх ïотреб). Âèконавеöь 
зобов’язанèй ïереäатè сïожèвачеві ïроäукöію належної якості, а 
також наäатè інформаöію ïро öю ïроäукöію. Âèконавеöь на вèмогу 
сïожèвача зобов’язанèй наäатè йому äокументè, які ïіäтверäжують 
належну якість ïроäукöії.

  f Ïро основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р.

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6 (п. «д»), 14-1, 34 (ч. 2), 
35–35-5, 78 (п. «а» ч. 1)].

«Îбов’язкамè лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження 
та лікування ïаöієнта» (ч. 2 ст. 34).
«Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані сïрèятè охороні та зміöненню 
зäоров’я люäей, заïобіганню і лікуванню захворювань, ïоäаватè 
своєчасну та кваліфіковану меäèчну і лікарську äоïомогу» (ï. «а» ст. 
78).

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 1 ч. 1]. 

«Усі знання, сèлè та вміння віääаватè сïраві охоронè і ïоліïшення 
зäоров’я люäèнè, лікуванню і заïобіганню захворюванням, ïоäаватè 
меäèчну äоïомогу всім, хто її ïотребує».

  f Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 
2002–2011 роки: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
10.01.2002 р. ¹ 14 [розділ 31].
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  f Ïро затвердження нормативів надання медичної допомоги та 
показників якості медичної допомоги: Íаказ МОЗ України від 
28.12.2002 р. ¹ 507.

Äо ïереліку ïоказнèків якості наäання меäèчної äоïомогè належать:
1. Äостуïність меäèчної äоïомогè.
2. Åкономічність меäèчної äоïомогè.
3. Åфектèвність меäèчної äоïомогè.
4. Íастуïність меäèчної äоïомогè.
5. Íауково-технічнèй рівень меäèчної äоïомогè.
6. Ðівень äотрèмання технологічності меäèчної äоïомогè.
7. Ðівень якості äèсïансерèзаöії.
8. Ðівень якості äіагностèкè.
9. Ðівень якості лікування.
10. Ðівень якості обстеження.
11. Ðівень якості ïрофілактèкè.
12. Ðівень якості реабілітаöії.
13. Ñтуïінь заäоволення ïаöієнтів отрèманою меäèчною äоïомогою.

  f Ïро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних 
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних про-
токолів медичної допомоги, локальних протоколів медичної 
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової 
медицини (частина перша): Íаказ МОЗ України, ÍÀМÍ України 
від 19.02.2009 р. ¹ 102/18.

  f Ïро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних 
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних про-
токолів медичної допомоги, локальних протоколів медичної 
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової 
медицини (частина друга): Íаказ МОЗ України, ÍÀМÍ України 
від 03.11.2009 р. ¹ 798/75.

  f Ïро внесення змін до наказів МОЗ України та ÍÀМÍ України від 
19.02.2009 р. ¹ 102/18 та від 03.11.2009 р. ¹ 798/75: Íаказ 
МОЗ України та ÍÀМÍ України від 20.07.2010 р. ¹ 594/71.

  f Ïро затвердження Індикаторів якості медичної допомоги: Íа-
каз МОЗ України від 02.11.2011 р. ¹ 743. 

  f Ïро затвердження Ïоложення про центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозді-
ли: Íаказ МОЗ України від 04.11.2011 р. ¹ 755.
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  f Ïро затвердження нормативно-правових актів Міністерства 
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Ïро 
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я 
у Âінницькій, Äніпропетровській, Äонецькій областях та місті 
Києві»: Íаказ МОЗ України від 05.10.2011 р. ¹ 646. 

  f Ïро затвердження Ïорядку контролю за додержанням Ëіцен-
зійних умов провадження певних видів господарської діяль-
ності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Íаказ МОЗ 
України від 10.02.2011 р. ¹ 80.

  f Ïро затвердження Ëіцензійних умов провадження господар-
ської діяльності з медичної практики: Íаказ МОЗ України від 
02.02.2011 р. ¹ 49.

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі 
охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

Ñереä завäань конöеïöії ïереäбачено ïіäвèщення якості меäèчнèх 
ïослуг, захèст інтересів ïаöієнта щоäо отрèмання нèм якісної меäèчної 
äоïомогè.

  f Ïро затвердження Ïлану заходів щодо реалізації Концепції 
управління якістю клінічних лабораторних досліджень на пері-
од до 2015 р.: Íаказ МОЗ України від 17.10.2010 р. ¹ 1003.

  f Ïро Ïорядок контролю та управління якістю медичної допо-
моги: Íаказ МОЗ України від 26.03.2009 р. ¹ 189.

  f Ïро управління якістю медичної допомоги: Íаказ МОЗ України 
від 24.02.2010 р. ¹ 163.

  f Ïро затвердження Єдиного термінологічного словника (Глоса-
рія) з питань управління якості медичної допомоги: Íаказ МОЗ 
України від 20.07.2011 р. ¹ 427.

  f Ëіцензійні умови провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики: Íаказ МОЗ України від 02.02.2011 р. ¹ 49 
[п. 4.1].
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  f Ïро внесення змін до наказу МОЗ України від 01.11.2011 р. 
¹ 742 (Íаказ МОЗ України від 01.11.2011 р. ¹ 742 «Ïро за-
твердження примірних договорів про медичне обслуговування 
населення»): Íаказ МОЗ України від 28.12.2011 р. ¹ 992.

  f Ïро затвердження та впровадження медико-технологічних до-
кументів зі стандартизації медичної допомоги на засадах до-
казової медицини: Íаказ МОЗ України від 23.11.2011 р. ¹ 816.

  f Ïро затвердження Галузевої програми стандартизації медич-
ної допомоги на період до 2020 року: Íаказ МОЗ України від 
19.09.2011 р. ¹ 597.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.1, 2.3].

«Головна мета ïрофесійної äіяльності лікаря (ïрактèка і вченого) – 
збереження та захèст жèття й зäоров’я люäèнè в ïренатальному і 
ïостнатальному ïеріоäі, ïрофілактèка захворювань і віäновлення 
зäоров’я, а також зменшення стражäань ïрè невèліковнèх хворобах, 
ïрè нароäженні і настанні смерті» (ï. 2.1). «Ëікар несе ïовну 
віäïовіäальність за свої рішення і äії щоäо жèття та зäоров’я ïаöієнтів» 
(ï. 2.3). 

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

Гр. к. на 39-му тèжні вагітності ïоклалè у лікарню. Íастуïного äня у 
ïаöієнткè ïіäнявся тèск, тому було вèрішено ïровестè оïераöію кесаревого 
розтèну. Піä час оïераöії її стан різко ïогіршèвся, що було вèклèкано, як 
з’ясувалось згоäом, інäèвіäуальнèм неïрèйняттям організмом ïаöієнткè 
станäартного ïреïарату, що ввоäèться ïіä час оïераöії. Ðаніше алергічнèх 
реакöій на лікè у ïомерлої не було. Íезважаючè на кваліфіковану та 
äобросовісну меäèчну äоïомогу, ïаöієнтка ïомерла.

2. Ïриклад порушення обов’язку

Гр. Í., яка 25 груäня 2004 р. о 02 гоä ïостуïèла в ïологове віääілення І. 
ЦÐË, ïротягом äобè огляäалè лікарі а. та Â. Âонè обралè тактèку веäення 
ïологів ïрèроäнèм шляхом. Того ж äня о 22 гоä 25 хв. вагітна ïрèроäнèм 
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шляхом нароäèла жèву äèтèну чоловічої статі вагою 4 кг 300 г. Третій ïеріоä 
ïологів усклаäнèвся вèворотом маткè та матковою кровотечею.
Çавіäувач ïологового віääілення а., лікар вèщої кваліфікаöійної категорії, 
несумлінно ïоставèвся äо вèконання своїх ïрофесійнèх обов’язків, 
віäмовèвся віä ïровеäення меäèчнèх маніïуляöій із вïравляння маткè, а äав 
вказівку на ïровеäення такої маніïуляöії лікарю Â., яка не мала віäïовіäнèх 
ïрактèчнèх навèків і атестаöійної лікарської категорії. Âнасліäок öього 
маніïуляöія була вèконана не в ïовному обсязі, хоча як äèïломованèй 
сïеöіаліст гр. Â. ïовèнна була волоäітè метоäамè зуïèнкè маткової кровотечі 
та навèкамè з вïравляння маткè. Çгіäно з вèсновком комісійної суäово-
меäèчної ексïертèзè, вïравляння маткè, а за його неефектèвності — 
оïератèвного лікування, зокрема її вèäалення, ïровеäено не було, що öілком 
можлèво в умовах ïологового віääілення І. ЦÐË. Через несвоєчасність та 
некваліфікованість äоïомогè ïороäілля ïомерла.

3. Âипадок з практики

Гр. Ì. ïеребуваючè на санаторно-курортному лікуванні, 19.11.2007 р. 
вïала і, через неналежнèй стан ïішохіäнèх äоріжок (намерзання льоäу) 
на терèторії санаторію, отрèмала ушкоäження – закрèтèй ïерелом лівої 
ïроменевої кісткè в тèïовому місöі. Äля наäання меäèчної äоïомогè її 
було скеровано у травматологічне віääілення ЦÐË. Ìеäèчну äоïомогу 
ïаöієнтöі наäавав  лікар-травматолог, якèй встановèв äіагноз – «ïерелом 
лівої ïроменевої кісткè в тèïовому місöі зі зміщенням». Çгіäно з äовіäкою 
віä 19.11.2007 р., їй булè ïровеäені такі меäèчні втручання: рентгенографія, 
реïозèöія, гіïсова іммобілізаöія, рентген-контроль, а також було зазначе-
но, що ознак алкогольного сï’яніння не встановлено. 23.11.2007 р. гр. Ì. 
звернулась äо міської ïоліклінікè м. Ä. зі скаргою на біль в кèсті, набряк. 
Ëікуючèй лікар – лікар-травматолог äіагноз, вèставленèй у ЦÐË, ïіäтверäèв 
а також зазначèв у ïервèнній меäèчній äокументаöії, що ïрèзначене гр. 
Ì. у ЦÐË лікування не віäïовіäає клінічнèм ïротоколам наäання меäèчної 
äоïомогè з äаної ïатології. Âнасліäок неналежного наäання меäèчної 
äоïомогè в ЦÐË у ïаöієнткè загострèлèсь хронічні захворювання, вèнèкла 
ятрогенна ïатологія – ïорушення функöій лівої кèсті. Гр. Ì. звернулась äо 
суäу з ïозовом ïро віäшкоäування моральної (50 тèс. грн) і матеріальної 
(7759, 45 грн) шкоäè, сïрава розгляäається у суäі І інстанöії.

д) Ïрактичні поради

1. Цей обов’язок меäèчного ïраöівнèка коресïонäує з ïравом 
ïаöієнта на якісну меäèчну äоïомогу.

2. Ìеäèчну äоïомогу меäèчні ïраöівнèкè зобов’язані наäаватè 
віäïовіäно äо станäартів якості, абè не ïорушуватè ïрав 
ïаöієнтів. Це має важлèве ïрактèчне значення äля ïравнèків ïрè 
з’ясуванні кола ïрофесійнèх ïорушень, якèх у тому чè іншому 
вèïаäку ïрèïустèлèся меäèкè.
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 2.1.Якість меäèчної äоïомогè в аäміністратèвному ïраві 
вèзначається через уïравлінські ïроöесè сèстемè охоронè 
зäоров’я. Ñтанäартамè наäання меäèчної äоïомогè є: 1) орга-
нізаöійно-каäровèй (стан і структура ïрèміщень, рівень 
комунікаöій, техніко-інструментальне облаäнання меäèчного 
заклаäу, ïрофесійнèй рівень його ïерсоналу, якèй є äостатнім 
і необхіäнèм äля наäання меäèчної äоïомогè належної 
якості); 2) якісно-кількіснèй, безïосереäньо вèзначає рівень 
меäèчної äоïомогè, ïов’язанèй з вèзначенням її якості, що 
слугує сïособом вèявлення й усунення неякісного меäèчного 
обслуговування (обсягè меäèчної äоïомогè, äіагностèчні, 
лікувально-технологічні, меäèко-соöіальні станäартè).

 2.2. Якість меäèчної äоïомогè в öèвільному ïраві вèкрèс-
талізовується через äоговірні ïравовіäносèнè й зобов’язання, 
ïов’язані із заïоäіянням шкоäè в ïроöесі наäання öього вèäу 
äоïомогè.

 2.3. Якість меäèчної äоïомогè в крèмінальному ïраві розкрè-
вається через крèмінальну віäïовіäальність за вчèнення 
ïрофесійнèх злочèнів, склаäè якèх ïереäбачені крèмінальнèм 
коäексом Українè, у т.ч. за ненаäання äоïомогè хворому 
меäèчнèм ïраöівнèком (ст. 139), за неналежне вèконання 
ïрофесійнèх обов’язків меäèчнèм ïраöівнèком (ст. 140).

 2.4. Якість меäèчної äоïомогè в труäовому ïраві вèзначається 
через труäові віäносèнè між аäміністраöією заклаäу охоронè 
зäоров’я і меäèчнèм ïраöівнèком. Íаäання меäèчної äоïомогè 
належної якості вхоäèть äо кола обов’язків меäèчного заклаäу 
як роботоäавöя, його аäміністраöія äелегує öей обов’язок своїм 
ïраöівнèкам за äоïомогою труäовèх і колектèвнèх äоговорів, 
ïравèл внутрішнього труäового розïоряäку. аäміністраöія 
заклаäу охоронè зäоров’я ïрèймає на роботу меäèчнèх ïра-
öівнèків, які мають äèïломè ïро освіту та сертèфікатè сïеöіаліста, 
що засвіäчують їх знання сучаснèх лікувально-äіагностèчнèх 
технологій й зäатність наäаватè меäèчну äоïомогу належної 
якості. Íеäотрèмання ïрè наäанні меäèчної äоïомогè станäартів 
якості є ïіäставою äо ïрèтягнення ïраöівнèка äо äèсöèïлінарної 
віäïовіäальності.

 2.5. Якість меäèчного обслуговування – öе обслуговування, ïрè 
якому ресурсè організовуються такèм чèном, щоб з максèмаль-
ною ефектèвністю і безïечністю заäовольнятè меäèко-санітарні 
ïотребè тèх, хто найбільше ïотребує äоïомогè, ïровоäèтè ïро-
філактèку і лікування без неïотрібнèх вèтрат і віäïовіäно äо вèмог 
найвèщого рівня (Єäèнèй термінологічнèй словнèк (Глосарій) з 
ïèтань уïравління якості меäèчної äоïомогè, 2011).

3. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 6.1.8.
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7.2.2. Обов’язок безоплатно надавати першу 
невідкладну медичну допомогу громадянам  
у разі нещасного випадку та в інших 
екстремальних ситуаціях

а) Конституція і закони України

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [стаття 139].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 8 (ч. 1, 2), 18, 35—35-5, 37, 
43 (ч. 2), 78 (п. «б» ч. 1)].

«Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані ïоäаватè ïершу невіäклаäну 
äоïомогу ïрè нещаснèх вèïаäках і гострèх захворюваннях» (ч. 1 ст. 37). 
«Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані безïлатно ïоäаватè ïершу 
невіäклаäну меäèчну äоïомогу громаäянам у разі нещасного вèïаäку 
та в іншèх екстремальнèх сèтуаöіях» (ï. «б» ст. 78).

  f Ïро захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техноген ного та природного характеру: Закон України від 
08.06.2000 р. [стаття 13].

«Äля наäання безоïлатної меäèчної äоïомогè ïостражäалèм віä 
наäзвèчайнèх сèтуаöій техногенного та ïрèроäного характеру … äіє 
Äержавна служба меäèöèнè катастроф як особлèвèй вèä äержавнèх 
аварійно-рятувальнèх служб» (ч. 2 ст. 13). 

  f Ïро аварійно-рятувальні служби: Закон України від 14.12.1999 р. 
[стаття 8].

Îсоблèвèм вèäом äержавнèх аварійно-рятувальнèх служб є Äержавна 
служба меäèöèнè катастроф. Îсновнèм завäанням Ñлужбè меäèöèнè 
катастроф є ïоäанння громаäянам… безоïлатної меäèчної äоïомогè 
(ч. 3 ст. 8).

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 1, 2 ч. 1].

«…Поäаватè меäèчну äоïомогу всім, хто її ïотребує» (ï. 1), «… бутè 
безкорèслè вèм і чуйнèм äо хворèх…» (ï. 2).
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  f Ïро затвердження Ïоложення про Äержавну службу меди-
цини катастроф: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
11.07.2001 р. ¹ 827.

«Îсновнèм завäанням Äержавної службè меäèöèнè катастроф 
є наäання безоïлатної меäèчної äоïомогè на äогосïітальному і 
госïітальному етаïах ïо стражäалèм віä наäзвèчайнèх сèтуаöій, 
рятувальнèкам та особам, які беруть участь у ліквіäаöії насліäків 
наäзвèчайнèх сèтуаöій, ліквіäаöії меäèко-санітарнèх насліäків 
наäзвèчайнèх сèтуаöій…» (ч. 1, 2 ï. 12).

  f Ïро затвердження Äержавної програми створення єдиної 
системи надання екстреної медичної допомоги на період 
до 2010 року: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
05.11.2007 р. ¹ 1290.

«Ìетою Програмè є створення умов äля розшèрення äостуïності 
та ïіäвèщення якості екстреної меäèчної äоïомогè, знèження 
рівня інваліäності і смертності ïрè нещаснèх вèïаäках, травмах та 
отруєннях…».

  f Ïрограма подання громадянам гарантованої державою без-
оплатної медичної допомоги: Ïостанова Кабінету Міністрів 
України від 11.07.2002 р. ¹ 955.

«Äержавнèмè та комунальнèмè заклаäамè охоронè зäоров’я наäається 
безоïлатна меäèчна äоïомога, зокрема, такèх вèäів: 1) швèäка та 
невіäклаäна – на äогосïітальному етаïі станöіямè (віääіленнямè) 
швèäкої меäèчної äоïомогè, ïунктамè  невіäклаäної меäèчної 
äоïомогè у стані, що загрожує жèттю люäèнè; 3) стаöіонарна — у разі 
гострого захворювання та в невіäклаäнèх вèïаäках, колè ïотрібне 
інтенсèвне лікування, öілоäобовèй меäèчнèй нагляä та госïіталізаöія, 
в тому чèслі за еïіäемічнèмè ïоказаннямè, äітям, вагітнèм та 
ïороäіллям, хворèм за наïравленнямè меäèко-соöіальнèх ексïертнèх 
комісій, лікарсько-консультатèвнèх комісій» (ст. 2).

  f Ïро єдину систему надання екстренної медичної допомоги: 
Íаказ МОЗ України від 01.06.2009 р. ¹ 370 [розділ 1 (п. 2)].

  f Ïро затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення 
виконан ня Äержавної програми створення єдиної системи 
надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року: 
Íаказ МОЗ України від 12.05.2008 р. ¹ 245.
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  f Ëіцензійні умови провадження господарської діяльності з 
медичної практики: Íаказ МОЗ України від 02.02.2011 р. ¹ 49 
[п. 4.1]. 

«Íаäаватè невіäклаäну ïершу меäèчну äоïомогу хворèм, які 
ïеребувають у крèтèчному äля жèття стані, а також ïрè нещасному 
вèïаäку та гострèх захворюваннях».

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.6].

«У äержавнèх і комунальнèх лікувально-ïрофілактèчнèх установах 
лікар наäає ïаöієнтам меäèчну äоïомогу безкоштовно в межах 
фінансування, вèäіленого öій установі».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

П’ятèрічна äèтèна отрèмала важкі оïікè ïіä час ïожежі. Ìалолітню ïаöієнтку 
негайно було госïіталізовано äо найблèжчого заклаäу охоронè зäоров’я. 
Ñім’я äівчèнкè ïеребувала у склаäному матеріальному становèщі й не мала 
змогè ïрèäбаватè ïреïаратè, необхіäні äля лікування. Ìеäèчні ïраöівнèкè 
ïояснèлè батькам, що ïаöієнт має ïраво на безоïлатну невіäклаäну 
меäèчну äоïомогу, що включає меäèкаментозне забезïечення. 

2. Ïриклад порушення обов’язку

Блèзько äругої гоäèнè ночі в оäну із лікарень м. Ä. каретою швèäкої äоïомогè 
було äоïравлено чоловіка з важкèмè травмамè ïісля äорожньо-трансïортної 
ïрèгоäè. Паöієнту необхіäне було невіäклаäне хірургічне втручання. Перш 
ніж розïочатè оïераöію хірург вèрішèв ïосïілкуватèся з членамè сім’ї. 
Çазначèвшè, що оïераöія, якої ïотребує ïотерïілèй, коштує 2000 грн, хірург 
з’ясував у роäèчів, чè є у нèх такі коштè і чè ïочèнатè йому оïераöію. 

3. Âипадок з практики

15 груäня 2008 р. Ñ. районнèй суä м. Ë. розгляäав сïраву за ïозовом 
громаäянкè Ì., яка є законнèм ïреäставнèком і вèстуïає віä імені та в 
інтересах свого неïовнолітнього сèна к., äо сереäньої школè № Õ м. Ë., 
третя особа – меäсестра Ë., ïро віäшкоäування моральної шкоäè в розмірі 
10 000 грн.
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Ñуä з’ясував, що 1 груäня 2008 р. неïовнолітній к. разом з товарèшамè 
грав у футбол на сïортèвному майäанчèку сереäньої школè № Õ м. Ë. Піä 
час грè траïèвся нещаснèй вèïаäок – хлоïеöь оäержав закрèтèй ïерелом 
сереäньої третèнè ïравої стегнової кісткè із зсувом (як з’ясувалося згоäом, 
у лікарні). Îскількè нещаснèй вèïаäок траïèвся на сïортèвному майäанчèку 
сереäньої школè № Õ м. Ë., неïовнолітнього к. äоïравèлè у меäïункт 
öього навчального заклаäу. Ìеäсестра Ë., яка на той час ïеребувала на 
робочому місöі, віäмовèлася наäатè äèтèні невіäклаäну меäèчну äоïомогу. 
Ñвою ïозèöію вона аргументувала тèм, що неïовнолітній к. не є учнем 
сереäньої школè № Õ м. Ë., а отже, меäсестра не зобов’язана наäаватè 
йому меäèчну äоïомогу. 
Через безäіяльність меäèчного ïраöівнèка äèтèна була äоставлена äо 
меäèчної установè матір’ю на таксі через 2 гоä 25 хв ïісля настання 
нещасного вèïаäку, там хлоïöю і була наäана невіäклаäна меäèчна 
äоïомога. Âесь öей час äèтèна ïеребувала у небезïечному äля жèття стані.
Â öьому вèïаäку меäсестра Ë. не вèконала свого обов’язку меäèчного 
ïраöівнèка з невіäклаäного наäання меäèчної äоïомогè неïовнолітньому 
к., що отрèмав тяжку травму. Äèтèні було завäано моральної шкоäè, яка 
ïолягала в ïеренесені фізèчного болю, äушевнèх хвèлювань, ïорушенні 
жèттєвого лаäу. 
У зв’язку öèм Ñ. районнèй суä м. Ë. вèніс рішення ïро заäоволення ïозовнèх 
вèмог громаäянкè Ì. та ïро віäшкоäування моральної шкоäè в ïовному обсязі. 

д) Ïрактичні поради

1. Цей обов’язок меäèчного ïраöівнèка коресïонäує з ïравом 
ïаöієнта на äостуïність у галузі охоронè зäоров’я, у тому чèслі 
на безоïлатну меäèчну äоïомогу.

2. У невіäклаäнèх вèïаäках, за наявності реальної загрозè жèттю 
хворого, згоäа хворого або його законнèх ïреäставнèків на 
меäèчне втручання не ïотрібна.

3. Якщо меäèчнèй ïраöівнèк ïовèнен був наäатè меäèчну äоïо-
могу ïаöієнтові, з урахуванням конкретнèх обставèн мав äля 
öього можлèвість, але не наäав без ïоважнèх ïрèчèн, настає 
крèмінальна віäïовіäальність на ïіäставі ст. 139 крèмінального 
коäексу Українè. Ðішення ïро вèзнання ïрèчèнè ненаäання 
äоïомогè ïоважною ухвалюють комïетентні органè в кожному 
конкретному вèïаäку.

4. Äо ïоважнèх ïрèчèн у теорії, зокрема, віäносять неïереборну 
сèлу, стан крайньої необхіäності (äля ïрèклаäу, наäатè 
ïершочергово äоïомогу більш тяжко хворій особі), хвороба 
самого меäèчного ïраöівнèка, віäсутність облаäнання чè 
лікарськèх засобів. Íе можуть вèзнаватèсь ïоважнèмè 
ïрèчèнамè, наïрèклаä, ïеребування меäèчного ïраöівнèка не 
на робочому місöі (вäома, в äорозі), неробочèй час, віäсутність 
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згоäè хворого або його законнèх ïреäставнèків на меäèчне 
втручання у невіäклаäнèх вèïаäках, колè існує реальна загроза 
äля жèття.

5. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділах 6.1.2 і 7.1.9.

7.2.3. Обов’язок поширювати наукові та медичні 
знання серед населення, пропагувати, у тому 
числі власним прикладом, здоровий спосіб життя

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 49 (ч. 2)].

«Îхорона зäоров’я забезïечується äержавнèм фінансуванням 
віäïовіäнèх соöіально-економічнèх, меäèко-санітарнèх й озäоровчо-
ïрофілактèчнèх ïрограм».

  f Ïро забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя 
населення: Закон України від 24.02.1994 р. [стаття 21 (ч. 3, 4)].

«Îрганè та заклаäè охоронè зäоров’я, меäèчні ïраöівнèкè … зобо-
в’язані ïроïагуватè сереä населення гігієнічні навèчкè, зäоровèй 
сïосіб жèття» (ч. 3 ст. 21).

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 32, 35-1, 78 (п. «в» ч. 1)].

«Äержава сïрèяє утверäженню зäорового сïособу жèття населення 
шляхом ïошèрення науковèх знань з ïèтань охоронè зäоров’я, 
організаöії меäèчного, екологічного і фізèчного вèховання, зäійснення 
захоäів, сïрямованèх на ïіäвèщення гігієнічної культурè населення…» 
(ч. 1 ст. 32).
«Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані ïошèрюватè наукові та меäèчні 
знання сереä населення, ïроïагуватè, в тому чèслі власнèм 
ïрèклаäом, зäоровèй сïосіб жèття» (ï. «в» ст. 78).

  f Ïро заходи щодо попередження та зменшення вживання тютю-
нових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: 
Закон України від 22.09.2005 р. [статті 14, 15].

«Ìеäèчні ïраöівнèкè заклаäів охоронè зäоров’я усіх форм власності 
зобов’язані: ïроïагуватè меäèчні знання з ïèтань ïрофілактèкè 
захворювань, сïрèчèненèх курінням тютюновèх вèробів чè іншèм 
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сïособом їх вжèвання, і заïобігатè їх вжèванню сереä населення, 
насамïереä сереä äітей та молоäі; наäаватè ïрактèчні ïораäè щоäо 
зäорового сïособу жèття та рекоменäуватè не ïочèнатè курèтè чè 
іншèм сïособом вжèватè тютюнові вèробè або ïрèïèнèтè їх вжèвання» 
(ï. 1, 2 ч. 1 ст. 15).

  f Ïро оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від 
04.09.2008 р. [стаття 33 (п. 4 ч. 3)].

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: Указ 
Ïрезидента України від 07.12.2000 р. ¹ 1313/2000 [розділ 5].

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 6 ч. 1].

«Âласнèм ïрèклаäом сïрèятè вèхованню фізèчно і морально 
зäорового ïокоління…» (ï. 6).

  f Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 
2002–2011 роки: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
10.01.2002 р. ¹ 14 [розділ 1 п. 20, розділ 3 вступ, розділ 19, 
розділ 37].

  f Íаціональний план розвитку системи охорони здоров’я на 
період до 2010 року: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
13.06.2007 ¹ 815 [п. 9].

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.

  f Ïро затвердження Ïоложення про центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи: 
Íаказ МОЗ України від 04.11.2011 р. ¹ 755 [п. 2.2.9–2.2.12].

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Âсе-
українського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 2.11].
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«Ëікар зобов’язанèй своєю ïовеäінкою та іншèмè äостуïнèмè йому 
засобамè (лекöії, бесіäè, ÇÌІ, інтернет тощо) ïроïагуватè зäоровèй 
сïосіб жèття і бутè ïрèклаäом у äотрèманні його норм і ïравèл».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

Íа ïрèйомі ïаöієнтів лікар-тераïевт Т. обласної лікарні розäавав брошурè 
й буклетè з інформаöією щоäо ïрофілактèкè ÂІË/ÑÍІÄу та геïатèту Â і Ñ. 

2. Ïриклад порушення обов’язку

Äèректор оäного із навчальнèх заклаäів звернувся äо меäèчнèх ïраöівнèків 
заклаäу охоронè зäоров’я у м. Ч. з ïроханням ïровестè вèховнèй захіä з 
ïіäліткамè щоäо ïрофілактèкè ÂІË/ÑÍІÄу. Проте головнèй лікар меäèчної 
установè віäмовèвся скеруватè меäèчного ïраöівнèка äля ïошèрення 
науковèх і меäèчнèх знань сереä школярів, аргументуючè öе тèм, що äітьмè 
ïовèнні займатèся батькè та ïеäагогè, а сïрава лікарів – лікуватè.

3. Âипадок з практики

Ç. районнèй суä м. Ë. розглянув сïраву за ïозовом гр. Ì. äо Ë. комунальної 
лікарні №Õ ïро вèзнання незаконнèм звільнення, ïоновлення на роботі та 
вèïлату сереäнього заробітку за час вèмушеного ïрогулу.
У суäовому засіäанні було встановлено, що гр. Ì. ïраöювала лікарем-
карäіологом у Ë. комунальній лікарні № Õ та 20 травня 2009 р. була звільнена 
з ïосаäè за ïояву на робочому місöі в нетверезому стані, віäïовіäно äо ï. 7 
ч. 1 ст. 40 кÇïП Українè. 
Позèвачка вважала таке звільнення незаконнèм, оскількè на неї раніше 
було наклаäене лèше оäне äèсöèïлінарне стягнення у вèгляäі äоганè, 
яке не може бутè свіäченням сèстематèчного невèконання без ïоважнèх 
ïрèчèн обов’язків, ïоклаäенèх на неї труäовèм äоговором або ïравèламè 
внутрішнього труäового розïоряäку.
Преäставнèк віäïовіäача в суäовому засіäанні вказав на те, що ïозè-
вачка з’явèлася на робочому місöі у стані алкогольного сï’яніння, що 
ïіäтверäжується віäïовіäнèм меäèчнèм вèсновком. Було віäзначено, 
що така ïовеäінка меäèка свіäчèть ïро ïорушення нèм ïрофесійнèх 
обов’язків, зокрема, щоäо ïроïагу вання зäорового жèття, у т. ч. власнèм 
ïрèклаäом, щоäо вèмог ïрофесійної етèкè. а як стягнення за такі äії може 
застосовуватèся звільнення ïраöівнèка з роботè (віäïовіäно äо ï. 7 ч. 1 
ст. 40 кÇïП Українè).
У зв’язку з öèм суä вèзнав звільнення лікаря законнèм й ухвалèв рішення 
ïро віäмову в заäоволенні ïозову гр. Ì. äо Ë. комунальної лікарні № Õ 
ïро вèзнання незаконнèм звільнення, ïоновлення на роботі та вèïлату 
сереäнього заробітку за час вèмушеного ïрогулу. 
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д) Ïрактичні поради

1. Цей обов’язок меäèчного ïраöівнèка коресïонäує з ïравом 
ïаöієнта на меäèчні ïрофілактèчні захоäè.

2. Програмè ïіäготовкè та ïереïіäготовкè меäèчнèх ïраöівнèків 
ïовèнні містèтè сïеöіальні темè стосовно засобів і захоäів 
ïрофілактèкè та ïрèïèнення вжèвання тютюновèх вèробів. 

3. Çа невèконання öього обов’язку меäèчного ïраöівнèка можна 
ïрèтягнутè äо äèсöèïлінарної віäïовіäальності.

4. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 6.1.1.

7.2.4. Обов’язок дотримуватись вимог 
професійної етики і деонтології, зберігати 
лікарську таємницю

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [стаття 32 (ч. 1, 2)].

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 285 (ч. 4), 
286].

«Ôізèчна особа має ïраво на таємнèöю ïро стан свого зäоров’я, факт 
звернення за меäèчною äоïомогою, äіагноз, а також ïро віäомості, 
оäержані ïрè її меäèчному обстеженні» (ч. 1 ст. 286). 

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [статті 
132, 145].

«Íезаконне розголошення лікарської таємнèöі:
Умèсне розголошення лікарської таємнèöі особою, якій вона стала 
віäома у зв’яз ку з вèконанням ïрофесійнèх чè службовèх обов’язків, 
якщо таке äіяння сïрèчèнèло тяжкі насліäкè, що карається штрафом 
äо ï’ятäесятè неоïоäатковуванèх мінімумів äохоäів громаäян або 
громаäськèмè роботамè на строк äо äвохсот сорока гоäèн, або 
ïозбавленням ïрава обійматè ïевні ïосаäè чè займатèся ïевною 
äіяльністю на строк äо трьох років, або вèïравнèмè роботамè на строк 
äо äвох років».

  f Ïро інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. (в ред. 
13.01.2011 р.) [стаття 21 (ч. 2)].
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  f Ïро захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. 
[стаття 7].

«Çабороняється обробка ïерсональнèх äанèх (ч. 1)… ïоложення частèнè 
ïершої öієї статті не застосовується … якщо обробка ïерсональнèх 
äанèх… необхіäна в öілях охоронè зäоров’я, äля забезïечення 
ïіклування чè лікування за умовè, що такі äані обробляються меäèчнèм 
ïраöівнèком або іншою особою заклаäу охоронè зäоров’я, на якого 
ïоклаäено обов’язкè щоäо забезïечення захèсту ïерсональнèх äанèх»  
(ï. 6 ч. 2).

  f Ïро доступ до публічної інформації: Закон України від 
13.01.2011 р. [статті 6, 7].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 39-1, 40, 76, 78 (п. «г» ч. 1)].

«Ëікарська таємнèöя:
Ìеäèчні ïраöівнèкè та інші особè, якèм у зв’язку з вèконанням 
ïрофесійнèх або службовèх обов’язків стало віäомо ïро хворобу, 
меäèчне обстеження, огляä та їх результатè, інтèмну і сімейну сторонè 
жèття громаäянèна, не мають ïрава розголошуватè öі віäомості, крім 
ïереäбаченèх законоäавчèмè актамè вèïаäків.
Прè вèкорèстанні інформаöії, що становèть лікарську таємнèöю, в 
навчальному ïроöесі, науково-äосліäній роботі, в тому чèслі у вèïаäках 
її ïублікаöії у сïеöіальній літературі, ïовèнна бутè забезïечена 
анонімність ïаöієнта» (ст. 40).
«Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані äотрèмуватè вèмог ïрофесійної 
етèкè і äеонтології, зберігатè лікарську таємнèöю» (ï. «г» ст. 78).

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[стаття 6 (ч. 1, 8)].

  f Ïро протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (в ред. від 
23.12.2010 р.) [стаття 13 (ч. 3)].

  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [стаття 26 (ч. 2)].
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б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 1–4, 6 ч. 1].

«Íезмінно керуватèсь у своїх äіях і ïомèслах ïрèнöèïамè 
загальнолюäської моралі…» (ï. 2), «зберігатè лікарську таємнèöю, 
не вèкорèстовуватè її на шкоäу люäèні» (ï. 3), «äоäержуватè ïравèл 
ïрофесійної етèкè…» (ï. 4), «…утверäжуватè вèсокі іäеалè мèлосерäя, 
любові, злагоäè і взаємоïовагè між люäьмè» (ï. 6).

  f Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 
2002–2011 роки: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
10.01.2002 р. ¹ 14 [розділ 38].

  f Ïро затвердження зразка технічного опису листка непрацездатнос-
ті та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності: 
Íаказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці 
та соціальної політики України, Ôонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності, Ôонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України від 03.11.2004 р. ¹ 532/274/136-ос/1406 
[п. 3.2].

«…Äіагноз ïервèннèй, äіагноз заключнèй та шèфр ÌкÕ-10 зазнача-
ються вèключ но за ïèсьмовою згоäою хворого. Â іншому вèïаäку 
ïервèннèй та заключнèй äіаг но зè та шèфр ÌкÕ-10 не вказуються. 
Якщо за ïèсьмовèм ïогоäженням із завіäувачем віääілення з 
äеонтологічнèх міркувань лікар у ËÍ змінює формулювання äіагнозу 
та шèфру ÌкÕ-10 фактèчного захворювання, то він зобов’язанèй 
зробèтè в меäèчній картöі стаöіонарного чè амбулаторного хворого 
заïèс, якèй обґрунтовує зміну äіагнозу та шèфру ÌкÕ-10».

  f Ëіцензійні умови провадження господарської діяльності з 
медичної практики: Íаказ МОЗ України від 02.02.2011 р. ¹ 49 
[п. 4.1 (ч. 6)].

«Äотрèмуватèсь вèмог ïрофесійної етèкè і äеонтології, зберігатè 
лікарську таємнèöю».

  f Ïро затвердження Тимчасових стандартів надання медич-
ної допомоги підліткам та молоді: Íаказ МОЗ України від 
02.06.2009 р. ¹ 382 [тимчасовий стандарт 4].
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  f Ïро переліки відомостей, що містять службову та конфі-
денційну інформацію в МОЗ України: Íаказ МОЗ України від 
16.08.2011 р. ¹ 517.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсе україн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Âсе-
українського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 2.1, 
2.2, 3.6].

«Ëікар, як й інші особè, які беруть участь у наäанні меäèчної äоïомогè, 
зобов’я занèй зберігатè лікарську таємнèöю навіть ïісля смерті 
ïаöієнта, які і факт звернення за меäèчною äоïомогою, за віäсутності 
іншого розïоряäження хворого, або якщо öе захворювання не 
загрожує його блèзькèм і сусïільству. Таємнèöя ïошèрюється на 
всю інформаöію, отрèману в ïроöесі лікування хворого (у т.ч. äіагноз, 
метоäè лікування, ïрогноз)».

г) Інше регулювання

  f Ðоз’яснення щодо процедури зазначення діагнозу в листку 
непрацездатності хворого: Ëист Âиконавчої дирекції Ôонду 
соціального страхування з тимчасової непрацездатності від 
23.03.2011 р. ¹ 04-30-620.

  f Ðішення Конституційного Суду України у справі щодо 
офіційного тлумачення ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України 
«Ïро інформацію» та ст.12 Закону України «Ïро прокуратуру» 
(справа К. Г. Устименка) від 30.10.1997 р.

«Ëікар зобов’язанèй, на вèмогу ïаöієнта, членів його сім’ї або закон-
нèх ïреäставнèків, наäатè їм меäèчну інформаöію ïовністю і в 
äостуïній формі. Правèла вèкорèстання віäомостей, що стосуються 
лікарської таємнèöі – інформаöії ïро ïаöієнта, на віäміну віä меäèчної 
інформаöії – інформаöії äля ïаöієнта, встановлюються статтею 40 
Îснов законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я та частèною 
третьою статті 46 Çакону Українè “Про інформаöію”».
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ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

Íаказом № 61-л віä 14.03.08 р. завіäувачу віääіленням ïрофілактèкè та 
лікування Îбласного наркологічного äèсïансеру Уïравління охоронè 
зäоров’я Ì. облäержаäміністраöії (äалі – äèсïансер) гр. Í. за ïорушення 
труäової äèсöèïлінè ïрè ïровеäенні наркологічнèх ïрофілактèчнèх огляäів 
14.02.2008 р. (форма заïèтань, що ображають люäську гіäність) було 
оголошено äогану.
Проте гр. Í. звернулася äо суäу з ïозовом äо äèсïансеру ïро вèзнання 
незакон нèм наказу ïро наклаäання äèсöèïлінарного стягнення. Було 
встановлено, що ïозèвачка ïрè огляäі громаäян ставèть їм заïèтання 
із тесту «ауäèт», розробленого ÌÎÇ Українè (Інструкöія), і залежно віä 
кількості набранèх балів встановлює äіагноз. Псèхологічне тестування 
ïрè ïровеäенні огляäу є обов’язковèм. Ñвіäкè (скаржнèкè, що зверталèсь 
äо головного лікаря äèсïансеру з ïрèвоäу, як вонè вважалè, некоректної 
ïовеäінкè меäèка) зауважувалè, що їм сïравäі не ïоäобалèсь заïèтання, 
які їм ставèла лікар ïрè ïрохоäженні огляäу, на їх äумку, öі заïèтання 
є ïрèнèзлèвèмè та образлèвèмè äля нèх. Ñаме тому ïозèвачöі й була 
оголошена äогана.
Ñуä на засіäанні äійшов вèсновку, що наклаäення на завіäувача віääіленням 
äèсöèïлінарного стягнення було незаконнèм, оскількè äоäержання 
останньою вèмог Інструкöії, затверäженої наказом ÌÎÇ Українè, не 
може розöінюватèся як ïорушення вèмог ïрофесійної етèкè і äеонтології 
меäèчного ïраöівнèка.

2. Ïриклад порушення обов’язку

Гр. а. звернулася äо лікаря-гінеколога к. міської лікарні № 1 зі скаргамè 
на ïогане самоïочуття. Провівшè огляä, лікар Ñ. встановèв, що гр. а. 
ïеребуває на 3-му тèжні вагітності. Після öього лікар заïèтав, чè ïеребуває 
жінка в зареєстрованому шлюбі. Îäержавшè негатèвну віäïовіäь, ïочав 
ïрèнèжуватè честь і гіäність ïаöієнткè, а також ïогрожуватè, що ïовіäомèть 
її батькам ïро неïрèстойну ïовеäінку äочкè. 
Паöієнтка звернулася зі скаргою ïро ïорушення вèмог ïрофесійної етèкè 
і äеонтології лікарем-гінекологом Ñ. äо головного лікаря заклаäу охоронè 
зäоров’я.

3. Âипадок з практики

к. районнèй суä к. області розглянув у віäкрèтому суäовому засіäанні 
ïозов гр. Î. äо öентральної районної лікарні тієї ж області ïро скасування 
наказу щоäо наклаäення äèсöèïлінарного стягнення. Позèвач ïіäтрèмав 
ïозов і ïояснèв, що ïрèтягнутèй äо äèсöèïлінарної віäïовіäальності без 
ïравової ïіäставè. Преäставнèк віäïовіäача в ïоïереäньому суäовому 
засіäанні ïозов не вèзнав, а наäалі ïоäав заяву ïро розгляä сïравè 
за його віäсутності. Ñуä, вèслухавшè ïояснення ïозèвача та його 
ïреäставнèка, äосліäèвшè матеріалè сïравè, äійшов вèсновку, що заява 
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ïіäлягає заäоволенню з такèх ïіäстав. Гр. Î. в наказі віä 15 квітня 2009 р. 
№ 52-к оголошено äогану за ïорушення äеонтологічнèх норм. Позèвач 
ознайомленèй з наказом  ïро наклаäення äèсöèïлінарного стягнення 
лèше 25 травня 2009 р. 
У наказі зазначено, що ïіäставою оголошення äоганè є äоïовіäна заïèска 
гр. Î. та усні ïояснення меäèчнèх ïраöівнèків. Преäставнèк віäïовіäача 
не клоïотав ïро вèклèк äо суäу äля äоïèту як свіäків öèх ïраöівнèків та не 
наäав äоïовіäну заïèску ïозèвача. крім того, ні в наказі, ні в матеріалах, 
які наäав ïреäставнèк меäèчного заклаäу, не зазначені час, місöе та інші 
фактèчні обставèнè äоïущеного ïорушення труäової äèсöèïлінè.
Ñуä зазначає, що ïоняття «äеонтологія» сліä розумітè в äвох асïектах. По-
ïерше, öе ïрофесійна етèка меäèчнèх ïраöівнèків, ïрèнöèïè ïовеäінкè 
меäèчного ïерсоналу з ïаöієнтамè, сïрямовані на максèмальне ïіäвèщення 
ефектèвності лікування. По-äруге, öе розäіл етèкè, що вèвчає ïроблемè 
обов’язку, сферу обов’язкового, моральні вèмогè та сïіввіäношення між нèмè. 
Такèм чèном суä äійшов вèсновку, що, наклаäаючè äèсöèïлінарне стягнення, 
керівнèöтво лікарні врахувало лèше ïершèй асïект ïоняття «äеонтологія». 
У ст. 147 кÇïП Українè ïереäбачено, що за ïорушення труäової äèсöèïлінè 
äо ïраöівнèка може бутè застосовано тількè оäèн із захоäів стягнення, 
сереä якèх є äогана. Çа інформаöією меäèчного заклаäу, äеонтологічні 
нормè в лікарні не затверäжувалèсь. Îтже, взагалі незрозуміло, що 
ïорушèв гр. Î., колè, за якèх обставèн та стосовно кого (чè меäèчнèх 
ïраöівнèків, чè ïаöієнтів).
Âіäтак, суä äійшов вèсновку, що наказ в оскаржуваній частèні є без-
ïіäставнèм, а тому ïозов ґрунтується на законі та ïіäлягає заäоволенню.

д) Ïрактичні поради

1. Цей обов’язок меäèчного ïраöівнèка коресïонäує з ïравом 
ïаöієнта на таємнèöю ïро стан зäоров’я, а також тлумачèться 
крізь ïрèзму ïрава меäèчного ïраöівнèка на ïереäачу інформаöії 
ïро ïаöієнта.

2. Ðозкрèваючè ïèтання ïрèтягнення меäèчнèх ïраöівнèків äо 
юрèäèчної віäïовіäальності за невèконання äосліäжуваного 
обов’язку, сліä віäзначèтè, що öе можлèво лèше за умовè, якщо 
ïравèла ïрофесійної етèкè і äеонтології буäуть вміщені в оäèн 
з вèäів äжерел ïрава. Íа сьогоäні морально-äеонтологічні 
нормè свій юрèäèчнèй вèраз отрèмалè в клятві лікаря Українè 
як ïіäзаконному норматèвно-ïравовому акті та в Çаконі Українè 
«Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я», ïрè 
чому в останньому лèше за äоïомогою äекларатèвного ïо-
значення необхіäної ïовеäінкè меäèчного ïраöівнèка. Âèмогè 
ïрофесійної етèкè і äеонтології вèсвітлені у звоäі моральнèх 
норм – Åтèчному коäексі лікаря Українè. Ìеäèчні ïраöівнèкè не 
нестèмуть юрèäèчної віäïовіäальності за ïорушення ïоложень 
öього коäексу. 
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3. Ìоральною нормою з юрèäèчнèм забарвленням чè-то єäèнèм 
чітко юрèäèчно вèкрèсталізуванèм моральнèм ïрèнöèïом є оäна 
з основнèх засаä ïроваäження меäèчною ïрактèкè – лікарська 
таємнèöя. Çа ïорушення меäèчнèм ïраöівнèком öього ïрèнöèïу 
наставатèме або öèвільно-ïравова, або крèмінальна віäïові-
äальність, залежно віä умов вчèнення ïравоïорушення. Çвісно, 
що й морально-äеонтологічна віäïовіäальність наставатèме за 
неäотрèмання лікарської таємнèöі на ïіäставі Åтèчного коäексу 
лікаря Українè. 

4. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділах 6.1. 6 і 7.1.7.

7.2.5. Обов’язок постійно підвищувати рівень  
професійних знань і майстерності

а) Конституція і закони України

  f Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [стаття 140].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [стаття 78 (п. «д» ч. 1)].

«Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані ïостійно ïіäвèщуватè рівень 
ïрофесійнèх знань та майстерності» (ï. «ä» ст. 78).

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: Указ 
Ïрезидента України від 07.12.2000 р. ¹ 1313/2000 [розділ 7].

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 5 ч. 1].

«Постійно ïоглèблюватè і вäосконалюватè свої знання та вміння…».

  f Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 
2002–2011 роки: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
10.01.2002 р. ¹ 14 [розділ 33].

  f Íаціональний план розвитку системи охорони здоров’я на 
період до 2010 року: Ïостанова Кабінету Міністрів України від 
13.06.2007 ¹ 815 [п. 7].
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  f Ïро подальше удосконалення системи післядипломної під го-
товки лікарів (провізорів): Íаказ МОЗ України від 22.07.1993 р. 
¹ 166.

«Äля забезïечення вèсокої кваліфікаöії лікарів (ïровізорів) ïро-
воäèться їх безïерервне навчання та зäійснюється об»єктèвнèй 
контроль за рівнем їх кваліфікаöії» (ï. 1.1). «Îсновнèмè елементамè 
структурè безïерервного навчання є їх сïеöіалізаöія та уäосконалення 
ïрофесійнèх знань та навèків» (ï. 1.2, 1.3). «Уäосконалення як 
форма навчання можлèва у вèгляäі ïіäвèщення кваліфікаöії, курсів 
тематèчного уäосконалення та ïереäатестаöійнèх öèклів» (ï. 2.2).

  f Íоменклатура лікарських спеціальностей: Íаказ МОЗ України 
від 19.12.1997 р. ¹ 359.

  f Íоменклатура провізорських спеціальностей: Íаказ МОЗ Укра-
їни від 12.12.2006 р. ¹ 818.

  f Ïро вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів: Íаказ 
МОЗ України від 12.12.2006 р. ¹ 818.

  f Ïро порядок направлення на стажування лікарів і їх наступ-
ного допуску до лікарської діяльності: Íаказ МОЗ України від 
17.03.1993 р. ¹ 48.

  f Ïро подальше удосконалення атестації лікарів: Íаказ МОЗ 
України від 19.12.1997 р. ¹ 359.

Îсновнèм завäанням атестаöії є вèзначення рівня ïрофесійної 
ïіäготовкè лікарів, оöінка труäової äіяльності, можлèвості ïоäальшого 
вèкорèстання сïеöіалістів, ïіäвèщення їх кваліфікаöії (ï. 1.2).

  f Ïро підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медич-
ною та фармацевтичною освітою: Íаказ МОЗ України від 
07.09.1993 р. ¹ 198.

  f Ïро атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою: 
Íаказ МОЗ України від 23.11.2007 р. ¹ 742.

  f Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охо-
рони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Íаказ МОЗ 
України від 01.08.2011 р. ¹ 454.
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  f Ïорядок проведення атестації та експертизи цілительських 
здібностей осіб, які виявили бажання займатися медичною 
діяльністю в галузі народної і нетрадиційної медицини: Íаказ  
МОЗ України від 10.08.2000 р. ¹ 195.

  f Ïро постійно діючі курси підвищення кваліфікації та перепід-
готовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів: 
Ïоложення  МОЗ України від 07.09.1993 р. ¹ 198.

  f Ïро організацію навчання медичних та немедичних праців-
ників з надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях: 
Íаказ  МОЗ України від 18.03.2005 р. ¹ 120.

  f Ïро удосконалення системи підготовки з надання першої 
невідкладної медичної допомоги: Íаказ МОЗ України від 
13.11.2009 р. ¹ 833.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 2.3].

«…Ëікар зобов’язанèй сèстематèчно уäосконалюватè свій ïрофесійнèй 
рівень, вèкорèстовуючè у своїй äіяльності найбільш ефектèвні віäомі 
раніше і новітні äосягнення меäèчної наукè в ïоряäку, встановленому 
законоäавством».

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

Уже ïонаä 20 років лікарі з Українè їзäять на стажування за корäон. Ìетою 
такèх ïоїзäок є ïіäвèщення рівня ïрофесійнèх знань і майстерності. 
Çäобуваючè новітні ïрактèчні навèкè за межамè äержавè, вітчèзняні 
меäèчні фахівöі вäало застосовують їх на ïрактèöі на терèторії Українè, 
що ïозèтèвно вïлèває на лікування нашèх громаäян.

2. Ïриклад порушення обов’язку

Ëікар-тераïевт ïершої категорії Ж. міської лікарні № Õ гр. а. не ïіäвèщував 
рівень ïрофесійнèх знань і майстерності. Як насліäок у своїй лікарській 
äіяльності він äоïускав істотні неäолікè (ïомèлкè у äіагностуванні хворèх 
тощо). Через öе головнèй лікар Ж. міської лікарні № Õ наäіслав в атестаöійну 
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комісію ïоäання ïро зняття з лікаря-тераïевта кваліфікаöійної категорії. 
Ðозглянувшè ïоäання, атестаöійна комісія ухвалèла рішення ïро знèження 
кваліфікаöійної категорії лікаря-тераïевта а. з ïершої äо äругої.

3. Âипадок з практики

Гр. Ð. ïоäала ïозов äо ТÎÂ «БУÂІ» Ìеäèчнèй öентр «Ñïектр», що в місті Ô. 
ïро віäшкоäування майнової та матеріальної шкоäè. Позèвачка, маючè 
ïіäозру на вагітність та не бажаючè ïовторно нароäжуватè, звернулась 
äо віäïовіäача з метою äіагностèкè та, у разі необхіäності, ïерерèвання 
вагітності на ранньому терміні шляхом вакуум-асïіраöії як найменш 
травматèчного äля зäоров’я сïособу. Ультразвуковèм обстеженням 
вагітність не була ïіäтверäжена, було встановлено äіагноз «фіброма маткè». 
Îäнак через місяöь, оскількè сèмïтомè вагітності не знèклè, ïозèвачка 
звернулась äо іншого ïрèватного меäèчного заклаäу, якèй ïіäтверäèв 
вагітність. Íастуïного äня вагітність було також ïіäтверäжено і у меäèчному 
öентрі «Ñïектр», оäнак термін раннього ïерерèвання вагітності вже 
сïлèнув. Ñуä з’ясував, що ïозèвачка зазнала майнової шкоäè у розмірі 
вартості ультразвукової äіагностèкè, а також моральної шкоäè через 
настання небажаної ïоäії – нароäження äèтèнè, що ïоставèло роäèну в 
скрутне матеріальне становèще. Íеïравомірність äій лікаря меäèчного 
öентру «Ñïектр» ïіäтверäжена актом ïеревіркè комісії ÌÎÇ Українè, в якому 
віäзначено віäсутність у заклаäі лікаря-гінеколога, якèй може зäійснюватè 
ïоäібні ультразвукові äосліäження. Íа ïіäставі вèклаäеного, 11 вересня 
2006 р. міськèй суä Ô. ухвалèв рішення ïро часткове заäоволення ïозовнèх 
вèмог, якèм віäïовіäача зобов’язано віäшкоäуватè майнову шкоäу в розмірі 
45 грн, моральну шкоäу в розмірі 5000 грн та в рахунок віäшкоäування 
суäовèх вèтрат – 68 грн.

д) Ïрактичні поради

1. Ç обов’язком меäèчнèх ïраöівнèків ïостійно ïіäвèщуватè рівень 
ïрофесійнèх знань і майстерності, вèзначенèм у ï. «ä» ст. 78 Çакону 
Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охоронè зäоров’я», 
коресïонäує ïраво меäèчнèх ïраöівнèків на ïіäвèщення 
кваліфікаöії, ïереïіäготовку не ріäше оäного разу на ï’ять років 
у віäïовіäнèх заклаäах та установах (ï. «в» ст. 77 Çакону Українè 
«Îсновè законоäавства Українè ïро охоронè зäоров’я»). Îтже, 
нерозрèвнèй зв’язок між гарантованою äержавою можлèвістю 
розвèватè власні ïрофесійні зäібності, з оäного боку, і нèзкою 
вèмог щоäо віäïовіäного кваліфікаöійного рівня меäèчного 
ïраöівнèка, – з іншого. Так, небажання лікаря скорèстатèся своїм 
ïравом уäосконалення шляхом ïереäатестаöійного öèклу і, 
віäïовіäно, атестаöії äля зäобуття звання «лікар-сïеöіаліст» ïісля 
інтернатурè тягне за собою ïозбавлення ïрава особè на ïоäальше 
зайняття лікарської ïосаäè в заклаäах охоронè зäоров’я.
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2. Îсобè, які не ïраöювалè більше трьох років за конкретною 
лікарською сïеöіальністю, та особè, які своєчасно не ïройшлè 
атестаöію на кваліфікаöійну категорію або якèм віäмовлено у 
ïрèсвоєнні (ïіäтверäженні) äругої кваліфікаöійної категорії, не 
можуть ïроваäèтè лікарську äіяльність за öією сïеöіальністю без 
ïоïереäнього стажування.

3. аналізованèй обов’язок вказує на таку ознаку наäавачів ïослуг як 
ïрофесій ність. Çа неналежне вèконання меäèчнèм ïраöівнèком 
своїх ïрофесійнèх обов’язків внасліäок неäбалого чè несумлінного 
äо нèх ставлення настає крèмінальна віäïовіäальність, за ст. 
140 крèмінального коäексу Українè. Íеналежнèм вèконання 
ïрофесійнèх обов’язків вважається тоäі, колè меäèчнèй ïраöівнèк 
вèконує свої обов’язкè не у ïовному обсязі, неäбало, ïоверхово, 
не так, як öього вèмагають інтересè його ïрофесійної äіяльності.

4. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділі 7.1.5.

7.2.6. Обов’язок подавати консультативну 
допомогу своїм колегам та іншим працівникам  
охорони здоров’я

а) Конституція і закони України

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 287 (ч. 1)].

«Ôізèчна особа, яка ïеребуває на стаöіонарному лікуванні у заклаäі 
охоронè зäоров’я, має ïраво на äоïуск äо неї іншèх меäèчнèх 
ïраöівнèків».

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6 (п. «к»), 78 (п. «е» ч. 1)].

«Ìеäèчні ïраöівнèкè зобов’язані ïоäаватè консультатèвну äоïомогу 
своїм колегам та іншèм ïраöівнèкам охоронè зäоров’я» (ï. «е» ст. 78).

б) Ïідзаконні нормативно-правові акти

  f Ïро Клятву лікаря: Указ Ïрезидента України від 15.06.1992 р. 
[п. 5 ч. 1].

«У разі необхіäності звертатèся за äоïомогою äо колег і самому ніколè 
їм у öьому не віäмовлятè, бутè сïравеäлèвèм äо колег».
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  f Ïро затвердження Äержавної програми створення єдиної 
системи надання екстреної медичної допомоги на період до 
2010 р.: Ïостанова Кабі нету Міністрів України від 05.11.2007 р. 
¹ 1290.

Äля наäання населенню меäèчної äоïомогè на належному рівні, 
зокрема, треба забезïечèтè взаємоäію лікувально-ïрофілактèчнèх 
заклаäів… та сèстемè консультаöійної äоïомогè. 

  f Ïро затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення 
виконання Äержавної програми створення єдиної системи 
надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року: 
Íаказ МОЗ України від 12.05.2008 р. ¹ 245.

«Âïроваäження наäання через телекомунікаöійні засобè Українськèм 
науково-ïрактèчнèм öентром екстреної меäèчної äоïомогè та 
меäèöèнè катастроф… інформаöійно-консультатèвної äоïомогè 
меäèчнèм ïраöівнèкам заклаäів охоронè зäоров’я… з ïèтань 
äіагностèкè і лікування невіäклаäнèх станів, зумовленèх äією отруйнèх 
речовèн» (ï. 7). 

  f Ïро заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної 
допомоги населенню в Україні: Íаказ МОЗ України від 
29.08.2008 р. ¹ 500 [п. 3.10].

«Îрганізаöія наäання меäèчної та консультатèвної äоïомогè ліку-
вально-ïрофілактèчнèх заклаäів щоäо їх готовності äо роботè за умов 
наäзвèчайнèх сèтуа öій» (ï. 3.10. Прèмірного ïоложення ïро застуïнèка 
головного лікаря станöії швèäкої меäèчної äоïомогè з оïератèвної 
роботè, меäèöèнè катастроф та öèвільного захèсту населення).

  f Ïро єдину систему надання екстреної медичної допомоги: 
Íаказ МОЗ України від 01.06.2009 р. ¹ 370 [розділ 2 (п. 3.4)].

  f Ïро впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я: 
Íаказ МОЗ України від 26.03.2010 ¹ 261.

«Телемеäèчна консультаöія – ïроöес обговорення клінічного вèïаäку 
за äоïомогою захèщенèх телекомунікаöій та іншèх комï’ютерно-
інформаöійнèх, ïрограмно-аïаратнèх засобів з метою ïрèйняття 
лікарем найбільш оïтèмального та своєчасного клінічного рішення».
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в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. 
[п. 3.2, 4.2, 4.4, 4.6].

«У разі необхіäності лікар зобов’язанèй звернутèся за äоïомогою äо 
своїх колег» (ï. 3.2). «Ëікар зобов’язанèй… з ïовагою і äоброзèчлèвістю 
ставèтèся äо своїх колег» (ï. 4.2). «У тяжкèх клінічнèх вèïаäках лікарі 
ïовèнні наäаватè ïораäè і äоïомогу своїм колегам у коректній формі. Çа 
ïроöес лікування всю віäïовіäальність несе тількè лікуючèй лікар, якèй 
може враховуватè рекоменäаöії або віäмовèтèся віä нèх, керуючèсь 
ïрè öьому вèнятково інтересамè хворого» (ï. 4.4). «Ëікарі зобов’язані 
з ïовагою ставèтèсь äо іншого меäèчного і äоïоміжного ïерсоналу, 
ïостійно забезïечуватè ïіäвèщення його кваліфікаöії» (ï. 4.6).

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

У Ч. обласній консультатèвній ïоліклініöі наäається меäèчна консультатèвна 
äоïомога з 24 сïеöіальностей. кількість віäвіäувань ïоліклінікè в сереäньому 
становèть 538 за оäèн робочèй äень (за ïланового навантаження 375), 
тобто фактèчна ïотужність ïеревèщує ïланову в 1,4 разу. У меäèчному 
заклаäі не вèявлено жоäного ïорушення меäèчнèх ïраöівнèків щоäо 
наäання консультатèвної äоïомогè своїм колегам та іншèм ïраöівнèкам 
охоронè зäоров’я. 

2. Ïриклад порушення обов’язку

Паöієнт Î. äоïравленèй швèäкою меäèчною äоïомогою у ïрèймальне 
віääілення оäнієї з лікарень м. к. Після огляäу лікаря-реаніматолога йому 
було ïрèзначено обстеження суміжнèх сïеöіалістів – тераïевта, хірурга, 
травматолога та токсèколога. Токсèколог віäмовèвся віä огляäу ïаöієнта, 
мотèвуючè öе браком часу. Про віäмову було ïовіäомлено застуïнèка 
головного лікаря з лікувальної роботè. Çа його вказівкою токсèколога 
було наïравлено в ïрèймальне віääілення äля наäання консультатèвної 
äоïомогè меäèчнèм ïраöівнèкам.

3. Âипадок з практики

У ïологове віääілення обласної клінічної лікарні було госïіталізовано гр. Í., 
яка ïеребувала на 37-му тèжні вагітності, в тяжкому стані. Ëікуючèй лікар 
сïостерігав за станом вагітної, робèв усі необхіäні заïèсè в меäèчній картöі 
стаöіонарного хворого. Ñтан ïаöієнткè ïогіршувався, ïро що лікуючèй 
лікар ïоінформував завіäувача віääіленням. Îстанній наäану інформаöію 
ïроігнорував, зауважèвшè що молоäèй неäосвіäченèй фахівеöь зайвèй 
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раз ïерестраховується. Çавіäувач зазначèв, що готує звіт в уïравління 
охоронè зäоров’я і щойно звільнèться – її огляне. У крèтèчному стані 
вагітну було ïеревеäено в реанімаöійне віääілення, ïро що ïоінформовано 
застуïнèка головного лікаря з лікувальної роботè, якèй негайно склèкав 
консèліум лікарів. Було вèзначено тактèку лікування тяжко хворої за участю 
лікарів-консультантів суміжнèх сïеöіальностей, головного лікаря та лікарів 
ïологового віääілення, усього 7 осіб. Ñтан вагітної вäалося стабілізуватè.
Äля з’ясування обставèн öього вèïаäку за наказом головного лікаря заклаäу 
охоронè зäоров’я було створено комісію. У вèсновку комісії було вказано 
на неïрофесійні äії завіäувача віääілення, на неможлèвість нèм аäекватно 
зäійснюватè керівнèöтво äіяльністю ïіäïоряäкованого йому ïерсоналу, 
на несïроможність організуватè наäання кваліфікованої стаöіонарної 
акушерсько-гінекологічної äоïомогè, на ненаäання консультатèвної 
äоïомогè молоäèм фахівöям, зокрема в склаäнèх клінічнèх вèïаäках. 
Головнèй лікар оголосèв äогану завіäувачу віääілення, äостроково скерував 
його на курсè ïіäвèщення кваліфікаöії з öèклу організаöія та уïравління 
охороною зäоров’я, а також на курсè з акушерства та гінекології, окрім 
того, наказав раз у квартал ïровоäèтè в лікарні äеонтологічні семінарè. 

д) Ïрактичні поради

Âиди надання консультативної допомоги:

1. Планові та екстрені вèїзäè лікарів-консультантів.

2. консèліум – öе форма організаöії наäання меäèчної äоïомогè, 
яка ïолягає у тому, що не менше як трè меäèчнèх ïраöівнèкè 
äіють сïільно, сïрямовуючè зусèлля на забезïечення ïрава 
ïаöієнта на охорону зäоров’я. Çалежно віä обставèн, вèäамè 
консèліуму є:

 2.1. Ухвалення рішень у контексті наäання меäèчної äоïомогè. 
Íаïрèклаä: віäïовіäно äо ст. 6 Çакону Українè «Про трансïланта-
öію органів та іншèх анатомічнèх матеріалів люäèні», норматèвно 
встановленою умовою трансïлантаöії є наявність у реöèïієнта 
меäèчнèх ïоказань äля застосування трансïлантаöії, які вста-
новлюються консèліумом лікарів віäïовіäного заклаäу охоронè 
зäоров’я чè наукової установè. 

 2.2. колегіальнèй меäèчнèй огляä ïаöієнтів. Íаïрèклаä: згіäно з 
ï. 4.8 Íаказу ÌÎÇ Українè «Про організаöію наäання стаöіонарної 
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної äоïомогè в Україні» 
віä 29.12.2003 р. № 620, тяжкèй стан хворої ïотребує негайного 
склèкання консèліуму лікарів. Äля вèзначення тактèкè веäення 
тяжкої хворої застуïнèком головного лікаря з лікувальної роботè 
за ïоäанням завіäувача віääіленням ïрèзначається консèліум 
за участю лікарів-консультантів суміжнèх сïеöіальностей, 
лікарів віääілення, керівнèка клінікè та сïівробітнèків клінічного 
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ïіäрозäілу (у клінічному заклаäі) — не менш 3 осіб. Протокол і 
вèсновок консèліуму фіксуються в меäèчній карті стаöіонарного 
хворого, затверäжується ïіäïèсамè всіх учаснèків консèліуму.

 2.3. Îгляä ïрофільнèх сïеöіалістів. Íаïрèклаä: віäïовіä-
но äо ï. 4.6. Íаказу ÌÎÇ Українè «Про організаöію наäання 
стаöіонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної 
äоïомогè в Україні» віä 29.12.2003 р. № 620, ïротягом ïершої 
äобè ïеребування в стаöіонарі ïаöієнтка огляäається лікуючèм 
лікарем, якèй встановлює ïоïереäній äіагноз, у ïерші 3 
äні – завіäувачем віääілення сïільно з лікуючèм лікарем äля 
встановлення клінічного äіагнозу, уточнення ïлану лікування, 
обсягу äоäаткового обстеження та консультаöій ïрофільнèх 
сïеöіалістів (у разі необхіäності). 

3. Äоïуск іншèх меäèчнèх ïраöівнèків і ïровеäення консèліуму 
на ïрохання ïаöієнта, що гарантовано йому в ч. 1 ст. 287 
Цèвільного коäексу Українè та ï. «к» ст. 6 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я».

4. Телемеäèчне консультування.

7.2.7. Обов’язок надавати пацієнтові  
чи іншим компетентним суб’єктам  
медичну інформацію

а) Конституція і закони України

  f Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 32 (ч. 3), 34].

  f Öивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 285].

«Повнолітня фізèчна особа має ïраво на äостовірну і ïовну 
інформаöію ïро стан свого зäоров’я, у тому чèслі на ознайомлення 
з віäïовіäнèмè меäèчнèмè äокументамè, що стосуються зäоров’я» 
(ч. 1).

  f Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. 
[стаття 97].

«колè необхіäно ïеревірèтè заяву або ïовіäомлення ïро злочèн äо 
ïорушення сïравè, така ïеревірка зäійснюється ïрокурором, сліäчèм 
або органом äізнання в строк не більше äесятè äнів шляхом віäібрання 
ïояснень віä окремèх громаäян чè ïосаäовèх осіб або вèтребування 
необхіäнèх äокументів»  (ч. 4).
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  f Öивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 
[стаття 130].

«Ñуä… за клоïотанням осіб, які беруть участь у сïраві, вèрішує ïèтання 
ïро вèтребування äоказів»  (ï. 5 ч. 6 ст. 130).

  f Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. 
[стаття 69].

«Ñуä може заïроïонуватè наäатè äоäаткові äоказè або вèтребуватè 
äоäаткові äоказè за клоïотанням осіб, які беруть участь у сïраві, або 
з власної ініöіатèвè»  (ч. 2 ст. 69).

  f Ïро адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. [стаття 6].

«Прè зäійсненні ïрофесійної äіяльності аäвокат має ïраво:
заïèтуватè і отрèмуватè äокументè або їх коïії віä ïіäïрèємств, уста-
нов, організаöій, об’єäнань, а віä громаäян – за їх згоäою» (ч. 3 ст. 6).

  f Ïро прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. [стаття 20].

«…ïрокурор має ïраво: безïерешкоäно за ïосвіäченням, що ïіä-
тверäжує займану ïосаäу, … матè äостуï äо äокументів і матеріалів, 
необхіäнèх äля ïровеäення ïеревіркè, в тому чèслі за ïèсьмовою 
вèмогою, і такèх, що містять комерöійну таємнèöю або конфіäенöійну 
інформаöію»  (ï. ч. 1 ст. 20).

  f Ïро міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. [стаття 11]. 

«оäержуватè безïерешкоäно і безïлатно віä ïіäïрèємств, установ і 
організаöій незалежно віä форм власності та об’єäнань громаäян на 
ïèсьмовèй заïèт віäомості (в тому чèслі й ті, що становлять комер-
öійну та банківську таємнèöю), необхіäні у сïравах ïро злочèнè, що 
знахоäяться у ïроваäженні міліöії»  (ï. 17 ч. 1 ст. 11).

  f Ïро оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 
18.02.1992 р. [стаття 8].

«Îïератèвнèм ïіäрозäілам äля вèконання завäань оïератèвно-роз-
шукової äіяльності ïрè наявності ïереäбаченèх статтею 6 öього Çакону 
ïіäстав наäається ïраво: …ознайомлюватèся з äокументамè та äанè-
мè, що характерèзують äіяльність ïіäïрèємств, установ та організаöій, 
вèвчатè їх, за рахунок коштів, що вèäіляються на утрèмання ïіäроз-
äілів, які зäійснюють оïератèвно-розшукову äіяльність, вèготовлятè 
коïії з такèх äокументів, за вèмогою керівнèків ïіäïрèємств, установ 
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та організаöій – вèключно на терèторії такèх ïіäïрèємств, установ 
та організаöій, а з äозволу суäу – вèтребуватè äокументè та äані, що 
характерèзують äіяльність ïіäïрèємств, установ, організаöій, а також 
сïосіб жèття окремèх осіб, ïіäозрюванèх у ïіäготовöі або вчèненні 
злочèну, äжерело та розмірè їх äохоäів, із залèшенням коïій такèх 
äокументів та оïèсу вèлученèх äокументів особам, в якèх вонè вèтре-
бувані, та забезïеченням їх збереження і ïовернення у встановленому 
ïоряäку. Âèлучення орèгіналів ïервèннèх фінансово-госïоäарськèх 
äокументів забороняється, крім вèïаäків, ïереäбаченèх крèмінально-
ïроöесуальнèм законом» (ï. 4 ч. 1 ст. 8).

  f Ïро організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. [стаття 12].

«Прè зäійсненні захоäів боротьбè з організованою злочèнністю сïеöі-
альнèм ïіäрозäілам ïо боротьбі з організованою злочèнністю органів 
внутрішніх сïрав і Ñлужбè безïекè Українè наäаються ïовноважен-
ня:… в разі оäержання фактèчнèх äанèх ïро організовану злочèнну 
äіяльність äля їх ïеревіркè вèтребуватè та оäержуватè віä äержавнèх 
органів, об’єäнань громаäян, ïіäïрèємств, установ, організаöій (не-
залежно віä форм власності) інформаöію і äокументè. Âèтребовувані 
äокументè та інформаöія ïовèнні бутè ïоäані негайно або не ïізніш 
як ïротягом 10 äіб» (ï. «ä»  ч. 2 ст. 12).

  f Ïро захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. 
[статті 6, 7, 10, 11, 14, 16, 21].

  f Ïро доступ до публічної інформації: Закон України від 
13.01.2011 р. [статті 5, 7, 10, 13–16, 20].

  f Ïро захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 
(у ред. від 01.12.2005 р.) [4 (п. 4 ч. 1), 6 (ч. 1)].

  f Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон 
України від 19.11.1992 р. [статті 6 (п. «е»), 39].

«Паöієнт, якèй äосяг ïовноліття, має ïраво на отрèмання äостовірної і 
ïовної інформаöії ïро стан свого зäоров’я, у тому чèслі на ознайомлення 
з віäïовіäнèмè меäèчнèмè äокументамè, що стосуються його зäоров’я 
(ч. 1 ст. 39). «Батькè (усèновлювачі), оïікун, ïіклувальнèк мають ïраво 
на отрèмання інформаöії ïро стан зäоров’я äèтèнè або ïіäоïічного» 
(ч. 2 ст. 39). «Ìеäèчнèй ïраöівнèк зобов’язанèй наäатè ïаöієнтові в 
äостуïній формі інформаöію ïро стан його зäоров’я, мету ïровеäення 
заïроïонованèх äосліäжень і лікувальнèх захоäів, ïрогноз можлèвого 
розвèтку захворювання, у тому чèслі наявність рèзèку äля жèття і 
зäоров’я» (ч. 3 ст. 39).
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  f Ïро захист населення від інфекційних хвороб: Закон України 
від 06.04.2000 р. [статті 12, 17, 19, 26].

  f Ïро психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. 
[статті 6, 26].

  f Ïро протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ÂІË), та правовий і соціальний захист людей, 
які живуть з ÂІË: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від 
23.12.2010 р.) [статті 7, 11, 13].

  f Ïро інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. (в ред. 
13.01.2011 р.) [статті 11, 21].

  f Ïро державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. 
[стаття 8 (ч. 4)].

  f Ïро захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 
(у ред. від 01.12.2005 р.) [стаття 6].

«…Âèконавеöь зобов’язанèй ïереäатè сïожèвачеві ïроäукöію 
належної якості, а також наäатè інформаöію ïро öю ïроäукöію…» (ч. 1).

б) Ïідзаконні-нормативно-правові акти

  f Ïро переліки відомостей, що містять службову та конфі-
денційну інформацію в МОЗ України: Íаказ МОЗ України від 
06.08.2011 р. ¹ 517.

в) Кодекс медичної етики

  f Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на 
Âсеукраїн ському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 
Âсеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п.3.3, 
3.5].

«Протягом всього лікування ïіä час наäання інформаöії хворому ïро 
його стан і рекоменäоване лікування лікар ïовèнен братè äо увагè 
ïерсональні особлèвості ïаöієнта, стежачè за оöінкою хворèм сèтуаöії» 
(ï. 3.3). «Піä час лікування äèтèнè або хворого, якèй ïеребуває ïіä 
оïікою, лікар зобов’язанèй наäаватè ïовну інформаöію його батькам 
або оïікунам» (ï. 3.5).
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г) Інше регулювання

  f Ðішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного 
тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Ïро інфор-
мацію» та статті 12 Закону України «Ïро прокуратуру» (справа 
К. Г. Устименка) від 30.10.1997 р.

У Ðішенні констèтуöійного Ñуäу Українè зазначено обов’язок лікаря 
на вèмогу ïаöієнта та членів його сім’ї або законнèх ïреäставнèків 
наäаватè їм таку інформаöію ïовністю і в äостуïній формі.

ґ) Þридична практика

1. Ïриклад виконання обов’язку

Гр. Ë. звернувся äо Î. міської лікарні №Õ з ïроханням наäатè йому 
інформаöію ïро стан зäоров’я його неïовнолітнього сèна, якèй знахоäèвся 
у реанімаöійному віääіленні öієї лікарні. Ìеäèчнèй ïерсонал наäав 
можлèвість батькові ознайомèтèся з меäèчною карткою стаöіонарного 
хворого, а лікуючèй лікар у äостуïній формі розïовів ïро äіагноз, що 
ïоставèлè його сèнові, можлèві метоäè лікування та їхні ймовірні насліäкè.

2. Ïриклад порушення обов’язку

16.12.2008 р. гр. Г. та його ïреäставнèк зверталèся äо головного лікаря 
міської лікарні № 4 із ïèсьмовою заявою ïро наäання їм äля ознайомлення 
меäèчної карткè стаöіонарного хворого гр. Г., якèй хворіє на ïсèхічне 
захворювання. У вèäачі меäèчної карткè їм було безïіäставно віäмовлено. 
29.01.2009 р. ïозèвач та його ïреäставнèк ïовторно ïоäалè заяву 
ïро ознайомлення з ïервèнною меäèчною äокументаöією щоäо гр. Г. 
äо головного лікаря, але äокумент їм так і не було ïреäставлено, як і, 
віäïовіäно, не наäіслано віäïовіäі на заяву. Çа захèстом свого ïрава на 
меäèчну інформаöію ïаöієнту äовелося звертатèся äо суäу.

3. Âипадок з практики

Çа ïозовом гр. Ì. äо комунального заклаäу «5-та міська лікарня м. к.» ïро 
віäшкоäування майнової та моральної шкоäè районнèй суä м. к., на ïіäставі 
ïоäанèх äоказів, встановèв, що ïраöівнèкè віäïовіäача ïорушèлè обов’язок 
наäаватè своєчасну та кваліфіковану меäèчну і лікарську äоïомогу, а саме: 
неналежно було вèконано лаïароскоïію, внасліäок чого у ïаöієнткè вè-
нèкла кровотеча, яку своєчасно не вèявèлè, і розвèнувся геморагічнèй 
шок (ï. «а» ч. 1 ст. 78 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро 
охорону зäоров’я»). Ëікарі також не вèконалè обов’язку з наäання ïаöієнтові 
в äостуïній формі інформаöії ïро стан його зäоров’я, мету ïровеäення 
заïроïонованèх äосліäжень і лікувальнèх захоäів, ïрогноз можлèвого 
розвèтку захворювання, у тому чèслі ïро рèзèк äля жèття і зäоров’я, а 
саме: не ïоінформувалè гр. Ì. ïро можлèві насліäкè заïроïонованого 
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меäèчного втручання, ïро рèзèк äля її зäоров’я (ч. 3 ст. 39 Çакону Українè 
«Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я»). Çаочнèм рішенням 
суäу віä 24 березня 2006 р. вèмогè ïозèвачкè булè заäоволені частково: в 
рахунок віäшкоäування майнової шкоäè – 200 грн, в рахунок комïенсаöії 
моральної шкоäè – 10 000 грн. Îäнак уже 15 березня 2007 р. рішенням 
аïеляöійного суäу Ä. області суму віäшкоäування моральної шкоäè було 
зменшено äо 3 000 грн. аïеляöійнèй суä вважав, що розмір ïрèсуäженої 
комïенсаöії за моральну шкоäу не віäïовіäав обсягу заïоäіянèх моральнèх 
і фізèчнèх стражäань, також не був врахованèй стуïінь вèнè віäïовіäача.

д) Ïрактичні поради

1. Цей обов’язок меäèчного ïраöівнèка коресïонäує з ïравом 
ïаöієнта на інформаöію ïро стан свого зäоров’я.

2. Äля забезïечення ïрава ïаöієнта на інформаöію ïро стан зäоров’я 
важлèве ïрактèчне значення має з’ясування змісту (ознак) 
меäèчної інформаöії. Ìеäèчнèй ïраöівнèк зобов’язанèй наäаватè 
меäèчну інформаöію, що характерèзується такèмè ознакамè:

 2.1. Äостуïність формè, яка має äва асïектè: зовнішній і 
внут рішній. Çов нішній ïроявляється у äостуïі ïаöієнта, його 
законного ïреäставнèка чè уïовноваженого суб’єкта äо такої 
інформаöії, тобто шляхом ïоäання заïèту щоäо äостуïу äо 
ïерсональнèх äанèх, аäвокатського заïèту і, як насліäок, 
отрèмання такої. Це може віäбуватèсь або шляхом отрèмання 
коïій необхіäнèх äокументів, засвіäченèх у встановленому 
ïоряäку, або отрèмання необхіäнèх віäомостей безïосереäньо 
в заклаäі охоронè зäоров’я. Âнутрішній – öе наäання інформаöії 
äостуïно äля розуміння, усвіäомлення її змісту ïаöієнту чè 
іншому, ïереäбаченому законоäавством, суб’єкту. 

 2.2. Äостовірність інформаöії, тобто наäання віäомостей, 
зазначенèх у меäèчній äокументаöії.

 2.3. Повнота, тобто наäання інформаöії в обсязі, вèзначеному у 
ïроöесуальному äокументі комïетентної особè, чè в заïèті ïаöієн-
та (чè іншого уïовноваженого суб’єкта) в усній/ïèсьмовій формі, 
чè колè лікар отрèмує інформовану згоäу на меäèчне втручання, 
за вèнятком вèïаäків, колè меäèчнèй ïраöівнèк реалізує своє 
ïраво на наäання неïовної інформаöії в інтересах хворого. 

 2.4. Ñвоєчасність інформаöії, що вèявляється у äвох формах 
реалізаöії обо в’язку: а) наäання віäомостей на заïèт у вста-
новлені законоäавством строкè; б) наäання меäèчної інформаöії 
äо моменту меäèчного втручання. 

3. Äèв. також ïрактèчні ïораäè в підрозділах 6.1.3 та 7.1.7.
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8

Форми та засоби захисту 
прав суб’єктів медичних 
правовідносин  
за законодавством 
України

8.1. Вступ
Äержава вèзнає ïраво кожного громаäянèна Українè на охорону зäоров’я 
і забезïечує його захèст (ст. 8 Çакону Українè «Îсновè законоäавства 
Українè ïро охорону зäоров’я»). Права й законні інтересè ïаöієнтів можуть 
бутè ïорушені як у разі невіäïовіäності результату лікування очікуванням 
ïаöієнта, так і ïрè äефектах наäання меäèчної äоïомогè, тому важлèво 
розглянутè формè захèсту ïорушенèх ïрав фізèчнèх осіб, якèм наäавалась 
меäèчна äоïомога.
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а також äоöільно, з метою äотрèмання балансу взаємèн «меäèчнèй 
ïраöівнèк–ïаöієнт», розкрèтè механізмè захèсту ïрав наäавачів меäèчної 
äоïомогè, окремі асïектè якèх було вèсвітлено в ïіäрозäілі 7.1.3.

Піäставою äля захèсту ïрав люäèнè у сфері охоронè зäоров’я є вèнèкнення 
ïравового конфлікту в контексті наäання меäèчної äоïомогè. Піä такèм 
конфліктом розуміється зіткнення ïротèлежнèх інтересів суб’єктів 
меäèчнèх ïравовіäносèн, зумовлене особлèвостямè реалізаöії їхнього 
ïравового статусу. Ñуб’єктамè юрèäèчного конфлікту в сфері наäання 
меäèчної äоïомогè вèстуïають фізèчні (ïаöієнт, законнèй ïреäставнèк, 
меäèчнèй ïраöівнèк, лікар, що займається ïрèватною ïрактèкою тощо) і 
юрèäèчні (наïрèклаä, заклаä охоронè зäоров’я, орган уïравління охороною 
зäоров’я) особè.

Çалежно віä суб’єкта, äо якого звертаються за захèстом ïорушеного ïрава, 
формè захèсту ïрав люäèнè у сфері охоронè зäоров’я ïоäіляються на 
юрèсäèкöійні та неюрèсäèкöійні.

Ñуäова Позасуäові Ñамо-
захèст

альтер-
натèвне 
розв’я-
зан ня 

конфліктів

Çвернення  
äо 

незалеж-
нèх 

громаä-
ськèх 

об’єäнань

Çвернення 
äо ïрофе-

сійнèх 
меäèч нèх 
асоöіа öій

Ôормè захèсту

Ôîðìè çàõèñòó ïðàâ ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ 
ïðàâîâіäíîñèí

Юрèсäèкöійні Íеюрèсäèкöійні

класèфікаöія форм захèсту ïрав суб’єктів меäèчнèх ïравовіäносèн 
ïреäставлена схемамè.
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Çвернення äо органів внутрішніх сïрав

Çвернення äо керівнèка заклаäу охоронè зäоров’я чè 
його ïіäрозäілу або звернення äо органу уïравління 
охороною зäоров’я, у т. ч. äо Ìіністерства охоронè 
зäоров’я Українè (аäміністратèвна форма)

Çвернення äо Уïовноваженого Âерховної Ðаäè Українè 
з ïрав люäèнè

Çвернення äо Äержавної інсïекöії Українè з ïèтань 
захèсту ïрав сïожèвачів 

Çвернення äо комітету Âерховної Ðаäè Українè з 
ïèтань охоронè зäоров’я

Çвернення äо органів ïрокуратурè

ñóäîâà Ôîðìà çàõèñòó ïðàâ 
ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí

Çалежно віä 
вèäу сусïільнèх 

віäносèн у 
галузі охоронè 
зäоров’я може 
зäійснюватèся:

у ïоряäку öèвільного 
суäочèнства

у ïоряäку крèмінального 
суäочèнства

у ïоряäку аäміністратèвного 
суäочèнства

у ïоряäку констèтуöійного 
суäочèнства

ïîçàñóäîâі Ôîðìè çàõèñòó ïðàâ 
ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí
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Çаявè або 
ïовіäом-
лення ïро 
злочèн

Постанова 
ïро 
ïорушення 
крèмінальної 
сïравè

Îбвèнуваль - 
нèй 
вèсновок

Цèвільнèй 
ïозов у 
крèмі нальній 
сïраві 
(на етаïі 
äосуäового 
сліäства або 
суäового 
розгляäу 
сïравè)

Ðішення 
суäу

Позовна 
заява

Ðішення 
суäу

8.2. юрисдикційні форми захисту прав  
 людини в сфері охорони здоров’я

8.2.1. Судова форма захисту прав людини в сфері охорони 
здоров’я

ñóäîâà Ôîðìà çàõèñòó ïðàâ  
ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí

У ïоряäку 
öèвільного 

суäо чèнства

У ïоряäку 
крèмі-

нального 
суäочèн ства

аäміністра-
тèвнèй 
ïозов

У ïоряäку 
аäміністра-

тèвного 
суäочèнства

Ðішення 
суäу

констèту-
öій не 
звер нення 
(строк ïро-
ваäження у 
сïраві –  
3 місяöі)

У ïоряäку 
констèтуöій-

ного 
суäочèнства

Çа резуль-
тата мè 
розгляäу 
склаäаються 
рішення і 
вèсновкè 
констèтуöій-
ного Ñуäу 
Українè

констèту-
öійне 
ïоäання 
(строк ïро-
ваäження у 
сïраві – 
3 місяöі)
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а) захист прав людини у сфері охорони здоров’я у порядку 
цивільного судочинства

Частèна 4 ст. 55 констèтуöії Українè віä 28.06.1996 р. гарантує ïраво 
кожного буäь-якèмè не забороненèмè законом засобамè захèщатè свої 
ïрава і свобоäè віä ïорушень і ïротèïравнèх ïосягань. Âіäïовіäно äо ст. 
280 Цèвільного коäексу Українè (äалі – Цк Українè), якщо фізèчній особі 
внасліäок ïорушення її особèстого немайнового ïрава завäано майнової 
та (або) моральної шкоäè, öя шкоäа ïіäлягає віäшкоäуванню. 

Цèвільнèй ïозов є не тількè найïошèренішèм засобом реалізаöії ïереä-
баче ного ï. «і» ст. 6 Çаконом Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро 
охорону зäоров’я» віä 19.11.1992 р. ïрава на віäшкоäування шкоäè, завäаної 
зäоров’ю (майнової і моральної), а й засобом вèзнатè ïраво, ïрèïèнèтè 
äію, яка його ïорушує, вèзнатè ïравочèн неäійснèм (öе актуально äля 
ïозовів, що ïоäаються äо ïрèватнèх меäèчнèх заклаäів). Îбèраючè öè-
вільнèй ïозов як засіб захèсту ïорушеного ïрава в сфері охоронè зäоров’я, 
сліä чітко усвіäомлюватè всі його ïозèтèвè і негатèвè. Äосèть часто 
öèвільнèй ïозов є ïрактèчно єäèною можлèвістю отрèматè віäшкоäування 
майнової та моральної шкоäè в öьому контексті.

Пам’ятайте!

На вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю, а також на вимогу, що випливає 
із порушення особистих немайнових прав позовна давність не 
поширюється (п. 1 та 3 ч. 1 ст. 268 ÖК Óкраїни).

Âажлèвою ïеревагою öієї формè захèсту ïрав є також віäнесення 
категорії сïрав ïро віäшкоäування шкоäè, заïоäіяної каліöтвом або іншèм 
ушкоäженням зäоров’я, а також смертю фізèчної особè äо тèх, які, згіäно 
з ст. 5 Çакону Українè «Про суäовèй збір» звільняються віä сïлатè суäо-
вого збору, обов’язок оïлатè якого часто є ïрèчèною віäмовè фінансово 
несïроможнèх громаäян захèщатè свої ïрава в суäовому ïоряäку. Це 
ïоложення ïіäтверäжується і нормою ï. 3 ст. 22 Çакону Українè «Про захèст 
ïрав сïожèвачів» (оскількè ïаöієнтè — öе сïожèвачі меäèчнèх ïослуг), у 
якій ïереäбачено, що сïожèвачі звільняються віä сïлатè суäового збору 
за ïозовамè, що ïов’язані з ïорушенням їхніх ïрав.

Âіäïовіäно äо ст. 157 Цèвільного ïроöесуального коäексу (äалі – ЦПк 
Українè), суä розгляäає сïравè ïротягом розум ного строку, але не більше 
äвох місяöів з äня віäкрèття ïроваäження у сïраві. У вèнятковèх вèïаäках, 
за клоïотанням сторонè, з урахуванням особлèвостей розгляäу сïравè, 
суä ухвалою може ïроäовжèтè розгляä сïравè, але не більше як на 15 
äнів. Íа ïрактèöі з різнèх ïрèчèн розгляä сïравè може трèватè ïонаä 
3–5 років лèше в суäі ïершої інстанöії. крèтерії оöінювання розумності 
строку розгляäу сïравè є сïільнèмè äля сïрав усіх категорій (öèвільнèх, 
крèмінальнèх, госïоäарськèх, аäміністратèвнèх), віäïовіäно äо Ëèста 
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Âерховного Ñуäу Українè віä 25 січня 2006 р. та ï. 36 Постановè Плену-
му Âерховного Ñуäу Українè «Про застосування норм öèвільного ïроöе-
суального законоäавства ïрè розгляäі сïрав у суäі ïершої інстанöії» віä 
12.06.2009 р. № 2. Це – склаäність сïравè, ïовеäінка заявнèка та ïроöе-
суальні äії суäу (äèв. ïіäрозäіл «б» 8.1.1).

Певні труäнощі äля ïозèвача-ïаöієнта може сïрèчèнятè ïереä баченèй 
ст. 10 ЦПк Українè обов’язок кожної сторонè äовестè ті обставèнè, на які 
вона ïосèлається як на ïіäставу своїх вèмог або заïеречень, аäже збір 
äоказів äля ïаöієнта є äостатньо склаäною сïравою через неäостатню 
інформованість ïро різні вèäè ïервèнної меäèчної äокументаöії, а в разі її 
віäсутності – вторèнної меäèчної äокументаöії, що може містèтè часткові 
віäомості ïро ïаöієнта та ïроöес лікування або ïро інші важлèві äля сïравè 
обставèнè. У такому вèïаäку ïозèвач ïовèнен знатè, що ч. 4 ст. 10 та ст. 
133 ЦПк Українè законоäавчо гарантують забезïечення äоказів суäом за 
заявою заінтересованої сторонè ще äо ïреä’явлення нею ïозову.

ñïîñîáè çáèðàííя äîêàçіâ 

аäвокатськèй заïèт

• ст. 6 Çакону Українè «Про аäвокатуру»

Ñкарга

• ст. 3, 16–21 Çакону Українè «Про звернення громаäян»

Çаява

• ст. 3, 15, 18–21 Çакону Українè «Про звернення громаäян»

клоïотання

• ст. 3, 15, 18–21 Çакону Українè «Про звернення громаäян»

Проïозèöія

• ст. 3, 14, 20, 21 Çакону Українè «Про звернення громаäян»

Çауваження

• ст. 3, 14, 20, 21 Çакону Українè «Про звернення громаäян»

Çаïèт ïро äостуï äо ïерсональнèх äанèх

Çаïèт на інформаöію

• ст. 16–19 Çакону Українè «Про захèст ïерсональнèх äанèх»

• ст. 19–22 Çакону Українè «Про äостуï äо ïублічної інформаöії»
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Íе менш склаäнèмè äля ïозèвача є ïèтання, ïов’язані з вèсокою вартістю 
ïравовèх ïослуг (ïозèвач має ïраво такі вèтратè, ïов’язані з розгляäом 
суäової сïравè як вèтратè на ïравову äоïомогу, вèмагатè стягнутè з віäïо-
віäача) та фаховістю ïреäставнèків (звèчайно, бажано, щоб останній волоäів 
необхіäнèм äля ïреäставнèöтва обсягом знань у öарèні меäèчного ïрава). 

Піäставè та ïоряäок звернення äо суäу з öèвільнèм ïозовом вèзначені Цк 
Українè та ЦПк Українè. Âіäïовіäно äо норм матеріального ïрава, öèвільні 
ïозовè ïро віäшкоäування майнової та моральної шкоäè ïреä’являються 
äо заклаäу охоронè зäоров’я на ïіäставі ст. 1172 Цк Українè, що ïереäбачає 
віäïовіäальність юрèäèчної особè шляхом віäшкоäування шкоäè, завäаної 
її ïраöівнèком ïіä час вèконання нèм своїх труäовèх (службовèх) обов’язків, 
а меäèчнèй (-ні) ïраöівнèк (-èкè) вèстуïатèме третьою особою на стороні 
віäïовіäача. колè йäеться ïро меäèчного ïраöівнèка, якèй займається 
інäèвіäуальною ïрактèкою, то ïозов ïреä’являється безïосереäньо äо 
особè, що завäала шкоäу . Çаклаä охоронè зäоров’я, якèй віäшкоäував 
шкоäу, завäану своїм ïраöівнèком або ïраöівнèкамè, має ïраво зворотної 
вèмогè (регресу) äо вèнної особè в розмірі вèïлаченого віäшкоäування, 
що значно ïолегшує суäовèй ïроöес, аäже віäïаäає ïотреба у вèзначенні 
віäсотка соліäарної віäïовіäальності кожного із заïоäіювачів шкоäè (ч. 1 
ст. 1191 Цк Українè). 

Çвернення äо суäу за захèстом ïорушенèх ïрав зäійснюється шляхом 
ïоäання ïозовної заявè, що за формою та змістом ïовèнна віäïовіäатè 
вèмогам ст. 119 ЦПк Українè. Позовна заява ïовèнна бутè ïіäïèсана 
ïозèвачем або його ïреäставнèком із зазначенням äатè її ïоäання. Якщо 
ïозовну заяву ïоäає ïреäставнèк ïозèвача, äо неї äоäається äовіреність 
чè іншèй äокумент, що ïіäтверäжує його ïовноваження. 

Çа загальнèм ïравèлом äо ïозовної заявè ïозèвач ïовèнен äоäатè її 
коïії та коïії всіх äокументів, що äоäаються äо неї, віäïовіäно äо кількості 
віäïовіäачів і третіх осіб.

Пам’ятайте!

Відповідно до ч. 2 ст. 120 ÖПК Óкраїни щодо позовів про відшкодування 
шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 
смертю, подання копій документів до позовної заяви не вимагається.

Прè зверненні особè äо суäу з ïозовом ïро віäшкоäування шкоäè, завäа-
ної каліöтвом, іншèм ушкоäженням зäоров’я або смертю фізèчної особè, 
законо äавством (ч. 3, 5 ст. 110 ЦПк Українè) встановлено альтернатèвну 
ïіäсуäність. Такèй ïозов може ïреä’являтèсь за місöезнахоäженням 
віäïовіäача (юрèäèчної особè), за зареєстрованèм місöем ïрожèвання 
чè ïеребування віäïовіäача (фізèчної особè), за зареєстрованèм місöем 
ïрожèвання чè ïеребування ïозèвача, за місöем заïоäіяння шкоäè, за 
місöем вèконання äоговору.
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Âіäïовіäно äо ст. 131 ЦПк Українè сторонè зобов’язані ïоäатè свої äо-
казè суäу äо або ïіä час ïоïереäнього суäового засіäання у сïраві, а 
якщо ïоïереäнє суäове засіäання не ïровоäèться, – äо ïочатку розгля-
äу сïравè ïо суті. Äоказè, ïоäані з ïорушенням зазначеної вèмогè, не 
ïрèймаються, якщо сторона не äовеäе, що äоказè ïоäано несвоєчасно 
з ïоважнèх ïрèчèн. Íа ïоïереäньому суäовому засіäанні також ухва-
люється рішення ïро необхіäність забезïечення äоказів: äоïèт свіäків, 
ïрèзначення ексïертèзè, вèтребування та (або) огляä äоказів, у тому чèслі 
за їх місöезнахоäженням, тощо.

Пам’ятайте!

Відповідно до ч. 4 ст. 61 ÖПК Óкраїни («Підстави звільнення від 
доказування»), вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, 
обов’язковий для суду, що розглядає справу про цивільно-правові 
наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок, з питань, чи мали 
місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.
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ïіäñòàâè çâіëüíåííя âіä äîêàçóâàííя

Îбставèнè, встановлені суäовèм рішенням у öèвільній, 
госïоäарській або аäміністратèвній сïраві, що набрало 
законної сèлè, не äоказуються ïрè розгляäі іншèх сïрав, 
у якèх беруть участь ті самі особè або особа, щоäо якої 
встановлено öі обставèнè (ч. 3 ст. 61 ЦПк Українè)

Îбставèнè, вèзнані сторонамè та іншèмè особамè, які 
беруть участь у сïраві, не ïіäлягають äоказуванню 
(ч.1 ст. 61 ЦПк Українè) 

Îбставèнè, вèзнані суäом загальновіäомèмè, не 
ïотребують äоказування (ч. 2 ст. 61 ЦПк Українè)

Âèрок у крèмінальній сïраві, що набрав законної 
сèлè, або ïостанова суäу у сïраві ïро аäміністратèвне 
ïравоïорушення обов’язкові äля суäу, що розгляäає 
сïраву ïро öèвільно-ïравові насліäкè äій особè, стосовно 
якої ухвалено вèрок або ïостанову суäу, з ïèтань, чè малè 
місöе öі äії та чè вчèнені вонè öією особою 
(ч. 4 ст. 61 ЦПк Українè)

Äоречно звернутè увагу на новелу öèвільного законоäавства, ïоложення, 
які ïереäбачають ще оäèн äоäатковèй юрèäèчнèй інструментарій захèсту 
ïрав люäèнè, а саме ïерегляä суäовèх рішень Âерховнèм Ñуäом Українè 
(гл. 3 ЦПк Українè). Ñторонè та інші особè, які бралè участь у сïраві, ма-
ють ïраво ïоäатè заяву ïро ïерегляä суäовèх рішень у öèвільнèх сïравах 
ïісля їх ïерегляäу в касаöійному ïоряäку. 
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Çаява ïро ïерегляä суäовèх рішень за ïіäставè 1) неоäнакового засто-
сування суäом касаöійної інстанöії оäнèх і тèх самèх норм матеріального 
ïрава, що ïотягнуло ухвалення різнèх за змістом суäовèх рішень у ïоäіб-
нèх вèïаäках ïовèнна бутè ïоäана: 

а) ïротягом трьох місяöів з äня ухвалення суäового рішення, щоäо якого 
ïоäано заяву ïро ïерегляä; 

б) ïротягом трьох місяöів з äня ухвалення суäового рішення, на яке зäій-
снюється ïосèлання на ïіäтверäження ïіäстав неоäнакового застосування 
суäом касаöійної інстанöії оäнèх і тèх самèх норм матеріального ïрава, 
що ïотягло ухвалення різнèх за змістом суäовèх рішень у ïоäібнèх ïра-
вовіäносèнах, якщо воно ухвалено ïізніше, але не ïізніше оäного року з 
äня ухвалення суäового рішення, ïро ïерегляä якого ïоäається заява.

Çаява ïро ïерегляä суäовèх рішень за ïіäставè 2) встановлення міжнароä-
ною суäовою установою, юрèсäèкöія якої вèзнана Україною, ïорушення 
останньою міжнароäнèх зобов’язань ïрè вèрішенні сïравè суäом ïовè-
нна бутè ïоäана не ïізніше оäного місяöя з äня, колè особі, на корèсть 
якої ïостановлено рішення міжнароäною суäовою установою, юрèсäèкöія 
якої вèзнана Україною, стало віäомо ïро набуття öèм рішенням статусу 
остаточного.

Çазначенèй сïосіб захèсту ïрав люäèнè є новèм, ïрактèка Âерховнèм 
Ñуäом Українè ще не наïраöьована, а віäтак, öе ïороäжує склаäності у 
ïравозастосуванні і ïравореалізаöії. корèстаючèсь öèм сïособом захèс-
ту, вважаємо за необхіäне, ïам’ятатè ïро таке: 

1) заява ïро ïерегляä суäовèх рішень ïоäається äо Âерховного Ñуäу 
Українè через Âèщèй сïеöіалізованèй суä Українè з розгляäу öèвільнèх і 
крèмінальнèх сïрав;

2) не ïотрібно сïлачуватè суäовèй збір за розгляä сïравè за заявою ïро 
ïерегляä рішень тількè за ïіäставè встановлення міжнароäною суäовою 
установою, юрèсäèкöія якої вèзнана Україною, ïорушення останньою між-
нароäнèх зобов’язань ïрè вèрішенні сïравè суäом;

3) äоïуск сïравè äо ïроваäження зäійснюється Âèщèм сïеöіалізованèм 
суäом Українè з розгляäу öèвільнèх і крèмінальнèх сïрав, ïро що він ïро-
тягом ï’ятнаäöятè äнів з äня наäхоäження заявè ïостановляє ухвалу. 

4) ухвала ïро äоïуск сïравè äо ïроваäження разом із заявою ïро ïерег-
ляä суäового рішення та äоäанèмè äо неї äокументамè наäсèлається äо 
Âерховного Ñуäу Українè ïротягом ï’ятè äнів з äня її ïостановлення. 
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5) Âерховнèй Ñуä Українè розгляäає сïраву не більше оäного місяöя з äня 
віäкрèття ïроваäження у сïраві, і якщо заäовольняє заяву з ïіäстав, вè-
значенèх у законоäавстві Українè, вèносèть мотèвовану ïостанову. 

6) якщо Âерховнèй Ñуä Українè установèть, що суäове рішення у сïраві, 
яка ïерегляäається, є незаконнèм, він скасовує його ïовністю або частко-
во і ïрèймає нове суäове рішення. Якщо суäове рішення ïерегляäається з 
ïіäстав встановлення міжнароäною суäовою установою, юрèсäèкöія якої 
вèзнана Україною, ïорушення останньою міжнароäнèх зобов’язань ïрè 
вèрішенні сïравè суäом, суä скасовує оскаржуване рішення ïовністю або 
частково і має ïраво ïрèйняте нове суäове рішення або наïравèтè сïраву 
на новèй розгляä äо суäу, якèй вèніс оскаржуване рішення.

7) ïрè ïіäготовöі заявè ïро ïерегляä рішення сліä: 1) вèкрèсталізуватè су-
äові рішення, в якèх має місöе неоäнакове застосування суäом касаöійної 
інстанöії оäнèх і тèх самèх норм матеріального ïрава у ïоäібнèх ïравовіä-
носèнах; 2) ïіäібратè необхіäні äо сïравè Постановè Пленуму Âерховного 
Ñуäу Українè; 3) ïроаналізуватè ïрактèку Євроïейського суäу з ïрав лю-
äèнè в öьому контексті, яка є äжерелом ïрава, віäïовіäно äо ст. 17 Çакону 
Українè «Про вèконання рішень та застосування ïрактèкè Євроïейського 
суäу з ïрав люäèнè»; 4) вèкластè обгрунтування своєї ïозèöії щоäо неоä-
накового ïравозастосування суäом касаöійної інстанöії, але ïам’ятаючè 
ïро те, що структура і зміст заявè ïро ïерегляä рішення віäрізняється віä 
касаöійної скаргè;

8) ïіäставою äля ïерегляäу рішення може слугуватè лèше неоäнакове 
застосування суäом норм матеріального ïрава, а віäтак, ïроöесуальні 
ïорушення не можуть бутè ïіäставою äля ïерегляäу рішення. Якщо за 
результатамè розгляäу ïèтання ïро äоïуск сïравè äо ïроваäження з ïіä-
ставè встановлення міжнароäною суäовою установою, юрèсäèкöія якої 
вèзнана Україною, ïорушення останньою міжнароäнèх зобов’язань ïрè 
вèрішенні сïравè суäом, буäе з’ясовано, що ïорушення Україною між-
нароäнèх зобов’язань є насліäком неäотрèмання норм ïроöесуального 
ïрава, Âèщèй сïеöіалізованèй суä Українè з розгляäу öèвільнèх і крèмі-
нальнèх сïрав ïостановляє ухвалу ïро віäкрèття ïроваäження у сïраві та 
вèрішує ïèтання ïро необхіäність вèтребування сïравè. Ðозгляä сïравè 
зäійснюється Âèщèм сïеöіалізованèм суäом Українè з розгляäу öèвільнèх 
і крèмінальнèх сïрав за ïравèламè, встановленèмè äля ïерегляäу сïрав 
у касаöійному ïоряäку.

Ðозгляä öèвільнèх сïрав щоäо захèсту ïрав люäèнè в сфері охоронè 
зäоров’я віäбувається за загальнèмè ïравèламè öèвільного суäочèнства. 
Âіäмінність може ïолягатè лèше в тактèöі веäення сïравè в суäі, яку обèрає 
ïреäставнèк у сïраві з урахуванням особлèвостей сïравè та вèхоäячè з 
äоказової базè.
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ñóäîâà Ôîðìà çàõèñòó
â ïîðяäêó öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà

Право на захèст своїх ïрав і свобоä віä ïорушень і ïротèïравнèх ïосягань, 
у тому чèслі в галузі охоронè зäоров’я

(ч. 4 ст. 55 констèтуöії Українè, ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 16 Цк Українè, ï. «і» ст. 6, 8 
Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я»)

Çвернення äо суäу

Íа категорію меäèчнèх 
сïрав не ïошèрюється 

ïозовна äавність 
(ч. 3 ст. 268 Цк Українè)

Íе ïіäлягає сïлаті 
суäовèй збір

(ï. 2 ч. 1 ст. 5 Çакону 
Українè «Про суäовèй 

збір»)

Піäсуäність меäèчнèх 
сïрав:  

1) за зареєстрованèм 
місöем ïрожèвання чè 

ïеребування віäïовіäача 
(фізèчної особè) (ч. 1 ст. 

109 ЦПк Українè);  
2) за місöезна-

хоäженням віäïовіäача  
(юрèäèчної особè)

(ч. 2 ст. 109 ЦПк 
Українè); 3) за місöем 

ïрожèвання чè 
ïеребування ïозèвача 

(ч. 3, 5 ст. 110 ЦПк 
Українè); 4) за місöем 
завäання шкоäè (ч. 3 
ст. 110 ЦПк Українè);  

5) за місöем вèконання 
äоговору (ч. 5 ст. 110 

ЦПк Українè)

Піäготовка ïозовної заявè

Пошèрюються загальні 
вèмогè äо ïозовної 
заявè, ïереäбачені 

ст.119, 120 ЦПк Українè

Íе ïошèрюються 
ïравèла щоäо ïоäання 

коïій ïозовної заявè 
та äокументів, що 

äоäаються, віäïовіäно 
äо кількості віäïовіäачів 
і третіх осіб (ст. 120 ЦПк 

Українè)

Çаклаä охоронè 
зäоров’я віäшкоäовує 
шкоäу, завäану їхнім 
ïраöівнèком ïіä час 
вèконання нèм своїх 

труäовèх (службовèх) 
обов’язків (ст. 1172 Цк 

Українè)
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Ðозгляд справи у суді I-ї інстанції

Âіäкрèття 
ïроваäження у 

сïраві 
(не ïізніше 
трьох äнів 

з äня 
наäхоäження 

ïозовної заявè 
äо суäу або 
закінчення 

строку, 
встановленого 
äля усунення 
неäоліків, та 

не ïізніше 
настуïного 

äня ïісля 
отрèмання 

суäом у 
ïоряäку, 

ïереäбаченому 
ч. 3 ст. 122 

ЦПк Українè, 
інформаöії 
ïро місöе 

ïрожèвання 
(ïеребування) 

фізèчної особè) 
(ч. 4 ст.122 ЦПк 

Українè)

Âіäïовіäач 
має ïраво 

ïреä’явèтè 
зустрічнèй 
ïозов äо 
ïочатку 

розгляäу 
сïравè ïо 

суті
(ст. 123 ЦПк 

Українè)

Çаïере-
чення 

віäïові-
äача ïротè 

ïозову 
(ст.128 

ЦПк 
Українè)

Поïереäнє 
суäове 

засіäання* 
(ïротягом 

äесятè 
äнів з äня 
віäкрèття 

ïроваäження 
у сïраві) 

(ст.129 ЦПк 
Українè)

Ñуäовèй розгляä 
(ïротягом 

розумного строку, 
але не більше 
äвох місяöів з 
äня віäкрèття 

ïроваäження у 
сïраві) (ст.157 
ЦПк Українè): 

– розгляä сïравè 
ïо суті (ст. 173 
ЦПк Українè);

– суäові äебатè 
(ст.193 ЦПк 

Українè); 
– суäові рішення 

(ст. 208 ЦПк 
Українè)

* Це необов’язковèй етаï ïроваäження, рішення ïро його ïровеäення залежèть 
віä суääі (ï. 4 ч. 5 ст. 122 ЦПк Українè).
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Експертиза

Прèзначається 
за заявою осіб, 

які беруть участь 
у сïраві 
(ст. 143 

ЦПк Українè)

клоïотання 
ïро ексïертèзу, 
оïлата, ïіäставè 
äля оскарження

Âèäè ексïертèз: 
ïервèнна, 
ïовторна, 

äоäаткова, 
комісійна 

і комïлексна

Плату за суäову 
ексïертèзу 

вносèть сторона, 
яка заявèла 

клоïотання ïро 
ïрèзначення 
ексïертèзè; 

сторонè оïлачують 
ïорівну, якщо 

клоïотання 
заявлено обома 

сторонамè (ст. 86 
ЦПк Українè)

Оскарження рішення суду

аïеляöійна скарга на рішення 
(ïротягом äесятè äнів  

з äня його ïроголошення  
(ч.1 ст. 294 ЦПк Українè))

касаöійна скарга може бутè ïоäана 
ïротягом äваäöятè äнів з äня 

набрання законної сèлè рішенням 
(ухвалою) аïеляöійного суäу  

(ч.1 ст. 325 ЦПк Українè)

б) çаõист праâ ëþäини ó сôåрі оõорони çäороâ’я ó поряäкó 
криìінаëüноãо сóäочинстâа

Äля забезïечення захèсту своїх ïрав у ïоряäку крèмінального суäочèнства 
фізèчні особè чè уïовноважені нèмè особè мають гарантоване ст. 94 
крèміна льно-ïроöесуального коäексу Українè (äалі – кПк Українè) ïраво 
звернутèсь із заявамè або ïовіäомленнямè ïро злочèн, оформленèмè 
в усній або ïèсьмовій формах. Усну заяву заносять äо ïротоколу, якèй 
ïіäïèсують заявнèк і ïосаäова особа, що ïрèйняла заяву. Пèсьмова заява 
ïовèнна обов’язково бутè ïіäïèсана особою, віä імені якої вона ïоäається. 
Прè öьому заявнèка ïоïереäжають ïро віäïовіäальність за неïравäèвèй 
äонос і фіксують öе у ïротоколі.

Âіäïовіäно äо ст. 97 кПк Українè, ïрокурор, сліäчèй, орган äізнання або 
суääя зобов’язані ïрèйматè заявè і ïовіäомлення ïро вчèнені або такі, що 
готуються, злочèнè, в тому чèслі й у сïравах, які не ïіäлягають їх віäанню. 
Ñтосовно заявè або ïовіäомлення ïро злочèн ïрокурор, сліäчèй, орган 
äізнання або суääя зобов’язані не ïізніше трèäенного строку ïрèйнятè 
оäне з такèх рішень:
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1) ïорушèтè крèмінальну сïраву. Прокурор, сліäчèй, орган äізнання або 
суääя зобов’язані вèнестè ïостанову ïро ïорушення крèмінальної сïравè 
за наявності ïрèвоäів і ïіäстав, зазначенèх у ст. 94 öього коäексу. У ст. 236-
7 кПк Українè ïереäбачено ïраво на оскарження äо суäу ïостановè ïро 
ïорушення сïравè; 

2) віäмовèтè в ïорушенні крèмінальної сïравè. У ст. 236-1 кПк Українè 
гарантовано ïраво на оскарження äо суäу ïостановè ïро віäмову в 
ïорушенні крèмінальної сïравè;

3) наïравèтè заяву або ïовіäомлення за належністю.

Якщо заява або ïовіäомлення ïро злочèн äо ïорушення сïравè ïотребує 
ïеревіркè, таку ïеревірку зäійснюють ïрокурор, сліäчèй або орган äізнання 
в строк, що не ïеревèщує äесятè äнів, шляхом віäібрання ïояснень 
віä окремèх громаäян чè ïосаäовèх осіб або вèтребування необхіäнèх 
äокументів (наïрèклаä, ïервèнної меäèчної äокументаöії). 

Ñліäчèй, ïорушèвшè сïраву, ïроваäèть äосуäове сліäство, яке 
завершується склаäанням обвèнувального вèсновку або ïостановè ïро 
закрèття сïравè згіäно зі ст. 212 кПк Українè. Постанова органу äізнання, 
сліäчого, ïрокурора ïро закрèття крèмінальної сïравè може бутè 
оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, або її ïреäставнèком 
на ïіäставі ст. 236-5 кПк Українè.

Çа віäсутності ïіäстав äля ïорушення крèмінальної сïравè ïрокурор, 
сліäчèй, орган äізнання або суääя своєю ïостановою віäмовляють у 
ïорушенні крèмінальної сïравè, ïро що ïовіäомляють заінтересованèх 
осіб і ïіäïрèємства, установè, організаöії (ст. 99 кПк Українè). але 
якщо матеріалè ïеревіркè містять äані ïро наявність у äіянні особè 
аäміністратèвного або äèсöèïлінарного ïростуïку, особа, що ïровоäèла 
ïеревірку, має ïраво наäіслатè заяву комïетентнèм органам äля вжèття 
ïереäбаченèх законоäавством захоäів вïлèву.

Ðозгляä сïравè у суäі ïершої інстанöії у ïоряäку крèмінального суäочèнства 
зäійснюється віäïовіäно äо норм третього розäілу кПк Українè.

Прè встановленні склаäу злочèну в äіяннях особè важлèвèм, а часто й 
основнèм, äжерелом äоказів у меäèчній сïраві слугують ексïертèза і 
вèсновок ексïерта всуïереч ст. 67 кПк Українè («Îöінка äоказів»). Без 
вèсновків суäово-меäèчної ексïертèзè суäові механізмè захèсту ïрав 
люäèнè в сфері охоронè зäоров’я часто залèшаються малоефектèвнèмè, 
а крèмінальне ïроваäження сïравè за «меäèчною статтею» без з’ясування 
характеру та стуïеня ушкоäжень зäоров’я, що належèть äо ïовноважень 
ексïертів, ïросто втрачає сенс (більш äетально öе ïèтання вèсвітлено в 
підрозділі 8.4.1).
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Âажлèвèм ïèтанням ïроваäження сïрав, особлèво меäèчнèх, є äотрè-
мання строків розгляäу. Çволікання з розгляäом сïравè, звèчайно, 
негатèвно вïлèває на ефектèвність і своєчасність захèсту ïрав ïаöієнтів. 
Íа жаль, у ïравозастосовній ïрактèöі öей термін тлумачèться ïо-різному, 
особлèво, колè йäеться ïро меäèчні сïравè. Âіäïовіäно äо Ëèста 
Âерховного Ñуäу Українè віä 25 січня 2006 р. та ï. 36 Постановè Плену-
му Âерховного Ñуäу Українè «Про застосування норм öèвільного ïро-
öесуального законоäавства ïрè розгляäі сïрав у Ñуäу ïершої інстанöії» 
віä 12.06.2009 р. № 2, крèтерії оöінювання розумності строку розгляäу 
сïравè є сïільнèмè äля сïрав всіх категорій (öèвільнèх, крèмінальнèх, 
госïоäарськèх, аäміністратèвнèх). Це – склаäність сïравè, ïовеäінка 
заявнèка та ïроöесуальні äії суäу. Âіäïовіäальність äержавè за затягування 
ïроваäження у сïраві, як ïравèло, настає у разі нерегулярного ïрèзначення 
суäовèх засіäань, ïрèзначення суäовèх засіäань з велèкèмè інтерваламè, 
затягування ïрè ïереäанні або ïересèланні сïравè з оäного суäу в іншèй, 
невжèття суäом захоäів äля äèсöèïлінування сторін у сïраві, свіäків, 
ексïертів, ïовторного наïравлення сïравè на äоäаткове розсліäування 
чè новèй суäовèй розгляä.

У крèмінальному суäочèнстві строків äля розгляäу сïрав у суäі не 
ïереäбачено, лèше зазначено, що суäове засіäання стосовно кожної 
сïравè віäбувається безïерервно, крім часу, ïрèзначеного äля віäïочèнку 
(ст. 257 кПк Українè). Âоäночас законоäавеöь чітко вèзначèв äва інші 
строкè, а саме:

1) строк ïоïереäнього розгляäу сïравè (ст. 241 кПк Українè): сïрава 
ïовèнна бутè ïрèзначена äо ïоïереäнього розгляäу не ïізніше äесятè äіб, 
а у разі склаäності сïравè – не ïізніше трèäöятè äіб з äня наäхоäження 
її äо суäу;

2) строкè ïрèзначення сïравè äо розгляäу в суäі (ст. 256 кПк Українè): 
сïрава ïовèнна бутè ïрèзначена äо розгляäу в суäі не ïізніше äесятè äіб, а 
у вèïаäках склаäності сïравè – не ïізніше äваäöятè äіб з äня ïоïереäнього 
її розгляäу. 

Õочемо ïрèвернутè увагу äо ïроблематèкè öèвільного ïозову в крèмі-
нальній сïраві, що гарантованèй ст. 28 кПк Українè. 

1. Цèвільнèй ïозов може бутè ïреä’явленèй як ïіä час äосуäового сліäства 
і äізнання, так і ïіä час суäового розгляäу сïравè, але äо ïочатку суäового 
сліäства. Âіäмова у ïозові в ïоряäку öèвільного суäочèнства ïозбавляє 
ïозèвача ïрава ïреä’явèтè той самèй ïозов у крèмінальній сïраві. Îсоба, 
яка не ïреä’явèла öèвільного ïозову в крèмінальній сïраві, а також особа, 
öèвільнèй ïозов якої залèшèвся без розгляäу, має ïраво ïреä’явèтè його 
в ïоряäку öèвільного суäочèнства.
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2. Îäночасність розгляäу суäом крèмінальної сïравè і öèвільного ïозову 
сïрèяє ïовному, всебічному й об’єктèвному äосліäженню обставèн сïравè, 
більш швèäкому віäшкоäуванню заïоäіяної злочèном матеріальної шкоäè, 
ïолегшує ïотерïілому äоказування ïіäстав і розміру öèвільного ïозову, 
äає значну ïроöесуальну економію, усуваючè äублювання у роботі суäів, 
що немèнуче ïрè окремому розгляäі крèмінальної сïравè і öèвільного 
ïозову.

3. Цèвільнèй ïозов у крèмінальній сïраві, ïов’язаній з неналежнèм наäан-
ням меäèчної äоïомогè, ïовèнен ïреä’являтèсь äо заклаäу охоронè 
зäоров’я, а обвèнуваченèй/ïіäсуäнèй вèстуïатèме третьою особою, що не 
заявляє самостійнèх вèмог щоäо ïреäмета сïору на стороні віäïовіäача 
(хоча аналіз суäової ïрактèкè äає ïіäставè стверäжуватè ïро те, що ïра-
возастосування у öьому контексті неуніфіковано. а віäтак, неріäко в суäах 
зустрічаються öèвільні ïозовè в крèмінальнèх сïравах, які ïреä’являються 
äо ïіäсуäного/обвèнуваченого). колè äо крèмінальної віäïовіäальності 
буäе ïрèтягуватèсь меäèчнèй ïраöівнèк, що займається інäèвіäуальною 
меäèчною ïрактèкою, то віäïовіäачем у сïраві, ïов’язаній з öèвільнèм 
ïозовом, буäе меäèк, якèй обвèнувачується у вчèненні злочèну.

4. Прè розгляäі öèвільного ïозову в крèмінальній сïраві з ïèтань, не 
врегульованèх кПк Українè, суä може керуватèся віäïовіäнèмè нормамè 
ЦПк Українè (ï. 5 Постановè Пленуму Âерховного Ñуäу Українè віä 
31.03.1989 р. № 3).

Пам’ятайте!

До ст. 112 КПК Óкраїни «Підслідність» 19.04.2007 р. внесено зміни, 
згідно з якими  досудове слідство у справах про злочини, склад яких 
визначено в ст. 140 Кримінального кодексу Óкраїни («Неналежне 
виконання проôесійних обов’язків медичним або  ôармацевтичним 
працівником»), провадять слідчі органи внутрішніх справ, як, 
відповідно, і за ст. 139 Кримінального кодексу Óкраїни («Ненадання 
допомоги хворому медичним працівником»).



чàñòèíà 8: ôîðМè òà çàñîáè çàõèñòó Ïðàâ ñóá’єêòіâ Мåäèчíèõ Ïðàâîâіäíîñèí
 çà çàêîíîäàâñòâîМ óêðà¯íè

436 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

ñóäîâà Ôîðìà çàõèñòó  
â ïîðяäêó êðèìіíàëüíîãî ñóäîчèíñòâà

Ïраво на звернення із заявами або повідомленнями про злочин до 
органів дізнання чи досудового слідства

Ôорма звернення – 
усна або ïèсьмова (ч. 1 

ст. 95 кПк Українè)

Усні заявè заносяться 
äо ïротоколу, якèй 
ïіäïèсують заявнèк  

та ïосаäова особа, яка 
ïрèйняла заяву  

(ч. 2 ст. 95 кПк Українè)

Пèсьмова заява 
ïовèнна бутè ïіäïèсана 

особою, віä якої вона 
ïоäається 

(ч. 3 ст. 95 кПк Українè) 

Ðішення органів дізнання чи досудового слідства

«Ìеäèчні злочèнè» 
ïіäсліäні органам 
внутрішніх сïрав 

(ст.112 кПк 
Українè)

Äосліäча 
ïеревірка 

зäійснюється 
äо ïорушення 
крèмінальної 

сïравè, у строк 
не більше äесятè 

äнів шляхом 
віäібрання 

ïояснень віä 
окремèх 

громаäян чè 
ïосаäовèх осіб 

або вèтребування 
необхіäнèх 
äокументів  

(ч. 4 ст. 97 кПк 
Українè)

Åксïертне 
суäово-меäèчне 

äосліäження 
ïрèзначається 
та ïровоäèться 
äо ïорушення 
крèмінальної 

сïравè, в межах 
äосліäчої 
ïеревіркè

Çа результатамè 
розгляäу заявè 

або ïовіäомлення 
ïро злочèн 
не ïізніше 

трèäенного строку 
ïрèймається оäне 

з такèх рішень: 
1) ïорушèтè 
крèмі нальну 

сïраву; 
2) віäмовèтè 
в ïорушенні 
крèмінальної 

сïравè; 
3) наïравèтè 

заяву або 
ïовіäомлення за 

належністю 
(ч. 2 ст. 97 кПк 

Українè)
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Ïорушення кримінальної справи

Провеäення äосуäового 
сліäства (ïротягом äвох 

місяöів з моменту 
ïорушення крèмінальної 

сïравè (ст.120 кПк 
Українè)

Піäготовка 
обвèнувального 

вèсновку або 
ïостановè ïро закрèття 

крèмінальної сïравè 
(ст. 212, 223 кПк 

Українè)

Постанова сліäчого 
ïро закрèття сïравè 

може бутè оскаржена 
ïрокуророві в 

семèäеннèй строк з äня 
оäержання ïèсьмового 
ïовіäомлення або коïії 

ïостановè ïро закрèття 
сïравè  

(ч.1 ст. 215 кПк 
Українè)

Експертиза

Îбов’язкове 
ïрèзначення 

ексïертèзè äля вста-
новлення: 1) ïрèчèн 
смерті; 2) тяжкості  

і характеру тілеснèх 
ушкоäжень; 3) 

ïсèхічного стану 
ïіäоз рюваного або 
обвèнуваченого за 
наявності в сïраві 

äанèх, що вèклèкають 
сумнів щоäо його 

осуäності  
(ст. 76 кПк Українè)

Ñліäчèй має ïраво 
äоïèтатè ексïерта 
з метою оäержання 

роз’яснення або 
äоïовнення вèсновку, 

ïро що склаäається 
ïротокол äоïèту 

(ст. 201 кПк Українè)

Ìатеріалè ексïертèзè 
ïреä’являються 

ïіäозрюваному або 
обвèнуваченому, ïро що 
склаäається віäïовіäнèй 

ïротокол (ст. 202 кПк 
Українè)
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Ðозгляд справи в суді I-ї інстанції

Поïереäній 
розгляä 
сïравè 
суääею 

(не ïізніше 
äесятè äіб, 

а в разі 
склаäності 
сïравè – 

не ïізніше 
трèäöятè 
äіб з äня 

наäхоäження 
її äо суäу)

(ст. 241 кПк 
Українè)

Âіäкрèття суäового 
засіäання 

(встановлення 
явкè учаснèків 

суäового розгляäу, 
встановлення 

особè ïіäсуäного, 
роз’яснення 

ïрав і обов’язків, 
заявлення  

і розв’язання 
клоïотань)  

(ст. 283–296 кПк 
Українè)

Ñуäове 
сліäство 

(äосліäжен-
ня äоказів у 

сïраві) 
(ст. 297–
317 кПк 
Українè)

Ñуäові 
äебатè

 та останнє 
слово 

ïіäсуäного 
(ст. 318–320 

кПк 
Українè)

Постанов-
лення 

вèроку – 
обвèнуваль-

ного або 
вèïрав äу-
вального 

(ст. 327 кПк 
Українè)

Öивільний позов у  кримінальній справі

Ìоже бутè 
ïреä’явленèй ïіä час 

äізнання та äосуäового 
сліäства або ïіä час 

суäового розгляäу, але 
äо ïочатку суäового 

сліäства (ч. 3 ст. 28 кПк 
Українè)

Прè вèïравäанні 
ïіäсуäного через 

неäовеäення його участі 
у вчèненні злочèну або 

за віäсутності ïоäії 
злочèну суä віäмовляє в 

öèвільному ïозові  
(ч. 2 ст. 328 кПк 

Українè)

Прè вèïравäанні 
ïіäсуäного за 

віäсутності в його äіях 
склаäу злочèну суä 
залèшає öèвільнèй 
ïозов без розгляäу  

(ч. 3 ст. 328 кПк 
Українè)
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Оскарження рішення суду

аïеляöія на вèрок, ухвалу чè 
ïостанову суäу I-ї інстанöії може бутè 

ïоäана ïротягом ï’ятнаäöятè äіб з 
моменту їх ïроголошення 
(ч. 3 ст. 349 кПк Українè).

Поäання аïеляöії на вèрок, ухвалу 
чè ïостанову суäу зуïèняє набрання 
нèмè законної сèлè та їх вèконання 

(ч. 1 ст. 354 кПк Українè)

касаöійні скаргè на суäові рішення:
а) вèрокè і ïостановè аïеляöійного 

суäу (ч. 1 ст. 383 кПк Українè) можуть 
бутè ïоäані ïротягом оäного місяöя 
з моменту ïроголошення вèроку чè 
оголошення ухвалè або ïостановè, 
які оскаржуються (ч. 1 ст. 386 кПк 

Українè).
Поäання скарг на такі суäові рішення  

зуïèняє набрання нèмè законної сèлè  
(ч. 1 ст. 389 кПк Українè);

б) вèрокè місöевèх суäів, ïостановè 
(ухвалè) öèх суäів у сïравах ïро 

застосування ïрèмусовèх захоäів 
...меäèчного характеру ... (ч. 2 ст. 

386 кПк Українè) можуть бутè ïоäані 
ïротягом трьох місяöів з моменту 

набрання нèмè законної сèлè  
(ч. 2 ст. 386 кПк Українè).

Поäання скарг на такі суäові рішення 
зуïèняє набрання нèмè законної сèлè  

(ч. 2 ст. 389 кПк Українè)

â) çаõист праâ ëþäини ó сôåрі оõорони çäороâ’я ó поряäкó 
аäìі ністратиâ ноãо сóäочинстâа

аäміністратèвне суäочèнство – вèä суäової формè захèсту ïрав люäèнè, 
в тому чèслі у сфері охоронè зäоров’я. Ця форма захèсту є оäнèм з 
äієвèх сïособів змусèтè органè äержавної влаäè, органè місöевого 
самовряäування, їхніх ïосаäовèх і службовèх осіб, іншèх суб’єктів ïрè 
зäій сненні нèмè влаäнèх уïравлінськèх функöій на основі законоäавства, 
в то му чèслі на вèконання äелегованèх ïовноважень, вчèнèтè ïевні äії або 
утрèматèсь віä нèх, замість трèвалого та безрезультатного лèстування 
та оскарження. Також öя форма захèсту може вïлèнутè на ефектèвність 
іншèх форм захèсту ïрав люäèнè в сфері охоронè зäоров’я (наïрèклаä, 
аäміністратèвної). Çокрема, ïаöієнт/меäèчнèй ïраöівнèк, якèй буäе 
незаäоволенèй розгляäом його звернення чè безäіяльністю ïреäставнèків 
уïравління охоронè зäоров’я, може звернутèсь або äо суäу в ïоряäку 
аäміністратèвного суäочèнства, або äо вèщестоящого органу.
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Ця форма захèсту в öарèні охоронè зäоров’я застосовується, колè ïаöієнт/ме-
äèчнèй ïраöівнèк – ïозèвач у сïраві – оскаржує ïротèïравні рішення, äії чè 
безäіяльність органу äержавної влаäè чè органу місöевого самовряäування 
у галузі охоронè зäоров’я, їхніх службовèх або ïосаäовèх осіб (наïрèклаä, 
міністерства охоронè зäоров’я, головного уïравління охоронè зäоров’я 
обласної äержавної аäміністраöії чè уïравління охоронè зäоров’я міської 
раäè) чè іншого суб’єкта ïрè зäійсненні нèм влаäнèх уïравлінськèх функ-
öій на основі законоäавства, в т.ч. на вèконання äелегованèх ïовноважень. 
Îсоблèву увагу äоречно ïрèäілèтè саме останньому сегменту, якèй ïіä-
ïаäає «ïіä сферу оскарження». Äо кола «іншèх суб’єктів, які зäійснюють 
влаäні уïравлінські функöії» належать головні лікарі та інші особè, які на-
лежать äо службовèх у сфері охоронè зäоров’я. Îäнозначності у ïраво-
застосовній ïрактèöі в контексті öієї äругої груïè осіб, що є склаäовою 
норматèвного вèзначення ïоняття «суб’єкт влаäнèх ïовноважень» (ст. 
3 коäексу аäміністратèвного суäочèнства Українè (äалі – каÑ Українè)), 
зокрема, щоäо вèäу суäочèнства, ïов’язаного з оскарженням їх рішень, 
äій і безäіяльності, немає. Ç аналізу нèзкè законоäавчèх актів, äохоäè-
мо äо вèсновку, що, äля ïрèклаäу, äії головного лікаря заклаäу охоронè 
зäоров’я оскаржуватèмуться у ïоряäку аäміністратèвного суäочèнства. 
Âіäïовіäно äо ï.ï. 1 ï. «а» ч.1 ст. 32 Çакону Українè «Про місöеве само-
вряäування», оäнèм із власнèх (самовряäнèх) ïовноважень вèконавчèх 
органів сільськèх, селèщнèх міськèх раä є уïравління заклаäамè охоро-
нè зäоров’я. Це ïовноваження органом місöевого самовряäування äе-
легується комунальнèм заклаäам охоронè зäоров’я, статутні äокументè 
якèх, у тій чè іншій інтерïретаöії, містять ïоложення оäнакові за суттю, що 
уïравління заклаäом охоронè зäоров’я зäійснюється головнèм лікарем. 
Âіäтак, головному лікарю äелегуються влаäні уïравлінські функöії на осно-
ві законоäавства. крім öього, згіäно з Äовіäнèком кваліфікаöійнèх харак-
терèстèк ïрофесій ïраöівнèків. Âèïуск 78, затверäженèм Íаказом ÌÎÇ 
Українè віä 29.03.2002 р. № 117, на головного лікаря ïоклаäено завäання 
й обов’язкè щоäо зäійснення керівнèöтва лікувально-ïрофілактèчнèм за-
клаäом віäïовіäно äо чèнного законоäавства Українè та норматèвно-ïра-
вовèх актів, що вèзначають äіяльність ïіäïрèємств, установ і організаöій 
охоронè зäоров’я (ï. 1). 

Пам’ятайте!

Специôікою доказування в адміністративному судочинстві є те, що 
у справах про проти правність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень обов’язок що до доведення правомірності свого 
рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він 
заперечує проти адміністративного позову. Òобто в адміністративних 
справах запроваджено презумпцію вини відповідача – суб’єкта 
владних повноважень.

Äля звернення äо аäміністратèвного суäу за захèстом ïрав, свобоä та 
інтересів особè встановлюється 6-місячнèй строк, якèй ïочèнає сïлèватè 
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з äня, колè особа äізналася або ïовèнна була äізнатèся ïро ïорушення 
своїх ïрав, свобоä чè інтересів (ч. 2 ст. 99 каÑ Українè).

аäміністратèвнèй ïозов ïоäається äо аäміністратèвного суäу з äотрè-
манням вèмог нормè ст. 105 каÑ Українè в формі ïèсьмової ïозовної заявè 
особèсто ïозèвачем або його ïреäставнèком. Пèсьмова ïозовна заява 
може бутè склаäена шляхом заïовнення бланка ïозовної заявè, наäано-
го суäом. Якщо ïозовну заяву ïоäає ïреäставнèк, то у ній зазначаються 
ім’я ïреäставнèка, його ïоштова аäреса, а також номер засобу зв’язку, 
аäреса електронної ïоштè, якщо такі є. Îäночасно з ïозовною заявою 
ïоäається äовіреність чè іншèй äокумент, що ïіäтверäжує ïовноваження 
ïреäставнèка.

Âіäïовіäно äо вèмог ч. 1 ст. 122 каÑ Українè, аäміністратèвна сïрава має 
бутè розглянута і вèрішена ïротягом розумного строку, але не більше місяöя 
з äня віäкрèття ïроваäження у сïраві. Ñуäові рішення в аäміністратèвному 
суäочèнстві вèклаäаються у формі ïостановè, що ïереäбачено ч. 1 ст. 158 
каÑ Українè.

ñóäîâà Ôîðìà çàõèñòó  
â ïîðяäêó àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäîчèíñòâà

Ïраво на захист своїх прав, свобод чи інтересів  
у сфері публічно-правових відносин

(ч. 4 ст. 55 констèтуöії Українè, ст. 6 каÑ Українè, ï. «ї» ст. 6, 8 Çакону Українè  
«Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я»)

Ïідготовка адміністративного позову

аäміністратèвнèй ïозов ïоäається äо аäміністратèвного суäу у формі 
ïèсьмової ïозовної заявè з äотрèманням законоäавчèх вèмог (ст. 105, 

106 каÑ Українè). Пèсьмова ïозовна заява може бутè склаäена шляхом 
заïовнення бланка ïозовної заявè, наäаного суäом (ч. 2 ст. 105 каÑ Українè)

Звернення до адміністративного суду

Піäсуäність сïрав: 1) за місöезнахоäженням віäïовіäача (ч. 1 ст. 19 каÑ 
Українè); 2) за місöем ïрожèвання (ïеребування, знахоäження) ïозèвача 

(ч. 2 ст. 19 каÑ Українè) 
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Оскарження рішення суду 

аïеляöійна скарга  на ïостанову 
суäу (ïротягом äесятè äнів з äня 
її ïроголошення – ч. 2 ст. 186 каÑ 

Українè)

касаöійна скарга  на суäові рішення 
(ïротягом äваäöятè äнів ïісля 
набуття законної сèлè суäовèм 

рішенням суäу аïеляöійної інстанöії —
ч. 2 ст. 212 каÑ Українè)

Ðозгляд справи у суді I-ї інстанції

Âіäкрèття 
ïроваäження у 
сïраві (суääя 

вèрішує не ïізніше 
настуïного 

äня ïісля 
наäхоäження 

ïозовної заявè äо 
аäміністратèвного 

суäу або 
закінчення строку 

äля усунення 
неäоліків 

ïозовної заявè 
ïрè залèшенні 
ïозовної заявè 

без руху – та 
не ïізніше нас-
туïного äня з 

äня отрèмання 
суäом у ïоряäку, 
ïереäбаченому 

ч. 3 ст. 107 
каÑ Українè, 

інформаöії ïро 
місöе ïрожèвання 

(ïеребування) 
фізèчної особè — 

ч. 4 ст. 107 каÑ 
Українè)

Піäготовка сïравè 
äо суäового 

розгляäу (ст. 110 
каÑ Українè)

Поïереäнє 
суäове засіäання* 

(ïротягом 
розумного  

строку – ч.1  
ст. 111 каÑ  

Українè)

Ñуäовèй розгляä 
(ïротягом 

розумного строку, 
але не більше 
äвох місяöів з 
äня віäкрèття 
ïроваäження 

у сïраві) 
(ст. 122 каÑ 

Українè): 
— розгляä сïравè 

за суттю 
(ст. 135 каÑ 

Українè); 
— суäові äебатè 

(ст. 152 каÑ 
Українè); 

— суäові рішення 
(ст. 160 каÑ 

Українè)

* Íеобов’язковèй етаï, якèй ïровоäèться на розсуä суäу (ï. 4 ч. 5 ст. 107 каÑ 
Українè).
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ã) çаõист праâ ëþäини ó сôåрі оõорони çäороâ’я ó поряäкó 
консти тóöійноãо сóäочинстâа

Єäèнèм органом констèтуöійної юрèсäèкöії в Україні є констèтуöійнèй Ñуä 
Українè, якèй вèрішує ïèтання ïро віäïовіäність законів та іншèх ïравовèх 
актів констèтуöії Українè і äає офіöійне тлумачення констèтуöії Українè та 
законів Українè (ст. 147 констèтуöії Українè).

Ôормамè звернення äо констèтуöійного Ñуäу Українè є констèтуöійне 
ïоäання та констèтуöійне звернення (ст. 38 Çакону Українè «Про 
констèтуöій нèй Ñуä Українè»). Îäнак стосовно ïроöеäурè захèсту 
громаäянамè своїх законнèх ïрав і свобоä у сфері охоронè зäоров’я в 
ïоряäку констèтуöійного суäочèнства застосовується лèше констèтуöійне 
звернення.

констèтуöійне звернення – öе ïèсьмове клоïотання äо констèтуöійного 
Ñуäу Українè ïро необхіäність офіöійного тлумачення констèтуöії 
Українè та законів Українè з метою забезïечення реалізаöії чè захèсту 
констèтуöійнèх ïрав та свобоä люäèнè і громаäянèна, а також ïрав 
юрèäèчної особè (ч. 1 ст. 42 Çакону Українè «Про констèтуöійнèй Ñуä 
Українè»). Ñуб’єктамè ïрава на констèтуöійне звернення є громаäянè 
Українè, іноземöі, особè без громаäянства та юрèäèчні особè (ч. 1 ст. 
42 Çакону Українè «Про констèтуöійнèй Ñуä Українè»). У öарèні охоронè 
зäоров’я вже є ïреöеäент ïрèйняття констèтуöійнèм Ñуäом Українè 
рішення за констèтуöійнèм зверненням громаäянèна – сïрава Устèменка 
к.Г. віä 30.10.1997 р. (Ðішення констèтуöійного Ñуäу Українè у сïраві 
щоäо офіöійного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Çакону Українè «Про 
інформаöію» та статті 12 Çакону Українè «Про ïрокуратуру» (сïрава к.Г. 
Устèменка).

8.2.2. Позасудові форми захисту прав людини в сфері охорони 
здоров’я 

а) аäìіністратиâна ôорìа çаõистó праâ ëþäини ó сôåрі оõорони 
çäороâ’я

Ця форма захèсту ïрав люäèнè ïолягає у зверненні äо ïосаäової особè 
(службової особè заклаäу охоронè зäоров’я) чè äо органу вèщого рівня 
(віäïовіäного уïравління охоронè зäоров’я, Ìіністерства охоронè зäоров’я) 
у сфері охоронè зäоров’я із вèкорèстанням різнèх засобів захèсту.
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çàñîáè çàõèñòó ïðàâ ñóá’єêòіâ 
ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí

Заява

ÀÄМІÍІСТÐÀ-
ТÈÂÍÀ 
ÔОÐМÀ 

ЗÀХÈСТУ:

ЗÀСОБÈ 
ЗÀХÈСТУ

Клопотання Скарга

àäìіíіñòðàòèâíà Ôîðìà çàõèñòó: çâåðíåííя 
äî îðãàíіâ îõîðîíè çäîðîâ’я òà їõ ïîñàäîâèõ îñіá

Ìіністерство охоронè зäоров’я Українè

Îбласне уïравління охоронè зäоров’я

Уïравління охоронè зäоров’я міста

Головнèй лікар заклаäу охоронè зäоров’я

Çвернення в аäміністратèвному ïоряäку äо органів вèконавчої влаäè 
у сфері охоронè зäоров’я зäійснюється згіäно з ïіäïоряäкуванням: віä 
уïравління/віääілу охоронè зäоров’я місöевої äержавної аäміністраöії äо 
ÌÎÇ Українè.

Піäставамè äля звернення äо зазначенèх органів є ïорушення ïрава, 
віäмова у реалізаöії ïрава, заïоäіяння шкоäè зäоров’ю, встановлення 
факту такèх ïорушень тощо.
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Пам’ятайте!

Звернення до керівника лікувально-проôілактичного закладу 
не є обов’язковою передумовою для звернення зі скаргою до 
відповідного органу вищого рівня вертикалі виконавчої влади чи 
органу місцевого самоврядування.

Äо уïравління охоронè зäоров’я ïрè місöевій äержавній аäмі ністраöії/
міській раäі можна звернутèся усно на особèстому ïрèйомі або 
ïèсьмово шляхом ïоäання віäïовіäної заявè ïро забезïечення реалізаöії 
ïереäбаченого законом ïрава чè скаргè ïро ïорушення меäèчнèмè 
ïраöівнèкамè ïрав люäèнè. Поäання такої заявè або скаргè, віäïовіäно äо 
ст. 9 Çакону Українè «Про звернення громаäян», зобов’язує орган, äо якого 
скаржаться, всебічно та об’єктèвно розглянутè навеäені у скарзі або заяві 
äовоäè та вèмогè, та за результатамè такого розгляäу ïрèйнятè рішення 
ïро скасовування або зміну оскаржуваного рішення у вèïаäках, якщо 
вонè не віäïовіäають закону або іншèм норматèвнèм актам, невіäклаäно 
вжèватè захоäів äо ïрèïèнення неïравомірнèх äій, вèявлятè, усуватè 
ïрèчèнè та умовè, які сïрèялè ïорушенням; забезïечуватè ïоновлення 
ïорушенèх ïрав, реальне вèконання ïрèйнятèх у зв’язку з заявою чè 
скаргою рішень; вжèватè захоäів щоäо віäшкоäування у встановленому 
законом ïоряäку матеріальної шкоäè, якщо її було завäано громаäянèну 
внасліäок ущемлення його ïрав чè законнèх інтересів, вèрішуватè 
ïèтання віäïовіäальності осіб, з вèнè якèх було äоïущено ïорушення. 
Громаäянèнові ïро результатè ïеревіркè ïовіäомляють ïèсьмово, що 
äає йому змогу, в разі його незгоäè з ïрèйнятèм рішенням, оскаржèтè 
його äо органу вèщого рівня або суäу. крім того, якщо скарга чè заява 
є необґрунтованою, громаäянèну роз’яснюється ïоряäок оскарження 
ïрèйнятого рішення. 

Перевагою такої формè захèсту ïрав люäèнè в сфері охоронè зäоров’я 
є обов’язок ïересèлання скарг і заяв за належністю (ïротягом не більше 
ï’ятè äнів) äо комïетентнèх органів та установ, ïро що також ïèсьмово 
інформуються заявнèкè (ст. 7 Çакону Українè «Про звернення громаäян»). 
Îтже, навіть якщо громаäянèн не мав äостатньої інформаöії ïро ïоря äок 
оскарження неïравомірнèх äіянь чè незаконнèх рішень, які ïорушувалè його 
ïрава, або звернувся не äо комïетентної установè, скаргу все оäно буäе 
розглянуто, і за результатамè такого розгляäу буäе ïрèйняте віäïовіäне 
рішення. Ðозгляäаючè скаргè, що стосуються заïоäіяння шкоäè зäоров’ю, 
уïравління охоронè зäоров’я ïрè місöевèх äержавнèх аäміністраöіях 
створюються комісії з меäèчнèх ïраöівнèків віäïовіäної сïеöіальності, 
які за ïіäсумкамè ïеревіркè скаргè склаäають віäïовіäні äовіäкè ïро 
вèявлені ïорушення у наäанні меäèчної äоïомогè, неïравомірну ïовеäінку 
меäèчнèх ïраöівнèків або безïіäставність і необґрунтованість звернення. 
Такèй äокумент не лèше може бутè оскарженèй у разі незгоäè з нèм, а й 
часто є важлèвèм äоказом ïіä час оскарження неïравомірнèх äій меäèчнèх 
ïраöівнèків äо органів вèщого рівня або суäу.
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Ще оäнèм äоäатковèм інструментом захèсту ïрав ïаöієнтів є звернення äо 
клініко-ексïертнèх комісій (äалі – кÅк), які äіють ïрè ÌÎÇ Українè та міс-
öевèх уïравліннях охоронè зäоров’я, з метою зäійснення контролю якості 
меäèчної äоïомогè. Ìетою такого контролю є забезïечення ïрав ïаöієнтів 
на оäержання меäèчної äоïомогè в необхіäному обсязі і належної якос-
ті шляхом оïтèмального вèкорèстання каäровèх і матеріально-технічнèх 
ресурсів охоронè зäоров’я, застосування äосконалèх меäèчнèх техноло-
гій. Îб’єктом контролю є меäèчна äоïомога (комïлекс ïрофілактèчнèх, 
лікувально-äіагностèчнèх і реабілітаöійнèх захоäів, які булè ïровеäені за 
вèзначеною технологією та з метою äосягнення конкретнèх результатів).

кÅк є ïостійно äіючèм органом, якèй створюється äля колегіального роз-
гляäу клініко-ексïертнèх ïèтань äіагностèкè, лікування та реабілітаöії, 
скарг громаäян Українè та іншèх осіб, якèм наäавалась на терèторії Укра-
їнè меäèчна äоïомога, а також віäïовіäнèх звернень ïіäïрèємств, орга-
нізаöій, установ, фонäів соöіального страхування, суäовèх органів, ïро-
куратурè тощо. Çа результатамè ïровеäеної ïеревіркè кÅк склаäається 
акт ексïертного контролю за формою, затверäженою ÌÎÇ, якèй ïіäïèсу-
ється всіма членамè кÅк та візується нèмè на кожній сторінöі. коïії акту 
ексïертного контролю кÅк можуть наäаватèся заявнèкам, на їх вèмогу.

Îсновнèмè елементамè змісту скаргè є: її фактологічна (оïèсова) 
частèна, в якій заявнèк констатує фактè, розташовує їх у ïевному ïоряäку, 
ïовіäомляє ïро нèх комïетентному органу, вèмагає розглянутè öі фактè і 
äатè їм оöінку; негатèвна оöінка ïевнèх äій, безäіяльності, рішень, яку äає 
скаржнèк; ïрохання чè вèмога ïро усунення конкретнèх ïорушень ïрав і 
законнèх інтересів чè ïерешкоä; вèмога ïокаратè вèнну ïосаäову особу 
за вчèнення незаконнèх äій (хоча öей елемент може бутè і віäсутнім).

Ñкарга – öе не ïросто «лèст», на якèй можна віäïовістè або не віäïовістè, 
а таке звернення, яке ïоклаäає на аäресата нèзку встановленèх законом 
обов’язків і розгляä якого ïереäбачає äотрèмання законоäавчо вèзначеної 
ïроöеäурè.

Пам’ятайте!

Щоб отримати своєчасну і результативну відповідь на скаргу, 
необхідно дотримуватись таких постулатів: 1) скарга повинна бути 
об´рунтована; 2) подавати скаргу слід своєчасно; 3) звертатись з 
будь-якою скаргою краще в письмовій ôормі; 4) надсилати скаргу 
до компетентного органу чи посадової особи слід або поштою – 
рекомендованим листом або з повідомленням про вручення, чи з 
описом вкладеного; або передати її особисто чи через уповноважену 
особу. В останньому випадку скаргу слід обов’язково зареєструвати 
з ôіксацією вхідних реквізитів на власній копії, що засвідчуватиме її 
прийняття компетентним органом чи посадовою особою; 5) не варто 
вважати, що подання скарги здатне зашкодити пацієнтові.
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Ñкарга на äії чè рішення органу äержавної влаäè, органу місöевого 
самовряäу вання, ïіäïрèємства, установè, організаöії, об’єäнання 
громаäян, засобів масової інформаöії, ïосаäової особè ïоäається у 
ïоряäку ïіäлеглості вèщому органу або ïосаäовій особі, що не ïозбавляє 
громаäянèна ïрава, віäïовіäно äо чèнного законоäавства, звернутèся äо 
суäу, а за віäсутності такого органу або незгоäè громаäянèна з ïрèйнятèм 
за скаргою рішенням – безïосереäньо äо суäу.

Громаäянèн може ïоäатè скаргу особèсто або через уïовноважену 
на öе іншу особу. Ñкарга в інтересах неïовнолітніх і неäієзäатнèх осіб 
ïоäається їх законнèмè ïреäставнèкамè. Çгіäно з чèннèм законоäавством, 
äо останніх належать батькè, оïікунè, ïіклувальнèкè äаної особè або 
ïреäставнèкè тèх установ і організаöій, ïіä оïікою чè оïікуванням якèх 
вона ïеребуває (ст. 32 крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè).

Äо скаргè äоäаються усі наявні у громаäянèна рішення або коïії рішень, які 
ïрèймалèся за його зверненням раніше, а також інші äокументè, необхіäні 
äля розгляäу скаргè, які ïісля її розгляäу ïовертаються громаäянèну.

Ñкарга на рішення, що оскаржувалось, може бутè ïоäана äо органу або 
ïосаäової особè вèщого рівня ïротягом оäного року з моменту його 
ïрèйняття, але не ïізніше оäного місяöя з часу ознайомлення громаäянèна 
з ïрèйнятèм рішенням. Ñкаргè, ïоäані з ïорушенням зазначеного терміну, 
не розгляäаються. Проïущенèй з ïоважної ïрèчèнè термін може бутè 
ïоновленèй органом чè ïосаäовою особою, що розгляäає скаргу.

Ðішення вèщого äержавного органу, якèй розгляäав скаргу, в разі незгоäè 
з нèм громаäянèна, може бутè оскаржено äо суäу в термін, ïереäбаченèй 
законоäавством Українè.

Пам’ятайте!

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного 
місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового 
вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх 
отримання. ßкщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні 
питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, 
установи, організації або його заступник встановлюють необхідний 
термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка 
подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, 
порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Íа обґрунтовану ïèсьмову вèмогу громаäянèна термін розгляäу може 
бутè скорочено віä законоäавчо встановленого терміну.
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Îрганè äержавної влаäè, місöевого самовряäування, ïіäïрèємства, 
установè, організаöії незалежно віä форм власності, об’єäнання громаäян, 
ïосаäові особè розгляäають звернення громаäян, не стягуючè за öе ïлатè.

Пам’ятайте!

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону Óкраїни «Про звернення громадян», не 
розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від 
одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше 
вирішено по суті.

Ñуб’єкт розгляäу скаргè за результатамè розгляäу аäміністратèвної сïравè 
ïрèймає оäне з такèх рішень:

• скасуватè або змінèтè оскаржувані рішення у вèïаäках, ïереäбаченèх 
законоäавством Українè, якщо вонè не віäïовіäають закону або іншèм 
норматèвнèм актам;

• роз’яснèтè ïоряäок оскарження ïрèйнятого рішення у разі вèзнання 
заявè чè скаргè необґрунтованою.

Îкрім того, уïовноваженèй суб’єкт у межах своїх ïовноважень вèрі-
шує ïèтання ïро віäïовіäальність осіб, з вèнè якèх було äоïущено 
ïравоïорушення. 

У разі незгоäè з рішенням, ïрèйнятèм за скаргою, громаäянèн може 
оскаржèтè його äо органу вèщого рівня або äо суäу. Ðозгляä такèх скарг 
та ïрèйняття за нèмè рішень ïровоäяться у загальному ïоряäку.
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ðîçäіë 8.2. 

àäìіíіñòðàòèâíà Ôîðìà çàõèñòó:  
ìåõàíіçì çàõèñòó

Çаявнèк
Îрган äержавної 
влаäè, місöевого 
самовряäування, 

ïіäïрèємство, 
установа, організаöія, 
незалежно віä формè 
власності, об’єäнання 

громаäян, ïосаäові 
особè

Çаява, 
клоïотання

— не більше 1 місяöя 
віä äня їх наäхоäження;

— якщо не ïотребує 
äоäаткового вèвчення  
– невіäклаäно, але не 
ïізніше ніж за 15 äнів 
віä їх отрèмання;

— не більше 45 äнів, 
якщо не можлèво 
вèрішèтè  
в місячнèй термін

Ðішення

— скасуватè або змінèтè 
оскаржувані рішення у 
вèïаäках, ïереäбаченèх 
законоäавством Українè, 
якщо вонè не віäïовіäають 
закону або іншèм 
норматèвнèм актам;
— обмежèтè äостуï 
громаäянèна äо 
віäïовіäної інформаöії ïрè 
розгляäі заявè, ïро що 
склаäається мотèвована 
ïостанова;
— невіäклаäно вжèтè 
захоäів äо ïрèïèнення 
неïравомірнèх äій;
— вèрішèтè ïèтання ïро 
віäïовіäальність осіб, 
з вèнè якèх äоïущено 
ïорушення;
— вèзнатè заяву необґрун-
тованою;
— ïереäатè заяву на 
розгляä äо іншèх органів 
за наявності ïіäстав
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àäìіíіñòðàòèâíà Ôîðìà çàõèñòó:  
ìåõàíіçì çàõèñòó

Çаявнèк

Протягом 1 року 
з моменту його 
ïрèйняття, але 

не ïізніше 1 місяöя 
з часу ознайомлення 

з рішенням

Ñкарга

— не більше 1 місяöя віä 
äня їх наäхоäження;

— якщо не ïотребує 
äоäаткового вèвчення –  
невіäклаäно, але не 
ïізніше 15 äнів віä їх 
отрèмання;

— не більше 45 äнів, 
у разі неможлèвості 
вèрішення в місячнèй 
термін

Ðішення

— скасуватè або 
змінèтè оскаржувані 
рішення у вèïаäках, 
ïереäбаченèх 
законоäавством 
Українè, 
якщо вонè не 
віäïовіäають закону або 
іншèм норматèвнèм 
актам;
— обмежèтè äостуï 
громаäянèна äо 
віäïовіäної інформаöії 
ïрè розгляäі скаргè, 
ïро що склаäається 
мотèвована ïостанова;
— невіäклаäно вжèтè 
захоäів äо ïрèïèнення 
неïравомірнèх äій;
— вèрішуватè ïèтання  
ïро віäïовіäальність 
осіб, з вèнè якèх 
äоïущено ïорушення;
— вèзнатè скаргу 
необґрунтованою;
— ïереäатè скаргу 
на розгляä äо іншèх 
органів за наявності 
ïіäстав

Îрган äержавної 
влаäè, місöевого 
самовряäування, 

ïіäïрèємство, 
установа, організаöія, 
незалежно віä формè 
власності, об’єäнання 

громаäян, ïосаäові 
особè

Пам’ятайте!

Ó Законі Óкраїни «Про звернення громадян» закріплено низку прав 
громадянина, який звернувся із скаргою до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
незалежно від ôорм власності, об’єднань громадян, засобів масової 
інôормації, посадових осіб (ст. 18).
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ðîçäіë 8.2. 

àäìіíіñòðàòèâíà Ôîðìà çàõèñòó: 
ïðàâîâèé ñòàòóñ çàяâíèêà

Ç
а

я
в

н
è

к
 м

а
є

 ï
р

а
в

о
 н

а:

1) ïоäання звернення в усній чè ïèсьмовій формах, наäіслатè ïоштою 
або ïереäатè äо віäïовіäного органу, установè особèсто чè через 
уïовноважену особу, якщо öі ïовноваження оформлені віäïовіäно äо 
чèнного законоäавства;

2) звернення äо уïовноваженого аäресата (органу/особè) 
українською чè іншою мовою, ïрèйнятною äля сторін;
3) об’єктèвнèй і своєчаснèй розгляä звернень,  ïеревірку  
вèклаäенèх у нèх фактів, ïрèйняття рішень  віäïовіäно  äо  чèнного  
законоäавства, і забезïечення їх  вèконання,  ïовіäомлення  ïро  
насліäкè їх розгляäу;

4) заборону з’ясовуватè віäомості ïро його особу, які не стосуються 
звернення;
5) звернення äо суäу, віäïовіäно äо чèнного законоäавства, незалежно 
віä того, що скарга ïоäана  у  ïоряäку ïіäлеглості  вèщому  органу  
або  ïосаäовій особі, а за віäсутності  такого органу або незгоäè 
громаäянèна з ïрèйнятèм за скаргою  рішенням – 
безïосереäньо äо суäу;

6) ïоновлення терміну ïоäання скаргè, за наявності ïоважної 
ïрèчèнè, органом чè ïосаäовою особою, що розгляäає скаргу;
7) скорочення норматèвно встановленого терміну розгляäу 
звернення на його обґрунтовану ïèсьмову вèмогу;
8) безоïлатнèй розгляä звернення;

9) особèстèй вèклаä аргументів  особі,  що  ïеревіряла заяву
чè скаргу, участь у ïеревірöі ïоäаної скаргè чè заявè;
10) ознайомлення з матеріаламè ïеревіркè;
11) ïоäання äоäатковèх матеріалів  або  наïолягання  на  їх  заïèті 
органом, якèй розгляäає заяву чè скаргу;

12) ïрèсутність ïрè розгляäі заявè чè скаргè;
13) інäèвіäуальне чè колектèвне звернення;
14) корèстування ïослугамè аäвоката або ïреäставнèка труäового 
колектèву, організаöії,   яка   зäійснює ïравозахèсну   функöію, 
оформèвшè  öе  уïовноваження у встановленому законом ïоряäку;

15) оäержання  ïèсьмової віäïовіäі ïро результатè розгляäу заявè чè 
скаргè;
16) äотрèмання таємнèöі розгляäу заявè чè скаргè на його усну 
або  ïèсьмову вèмогу;
17) вèмогу віäшкоäуватè збèткè, якщо вонè сталè  результатом 
ïорушень встановленого ïоряäку розгляäу звернень
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àäìіíіñòðàòèâíà Ôîðìà çàõèñòó: 
ïðàâîâèé ñòàòóñ çàяâíèêà

Îбов’язкè заявнèка

Піäïèсатè 
ïèсьмове 
звернення 

із зазначенням 
äатè

Íе ïоäаватè 
ïовторнèх 

звернень, тобто 
звернень, які 

ïовèнен розгляäатè  
той  самèй орган 
віä  того самого 

заявнèка стосовно 
того самого ïèтання,   

якщо ïерше 
вèрішено 

ïо суті

Äотрèмуватèсь термінів 
ïоäання скаргè

(може бутè ïоäана 
ïротягом оäного року 
з моменту ïрèйняття 

рішення, але не ïізніше 
оäного місяöя з часу 

ознайомлення  
громаäянèна з нèм)

б) çâåрнåння äо орãаніâ прокóратóри

Ще оäнією формою захèсту ïрав люäèнè в сфері охоронè зäоров’я 
є звернення äо органів ïрокуратурè. Âіäïовіäно äо ï. 9 розäілу 15 
«Перехіäні ïоложення» констèтуöії Українè та ст. 19 Çакону Українè «Про 
ïрокуратуру» віä 05.11.1991 р., органè ïрокуратурè Українè зäійснюють 
нагляä за äоäержанням і застосуванням законів, у тому чèслі в галузі 
охоронè зäоров’я, органамè вèконавчої влаäè, органамè місöевого 
самовряäування, їх ïосаäовèмè і службовèмè особамè. 

Âіäïовіäно äо ст. 12 Çакону Українè «Про ïрокуратуру», ïрокурор розгляäає 
заявè і скаргè ïро ïорушення ïрав громаäян. Прèйняте ïрокурором 
рішення може бутè оскаржено вèщестоящому ïрокурору або äо суäу. 
Після ïрèйняття рішення щоäо скаргè Генеральнèм ïрокурором Українè 
ïроваäження за такèмè скаргамè в органах ïрокуратурè ïрèïèняється. 
Такèм чèном звернення äо органів ïрокуратурè також віäбувається за 
ïрèнöèïамè терèторіальності та ïіäконтрольності.

Пам’ятайте!

Порядок роботи із зверненнями громадян до органів прокуратури 
регламентовано в ²нструкції про порядок розгляду і вирішення 
звернень та особистого прийому в органах прокуратури Óкраїни, 
затвердженій наказом Ãенерального прокурора Óкраїни від 
21.06.2011 р. ¹ 9 гн.
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ðîçäіë 8.2. 

У ïроöесі ïеревіркè за заявою громаäянèна ïрокурор має ïраво вèмагатè 
віä керівнèків віääілів та уïравлінь охоронè зäоров’я місöевої äержавної 
аäміністраöії ïровеäення ïеревірок, ревізій äіяльності ïіäïоряäкованèх і 
ïіäконтрольнèх заклаäів охоронè зäоров’я та іншèх структур, незалежно 
віä форм власності, а також скерування сïеöіалістів äля ïровеäення 
ïеревірок, віäомчèх і ïозавіäомчèх ексïертèз. Якщо ïіä час ïеревіркè 
за заявою чè скаргою громаäянèна буäуть вèявлені ïорушення закону, 
ïрокурор або його застуïнèк, віäïовіäно äо ст. 20 Çакону Українè «Про 
ïрокуратуру», в межах своєї комïетенöії мають ïраво, зокрема: 

1) ïорушуватè у встановленому законом ïоряäку крèмінальну сïраву (äо-
суäове сліäство в «меäèчнèх сïравах», як ïравèло, зäійснюють органè 
внутрішніх сïрав), äèсöèïлінарне ïроваäження або ïроваäження ïро 
аäміністратèвне ïравоïорушення, ïереäаватè матеріалè на розгляä 
громаäськèх організаöій; 

2) äаватè ïрèïèсè ïро усунення очевèäнèх ïорушень закону;

3) вносèтè ïоäання äо äержавнèх органів, громаäськèх організаöій і 
ïосаäовèм особам ïро усунення ïорушень закону та умов, що їм сïрèялè; 

4) звертатèсь äо суäу з заявамè ïро захèст ïрав і законнèх інтересів 
громаäян, äержавè, а також ïіäïрèємств та іншèх юрèäèчнèх осіб.
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çâåðíåííя äî îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè

Ñтрокè 
розгляäу 
звернень

Çасобè 
реагування

• Çвернення громаäян, 
службовèх та іншèх 
осіб вèрішуються 
ïротягом 
30 äнів віä äня 
наäхоäження в 
ïрокуратуру, 
а ті, що не ïотребують 
äоäаткового вèвчення 
і ïеревіркè, – не 
ïізніше 15 äнів, 
якщо іншèй строк 
не встановлено 
законоäавством (ï. 
5.1 Íаказу Генеральної 
ïрокуратурè Українè 
«Про організаöію 
роботè з розгляäу 
і вèрішення звернень 
та особèстого ïрèйому 
в органах ïрокуратурè 
Українè» № 9 гн 
віä 21.06.2011 р.).

•	Ïðîòåñò
•	Ïðèïèñ
•	Ïîäàííя
•	Ïîñòàíîâà
•	Âіäïîâіäü	
за результатамè 
розгляäу звернення 
(звернення громаäян 
вважаються вèрішенèмè 
та знімаються з 
контролю, якщо 
ïорушені в нèх ïèтання 
ïеревірено, вжèто 
необхіäнèх захоäів,  
äано вèчерïні віäïовіäі, 
згіäно з чèннèм 
законоäавством, 
і наäіслано ïèсьмову  
віäïовіäь).

Çасобè 
звернення 
äо органів 

ïрокуратурè

• Çаявè
• Ñкаргè
• клоïотання
• Проïозèöії
• Çауваження

Пам’ятайте!

Органи прокуратури не підмінюють органи відомчого управління та 
контролю і не втручаються у господарську діяльність, якщо така не 
суперечить чинному законодавству. Прокурор має право доступу 
до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в 
тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять конôіденційну 
інôормацію. Крім того, він має право письмово вимагати подання у 
прокуратуру для перевірки необхідних документів і матеріалів. 

â) çâåрнåння äо орãаніâ âнóтріøніõ спраâ 

Çвернення äо органів внутрішніх сïрав з віäïовіäнèмè заявамè ïро злочèн 
ïротè жèття та зäоров’я громаäянèна є неïошèренèм явèщем, аäже äо 
внесення змін äо ч. 2 ст. 112 крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè 
така категорія сïрав була в ïіäсліäності органів ïрокуратурè. 
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Çвернення äо органів внутрішніх сïрав із заявою ïро злочèн у ïоряäку, 
ïереäбаченому ст. 94 та 95 крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè, 
тягне за собою не ïізніше ніж у трèäеннèй строк ïрèйняття оäного з рішень: 

1) ïорушèтè крèмінальну сïраву; 
2) віäмовèтè в ïорушенні крèмінальної сïравè; 
3) наäіслатè заяву або ïовіäомлення за належністю.

Якщо заяву чè ïовіäомлення ïро злочèн необхіäно ïеревірèтè äо 
ïорушення сïравè, така ïеревірка зäійснюється у строк не більше 10 
äнів шляхом віäібрання ïояснень віä окремèх громаäян чè ïосаäовèх 
осіб або вèтребування необхіäнèх äокументів (ï. 4.2 Íаказу ÌÂÑ Українè 
«Про ïоряäок ïрèймання, реєстраöії та розгляäу в органах і ïіäрозäілах 
внутрішніх сïрав Українè заяв і ïовіäомлень ïро злочèнè, що вчèнені або 
готуються» віä 14.04.2004 р. № 400).

Пам’ятайте!

Порядок роботи із зверненнями громадян регламентовано у Наказі 
ÌВС Óкраїни «Про затвердження Положення про порядок роботи зі 
зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі 
Ìіністерства внутрішніх справ Óкраїни» від 10.10.2004 р. ¹ 1177.
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• Íе ïізніше ніж у ï’ятèäеннèй 
термін ïовèнно бутè ïрèйняте 
оäне з такèх рішень:
1) ïрèйнятè äо свого 
ïроваäження; 
2) ïереäатè на вèрішення äо 
ïіäïоряäкованого чè іншого 
органу внутрішніх сïрав; 
3) наäіслатè за належністю äо 
іншого органу вèконавчої 
влаäè, якщо ïèтання, ïорушені 
у зверненні, не належать äо 
комïетен öії органів внутрішніх 
сïрав, ïро що оäночасно  
ïовіäомèтè автора; 
4) залèшèтè без розгляäу 
(ï. 5.3 Положення ïро ïоряäок 
роботè зі зверненнямè 
громаäян 
і організаöії їх особèстого 
ïрèйому в сèстемі 
Ìіністерства внутрішніх сïрав 
Українè, затверäженого 
наказом ÌÂÑ Українè віä 
10.10.2004 р. № 1177).

• Çвернення розгляäаються 
і вèрішуються в термін не 
більше оäного місяöя віä äня їх 
наäхоäження, а ті, які не ïотре-
бують äоäаткового вèвчення 
та ïровеäення ïеревіркè 
за нèмè, – невіäклаäно, але 
не ïізніше 15 äнів віä äня їх 
отрèмання 
(ï. 5.4 Положення ïро ïоряäок 
роботè зі зверненнямè 
громаäян 
і організаöії їх особèстого 
ïрèйому в сèстемі 
Ìіністерства внутрішніх сïрав 
Українè, затверäженого 
наказом ÌÂÑ Українè віä 
10.10.2004 р. № 1177)

çâåðíåííя äî îðãàíіâ âíóòðіøíіõ ñïðàâ

Ñтрокè 
розгляäу

•	Çàяâè
•	Êëîïîòàííя
•	Ñêàðãè
•	Çàóâàæåííя
•	Ïðîïîçèöії

• Âіäïовіäь за 
результатамè 
розгляäу звернення 
(звернення 
вважаються 
вèрішенèмè, якщо 
розглянуто всі 
ïорушені в нèх 
ïèтання, вжèті 
необхіäні захоäè 
і заявнèкам äані 
вèчерïні віäïовіäі 
(ï. 4.6 Положення 
ïро ïоряäок роботè 
зі зверненнямè 
громаäян і організаöії 
їх особèстого 
ïрèйому 
в сèстемі 
Ìіністерства 
внутрішніх сïрав 
Українè, 
затверäженого 
наказом ÌÂÑ Українè 
віä 10.10.2004 р. 
№ 1177)

Çасобè 
звернення 
äо органів 
внутрішніх 

сïрав

Çасобè 
реагування
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Âіäïовіäно äо ст. 99 крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè, за 
віäсутності ïіäстав äо ïорушення крèмінальної сïравè сліäчèй, орган 
äізнання своєю ïостановою віäмовляють у ïорушенні крèмінальної сïравè, 
ïро що ïовіäомляють заінтересованèх осіб і ïіäïрèємства, установè, 
організаöії. У разі ïорушення крèмінальної сïравè сліäчèй зäійснює 
äосуäове сліäство з метою äовеäення або сïростування вèнè у вчèненні 
злочèну осіб, щоäо якèх ïоäано таку заяву, äля чого сліäчèй ïровоäèть 
усі необхіäні сліäчі äії та збір äоказів. 

Íа ïрактèöі ïрè ïровеäенні äосуäового сліäства в меäèчнèх сïравах 
сліäчі äуже часто ïровоäять таку сліäчу äію, як вèїмка, а саме – вèїмка 
ïервèнної меäèчної äокументаöії. Âіäïовіäно äо ст. 178 крèмінально-
ïроöесуального коäексу Українè, вèїмка ïровоäèться у вèïаäках, колè є 
точні віäомості ïро те, що ïреäметè чè äокументè, які мають значення äля 
сïравè, знахоäяться у ïевної особè чè в ïевному місöі. Посаäові особè і 
громаäянè не мають ïрава віäмовлятèся ïреä’явèтè або вèäатè äокументè 
чè їх коïії або інші ïреäметè, якèх вèмагає сліäчèй ïіä час вèїмкè. Ця сліäча 
äія, крім невіäклаäнèх вèïаäків, ïовèнна ïроваäèтèсь уäень.

Переä вèїмкою сліäчèй ïреä’являє ïостанову особам, що займають 
ïрèміщення, або ïреäставнèкові ïіäïрèємства, установè чè організаöії, äе 
ïровоäèться вèїмка, і ïроïонує їм вèäатè зазначені в ïостанові ïреäметè 
або äокументè. У разі віäмовè вèконатè його вèмогè сліäчèй ïровоäèть 
вèїмку в ïрèмусовому ïоряäку. Прè вèїмöі можуть бутè вèлучені лèше 
ïреäметè і äокументè, які мають значення äля сïравè. Âсі äокументè і 
ïреäметè, які ïіäлягають вèлученню, сліäчèй ïовèнен ïреä’явèтè ïонятèм 
та іншèм ïрèсутнім особам і ïерелічèтè в ïротоколі вèїмкè чè в äоäаному 
äо нього оïèсі з зазначенням їх назвè, кількості, мірè, вагè, матеріалу, з 
якого вонè вèготовлені, та інäèвіäуальнèх ознак. У необхіäнèх вèïаäках 
вèлучені ïреäметè і äокументè ïовèнні бутè на місöі вèїмкè уïаковані й 
оïечатані.

Пам’ятайте!

Виїмка проводиться на підставі вмотивованої постанови слідчого 
в присутності двох понятих і особи, яка займає дане приміщення. 
Виїмка в приміщеннях, які займають підприємства, установи та 
організації, провадиться в присутності їхніх представників.
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Пам’ятайте!

Протокол про проведення виїмки слідчий складає у двох при-
мірниках. До протоколу виїмки вносяться всі заяви і зауваження 
присутніх під час виїмки осіб, зроблені з при воду тих чи інших дій 
слідчого. Обидва примірники протоколу, а також опис вилучених 
предметів підписують слідчий, особа, в якої проводилася виїмка, 
та запрошені особи, що були присутні. Другий примірник протоколу 
виїмки, а також другий примірник опису вручаються особі, у 
якої проведено виїмку. При проведенні виїмки на підприємстві, 
в установі або організації другі примірники протоколу й опису 
вручаються представникові підприємства, установи або організації.

Çа необхіäності ïровеäення ексïертèзè сліäчèй склаäає мотèвовану 
ïоста нову, в якій вказує ïіäставè ïровеäення ексïертèзè, ïрізвèще 
ексïерта або назву установè, ексïертам якої äоручається ïровестè 
ексïертèзу, ïèтання, стосовно якèх ексïерт ïовèнен сформулюватè 
вèсновкè, об’єктè, які мають бутè äосліäжені, а також ïерелічує матеріалè, 
що ïреä’являються ексïертові äля ознайомлення. Âіäïовіäно äо ст. 
212 крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè, äосуäове сліäство 
завершується склаäанням обвèнувального вèсновку або ïостановè ïро 
закрèття сïравè. Постанову ïро закрèття сïравè може бутè оскаржено 
äо суäу. 

Õарактернèм äля öієї формè захèсту ïрав люäèнè в сфері охоронè 
зäоров’я є те, що усі äії, необхіäні äля ïрèтягнення вèнної у вчèненні 
злочèну особè äо віäïовіäальності, вèконують органè внутрішніх сïрав, 
тоäі як сам заявнèк у öьому ïроöесі участі ïрактèчно не бере, за вèнятком 
вèïаäків оскарження безäіяльності самèх сïівробітнèків органів внутрішніх 
сïрав щоäо ïроваäження äосуäового сліäства в крèмінальній сïраві чè 
їхніх ïроöесуальнèх äокументів, які особа вважає незаконнèмè. 

ã) Çâåрнåння äо Óпоâноâаæåноãо Âåрõоâної Ðаäи Óкраїни ç 
праâ ëþäини 

Парламентськèй контроль за äоäержанням констèтуöійнèх ïрав і свобоä 
люäèнè і громаäянèна та захèст ïрав кожного на терèторії Українè і в межах 
її юрèсäèкöії на ïостійній основі зäійснює Уïовноваженèй Âерховної Ðаäè 
Українè з ïрав люäèнè.

Ìетою ïарламентського контролю, якèй зäійснює Уïовноваженèй, є, 
зокрема: 1) захèст ïрав і свобоä люäèнè і громаäянèна, ïроголошенèх 
констèтуöією Українè, законамè Українè та міжнароäнèмè äоговорамè 
Українè; 2) äоäержання та ïовага äо ïрав і свобоä люäèнè і громаäянèна 
з боку суб’єкта влаäнèх ïовноважень; 3) заïобігання ïорушенням ïрав і 
свобоä люäèнè і громаäянèна або сïрèяння їх ïоновленню (ст. 3 Çакону 
Українè «Про Уïовноваженого Âерховної Ðаäè Українè з ïрав люäèнè»).



459

ðîçäіë 8.2. 

• Поäаються в ïèсьмовій 
формі ïротягом оäного 
року ïісля вèявлення 
ïорушення ïрав і свобоä 
люäèнè і громаäянèна. Çа 
вèнятковèх обставèн öей 
строк може бутè ïоäовженèй 
Уïовноваженèм, але не 
більше ніж äо äвох років.

• Çвернення розгляäаються 
і вèрішуються у термін  не 
більше оäного місяöя  віä 
äня їх наäхоäження,  а ті, які 
не ïотребують äоäаткового 
вèвчення, – невіäклаäно,  
але не ïізніше ï’ятнаäöятè 
äнів віä äня їх отрèмання.

çâåðíåííя äî óïîâíîâàæåíîãî âåðõîâíîї ðàäè óêðàїíè 
ç ïðàâ ëþäèíè

Ñтрокè звернення 
та розгляäу

•	Çàяâà
•	Ñêàðãà
•	Êëîïîòàííя

• констèтуöійне 
ïоäання 
Уïовноваженого
• ïоäання 
Уïовноваженого

Çасобè 
звернення актè 

реагування

Пам’ятайте!

Óповноважений Верховної Ради Óкраїни з прав людини не розглядає 
тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий 
розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу 
до суду.

Поäання Уïовноваженого вносèться äо органів äержавної влаäè, органів 
місöевого самовряäування, об’єäнань громаäян, ïіäïрèємств, установ, 
органі заöій, незалежно віä формè власності, їх ïосаäовèм і службовèм 
особам äля вжèття віäïовіäнèх захоäів у місячнèй строк щоäо усунення 
вèявленèх ïорушень ïрав і свобоä люäèнè і громаäянèна.

Уïовноваженèй Âерховної Ðаäè Українè з ïрав люäèнè особлèву увагу 
ïрèäіляє ïроблемі наäання ïсèхіатрèчної äоïомогè, враховуючè 
сïеöèфіку ïсèхіатрії. Як свіäчèть аналіз історèчнèх äжерел, у 60-ті рокè та 
у ïершій ïоловèні 80-х років ÕÕ ст. у ÑÐÑÐ сïостерігалèсь грубі ïорушення 
ïрав люäèнè, у тому чèслі ïов’язані із зловжèванням у галузі ïсèхіатрії. 
Çа зловжèвання, äоïущені у öей ïеріоä, асоöіаöія ïсèхіатрів ÑÐÑÐ була 
вèключена із Âсесвітньої ïсèхіатрèчної асоöіаöії і лèше 1989 р. ïоновлена 
у ній. Çгіäно зі ст. 151 крèмінального коäексу Українè віä 05 квітня 2001 р., 
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крèмінально каранèм вèзнається незаконне ïоміщення у ïсèхіатрèчнèй 
заклаä, тобто ïоміщення у ïсèхіатрèчнèй заклаä завіäомо ïсèхічно 
зäорової особè. Íавеäемо äеякі ïрèклаäè ïорушень. У лèïні 1998 р. суä 
Çалізнèчного району м. кèєва розглянув ïозов гр. Ë. артамонової äо Â. 
кравчука, лікаря віääілення невіäклаäної меäèчної äоïомогè öентральної 
районної клінічної лікарні Çалізнèчного району м. кèєва, якèй ще 1996 
р. свіäомо ïоставèв ïозèвачöі неïравèльнèй äіагноз – «Псèхоïатія». Це 
завäало жінöі багато стражäань, трèвалèй час її вважалè божевільною, 
аäже äовіäку з öèм äіагнозом було розіслано за 17 аäресамè. У м. Õаркові 
äо віäïовіäальності був ïрèтягнутèй завіäувач віääілення ïсèхіатрèчної 
лікарні Î. Поïов, якèй, за äанèмè сліäства, ïротягом трьох років незаконно 
ïрèмусово утрèмував у лікарні гр. Ç. акоïян, встановèвшè їй äіагноз 
«Шèзофренія». Проте настуïні неоäноразові ексïертèзè зазначеної 
хворобè у ïаöієнткè не вèявèлè. Âèïаäок гр. Ç. акоïян ïеребував на 
особлèвому контролі Ñïеöіального комітету зі зловжèвань Âсесвітньої 
ïсèхіатрèчної асоöіаöії1 .

1 Карпачова Н.È. Ñостоянèе соблюäенèя è защèтû ïрав è свобоä человека в 
Украèне: Первûй ежегоäнûй äоклаä Уïолномоченного Âерховной Ðаäû Украèнû 
ïо ïравам человека: Пер. с укр. – Õарьков: консум, 2002. – Ñ. 196–198.
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8.3. неюрисдикційні форми захисту прав  
 людини в сфері охорони здоров’я
У межах öього ïосібнèка вèсвітлюється лèше оäна неюрèсäèкöійна 
форма захèсту, а саме меäіаöія/ïосереäнèöтво у сфері охоронè зäоров’я. 
Ìеäіаöія – оäèн з найïошèренішèх у світовій ïрактèöі альтернатèвнèх 
ïіäхоäів äо розв’язання конфлікту, метою якого є äосягнення результату 
«ïеремога–ïеремога».

Ñфера охоронè зäоров’я є наäзвèчайно емоöійно забарвленою, особлèво, 
колè йäеться ïро зароäження конфлікту, а саме його «ïостуïове ïере-
тікання» з морально-äеонтологічної ïлощèнè у ïравову. Ця галузь сïовне-
на, з оäного боку, болю, стражäань, страху ïаöієнтів, неäовірè äо люäей 
у «білèх халатах», ïережèвань роäèчів, а з іншого – ïочуттів ïрофесійного 
обов’язку, люäськèх і фаховèх чеснот меäèчнèх ïраöівнèків. ключовèмè 
фігурантамè конфлікту в галузі охоронè зäоров’я, як ïравèло, вèстуïають 
меäèчні ïраöівнèкè і ïаöієнтè та/або їх членè сім’ї.

Проäемонструватè ïрактèчне значення меäіаöії у галузі охоронè зäоров’я 
можна через віäновне ïравосуääя (меäіаöію у крèмінальнèх сïравах). Як 
свіäчèть аналіз юрèäèчної ïрактèкè у öій öарèні, меäèчнèх ïраöівнèків, 
як ïравèло, ïрèтягають äо крèмінальної віäïовіäальності за ст. 140 
крèмінального коäексу Українè («Íеналежне вèконання ïрофесійнèх 
обов’язків меäèчнèм або фармаöевтèчнèм ïраöівнèком»).

Пам’ятайте!

ßкщо сторони оберуть таку ôорму захисту, як посередництво, то 
адвокатові доцільно використовувати механізм, визначений у ст. 
46 Кримінального кодексу Óкраїни, у якій передбачено процедуру 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим. 

Піäставою äля застосування нормè ст. 46 крèмінального коäексу Українè 
є ïрèмèрення особè, яка вчèнèла злочèн, з ïотерïілèм, яке ïовèнно 
бутè віäображене у матеріалах сïравè, наïрèклаä, у формі звернення 
ïотерïілого äо суäу з клоïотанням ïро звільнення віä крèмінальної 
віäïовіäальності особè, яка вчèнèла злочèн, або хоча б незаïереченням 
ïротè такого звільнення.
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Пам’ятайте!

Ключовими підставами для звільнення від кримінальної відпові-
дальності є такі: 1) особа вчинила злочин уперше; 2) вчинено діяння 
невеликої тяжкості (злочин, за який передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке 
покарання) або необережний злочин середньої тяжкості (злочин, 
за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 
не більше п’яти років); 3) особа, яка вчинила злочин, відшкодовує 
завдані збитки або усуває заподіяну шкоду.

Çлочèн, ïереäбаченèй ч. 1 ст. 140 крèмінального коäексу Українè, нале-
жèть äо злочèнів невелèкої тяжкості, а ч. 2 öієї ж статті – äо необережнèх 
злочèнів сереäньої тяжкості. Ñтаття 46 крèмінального коäексу Українè 
забезïечує можлèвість ïорушнèкам, якèм інкрèміновано зазначенèй 
склаä злочèну, скорèстатèся ïроöеäурою ïосереäнèöтва, äля якої, 
якщо меäèчнèй ïраöівнèк щèро розкаявся і ïрèмèрèвся з ïотерïілèм, 
віäшкоäував шкоäу й вчèнèв злочèн уïерше, жоäнèх ïерешкоä немає. Íа 
аäвоката (-ів) ïоклаäається завäання сïрèятè розв’язанню конфлікту між 
суб’єктамè меäèчнèх ïравовіäносèн на основі ïроöесу меäіаöії, зокрема 
фахово ïіäготуватè угоäу ïро ïрèмèрення і віäшкоäування шкоäè.

Пам’ятайте!

Адвокат має право консультувати сторони з різними інтересами, 
якщо це консультування відбувається в інтересах обидвох сторін і з 
метою досягнення згоди між ними. Адвокат у жодному випадку не 
може виступати медіатором (посередником) у процесі медіації, якщо 
до цього він виступав захисником однієї із сторін, а також захищати 
інтереси однієї із сторін після невдалого процесу медіації, у якому 
він виступав у ролі медіатора.

Äо ïосереäнèка вèсуваються такі вèмогè: він ïовèнен бутè ïрофесійно 
ïіäготовленèм, ïоважатè честь і гіäність клієнтів, зберігатè конфіäенöійність 
і нейтральність і забезïечуватè рівновагу сèл (можлèвостей) сторін. Ñуä, 
віäïовіäно äо ст. 7-1, 8 крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè, за 
наявності ïіäстав, вèзначенèх у ст. 46 крèмінального коäексу Українè, в 
суäовому засіäанні вèносèть ïостанову ïро закрèття сïравè.

Прèвертаючè увагу äо меäіаöії у öèвільнèх сïравах, хочемо віäзначèтè, 
що в öьому вèïаäку застосовується інстèтут мèрової угоäè. Ìèрова 
угоäа може бутè уклаäена як у ïозасуäовому ïоряäку, на ïіäставі норм 
Цèвільного коäексу Українè, так і в ïроöесі реалізаöії ïрава на суäову форму 
захèсту. Â останньому вèïаäку мèрова угоäа може бутè уклаäена ïісля 
ïорушення ïроваäження у сïраві, а саме: вона може затверäжуватèсь як 
на ïоïереäньому суäовому засіäанні (ст. 130 Цèвільного ïроöесуального 
коäексу Українè), так і на стаäії розгляäу сïравè за суттю (ст. 174, 175 
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Цèвільного ïроöесуального коäексу Українè). Прè ïорушенні вèконавчого 
ïроваäження сторонамè теж може бутè уклаäено мèрову угоäу ïро 
закінчення вèконавчого ïроваäження, яка вèзнається суäом (ч. 3 ст. 11-1 
Çакону Українè «Про вèконавче ïроваäження»).

Пам’ятайте!

Звернення осіб до суду не позбавляє їх можливості контактувати з 
метою укладення мирової угоди в позасудовому порядку.

Умовè мèрової угоäè не можуть суïеречèтè інтересам іншèх осіб, які 
беруть участь у сïраві, у т. ч. третіх осіб (у меäèчнèх сïравах – öе меäèчнèй 
ïраöівнèк). Ñуä ïовèнен створèтè усім заінтересованèм особам умовè 
äля ознайомлення з ïроектом мèрової угоäè, абè вонè малè можлèвість 
вèсловèтè свої міркування щоäо її затверäження суäом.

Пам’ятайте!

Згода позивача (співпозивачів) та відповідачів (співвідповідачів), 
а також третіх осіб з самостійними вимогами з умовами мирової 
угоди підтверджується їх особистими підписами або підписами 
їхніх представників (представник для підписання угоди повинен 
бути наділений довірителем спеціально обумовленими на це 
повноваженнями). Òреті особи без самостійних вимог засвідчують 
відсутність заперечень проти затвердження судом мирової угоди, 
що відображається у протоколі судового засідання.

Çа своєю суттю мèрова угоäа слугує сïособом урегулювання сïору на 
основі взаємнèх ïостуïок і може стосуватèсь лèше ïрав та обов’язків 
сторін і ïреäмета ïозову.

Пам’ятайте!

Ìирова угода може бути укладена та затверджена як у суді першої, 
так і апеляційної та касаційної інстанцій.

Уклаäення мèрової угоäè і вèзнання її суäом є ïіäставою äля закрèття 
ïроваäження у сïраві, ïро що ïостановляється ухвала (ч. 4 ст. 205 
Цèвільного ïроöесуального коäексу Українè). У разі закрèття ïроваäження 
у сïраві ïовторне звернення äо суäу з ïрèвоäу сïору між тèмè самèмè 
сторонамè ïро той самèй ïреäмет і з тèх самèх ïіäстав не äоïускається 
(ч. 3 ст. 206 Цèвільного ïроöесуального коäексу Українè).
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8.4. Судово-медична експертиза  
 та патологоанатомічні розтини

8.4.1. Судово-медична експертиза

Ñуäово-меäèчна ексïертèза у сïравах ïро захèст ïрав люäèнè в сфері 
охоронè зäоров’я віäіграє важлèву роль. Без суäово-меäèчної ексïертèзè 
суäові механізмè захèсту ïрав люäèнè в сфері охоронè зäоров’я часто є 
малоефектèвнèмè, крèмінальні ж сïравè за «меäèчнèмè статтямè» взагалі 
неможлèво ïроваäèтè без з’ясування характеру та стуïеня ушкоäжень 
зäоров’я, що віäнесено äо ïовноважень ексïертів.

Ñуäово-ексïертна äіяльність регулюється Çаконом Українè «Про суäову 
ексïертèзу» віä 25.02.1994 р. Íайïошèренішèмè вèäамè суäової ексïертèзè, 
що ïроваäèться у ïроöесі захèсту ïрав люäèнè в сфері охоронè зäоров’я, є 
суäово-меäèчна та суäово-ïсèхіатрèчна ексïертèзè. Ñуäово-ïсèхологічна 
ексïертèза застосовується нечасто, але має важлèве значення äля 
встановлення розміру моральної шкоäè. Âіäïовіäно äо ст. 7 Çакону 
Українè «Про суäову ексïертèзу», суäово-ексïертна äіяльність, ïов’язана 
з ïровеäенням крèміналістèчнèх, суäово-меäèчнèх і суäово-ïсèхіатрèчнèх 
ексïертèз, зäійснюється вèключно äержавнèмè сïеöіалізованèмè 
установамè, в той час як суäово-ексïертну äіяльність взагалі можуть 
зäійснюватè і суäові ексïертè, які не є ïраöівнèкамè зазначенèх установ. 

Ñуäовèмè ексïертамè, віäïовіäно äо ст. 10 Çакону Українè «Про суäову 
ексïертèзу» можуть бутè особè, які мають необхіäні знання äля наäання 
вèсновку з äосліäжуванèх ïèтань, тоäі як суäові ексïертè äержавнèх 
сïеöіалізованèх установ ïовèнні матè віäïовіäну вèщу освіту, освітньо-
кваліфікаöійнèй рівень не нèжче сïеöіаліста, а також ïрохоäèтè віäïовіäну 
ïіäготовку та отрèматè кваліфікаöію суäового ексïерта з ïевної сïеöі-
альності. Усі атестовані суäові ексïертè заносяться äо äержавного Ðеєстру 
атестованèх суäовèх ексïертів, веäення якого, згіäно зі ст. 9 Çакону Українè 
«Про суäову ексïертèзу», ïоклаäається на Ìіністерство юстèöії Українè.

Пам’ятайте!

Згідно з п. 1.5. ²нструкції про проведення судово-медичної експер-
тизи, затвердженої Наказом Ìіністерства юстиції Óкраїни від 
17.01.1995 р. ¹ 6, без додаткового узгодження з особою, що 
призначила експертизу, до участі в проведенні судово-медичних 
експертиз як експертів можна залучати проôесорів і викладачів 
каôедр судової медицини, ôахівців закладів охорони здоров’я та 
інших відомств.
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Âіäïовіäно äо ст. 71 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро 
охорону зäоров’я», суäово-меäèчна і суäово-ïсèхіатрèчна ексïертèзè 
ïрèзначаються особою, яка ïровоäèть äізнання, сліäчèм, ïрокурором або 
суäом у ïоряäку, встановленому ст. 143–150 Цèвільного ïроöесуального 
коäексу Українè, ст. 75–77 крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè 
та ст. 81–85 коäексу аäміністратèвного суäочèнства Українè. Піäставè та 
ïоряäок ïрèзначення ексïертèзè за Цèвільнèм ïроöесуальнèм коäексом 
Українè, крèмінально-ïроöесуальнèм коäексом Українè та коäексом 
аäміністратèвного суäочèнства Українè схожі. 

Пам’ятайте!

Ó кримінальному судочинстві обов’язковою умовою призначення 
експертизи є порушення кримінальної справи (п. 5, 6 Постанови 
Пленуму Верховного Суду Óкраїни «Про судову експертизу в 
кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. ¹ 8).

Пам’ятайте!

Підставою для проведення експертизи є передбачений законом 
процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення 
експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).

Пам’ятайте!

Неприпустимо призначати експертизу у випадках, коли з’ясування 
певних обставин не потребує спеціальних знань, а також порушуючи 
перед експертом правові питання, вирішення яких віднесено 
законом до компетенції суду (зокрема, щодо вини, неосудності чи 
недієздатності особи) (п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду 
Óкраїни «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» 
від 30.05.1997 р. ¹ 8).

У ст. 76 крèмінально-ïроöесуального коäексу Українè ïереäбачені 
вèïаäкè обов’язкового ïрèзначення суäово-меäèчної ексïертèзè: äля 
встановлення ïрèчèн смерті, äля встановлення тяжкості і характеру 
тілеснèх ушкоäжень. Âіäïовіäно äо ст. 145 Цèвільного ïроöесуального 
коäексу Українè ïрèзначення ексïертèзè є обов’язковèм у разі заявлення 
віäïовіäного клоïотання обома сторонамè, також за клоïотанням хоча б 
оäнієї сторонè, якщо у сïраві необхіäно встановèтè, зокрема, характер і 
стуïінь ушкоäження зäоров’я, ïсèхічнèй стан особè.

У чèнному законоäавстві Українè вèзначені такі вèäè ексïертèз:
1. комісійна ексïертèза – ïровоäèться не менш як äвома ексïертамè 
оäного наïряму знань. 
2. комïлексна ексïертèза – ïровоäèться не менш як äвома ексïертамè 
з різнèх галузей знань або різнèх наïрямів у межах оäнієї галузі знань.
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3. Äоäаткова ексïертèза – ïрèзначається, якщо вèсновок ексïерта 
вèзнано неïовнèм або неяснèм, äоручається тому самому або іншому 
ексïер ту (ексïертам). 

Пам’ятайте!

ßк випливає зі змісту ст. 75 Кримінально-процесуального кодексу 
Óкраїни чи ст. 150 Öивільного процесуального кодексу Óкраїни, 
додаткова експертиза призначається після розгляду висновку 
первинної експертизи (це експертиза, при проведенні якої об’єкт 
досліджується вперше), якщо з’ясується, що усунути неповноту або 
неясність висновку шляхом допиту експерта неможливо. Висновок 
визнається неповним, якщо експерт дослідив не всі подані йому 
об’єкти чи не дав вичерпних відповідей на поставлені йому запитання. 
Висновок вважається неясним, якщо він викладений нечітко або має 
невизначений, неконкретний характер (п. 10 Постанови Пленуму 
Верховного Суду Óкраїни «Про судову експертизу в кримінальних і 
цивільних справах» від 30.05.1997 р. ¹ 8).

4. Повторна ексïертèза – ïрèзначається, якщо вèсновок ексïерта буäе 
вèзнано необґрунтованèм або такèм, що суïеречèть іншèм матеріалам 
сïравè або вèклèкає сумнівè в його ïравèльності, і äоручається іншому 
ексïертові (ексïертам). 

Пам’ятайте!

Óчасть кількох експертів є обов’язковою при проведенні експертиз 
у справах про притягнення до кримінальної відповідальності 
медичних працівників за проôесійні порушення (п. 2.4 ²нструкції про 
проведення судово-медичної експертизи, затвердженої Наказом 
Ìіністерства юстиції Óкраїни від 17.01.1995 р. ¹ 6).

Ðезультатом буäь-якої ексïертèзè є ïèсьмовèй вèсновок ексïерта чè 
ексïертної комісії, якèй äолучається äо матеріалів сïравè. У разі необ-
хіäності ексïертè, що ïровоäèлè ексïертèзу, можуть бутè вèклèкані äо 
суäу з метою ïояснення окремèх ïèтань.

Ñуäово-меäèчні ексïертèзè зäійснюють ïереважно äержавні ексïертні 
установè (ч. 2 ст. 7 Çакону Українè «Про суäову ексïертèзу»). Íеäержавні 
ексïертні установè фактèчно ïозбавлені ïрава на ïровеäення незалежнèх 
суäово-меäèчнèх ексïертèз ïоложенням ст. 7 Çакону Українè «Про суäову 
ексïертèзу».

Âажлèве ïрактèчне значення має також і ïèтання ïоряäку оïлатè суäовèх 
ексïертèз. 
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Пам’ятайте!

При вирішенні питання про оплату судової експертизи слід мати на 
увазі, що відповідно до ст. 15 Закону Óкраїни «Про судову експертизу» 
та Постанови Кабінету Ìіністрів Óкраїни «Про затвердження ²нструкції 
про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди 
особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають 
справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним 
спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх 
працівниками ôункцій експертів і спеціалістів» від 01.07.1996 ¹ 
710, спеціалізовані науково-дослідні установи Ìіністерства юстиції 
Óкраїни та Ìіністерства охорони здоров’я Óкраїни здійснюють екс-
пертизу в кримінальних справах на підставі договору між цими 
установами та органами дізнання, досудового слідства чи судом 
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Остаточний 
розрахунок провадиться після виконання замовлення на проведення 
експертизи.

Îïлата ексïертèзè в öèвільній сïраві ïроваäèться за рахунок сторонè, 
яка ïоäала віäïовіäне клоïотання. Âіäïовіäно äо ст. 79 Цèвільного ïро-
öесуального коäексу Українè, вèтратè, ïов’язані із залученням свіäків, 
сïеöіалістів, ïереклаäачів і ïровеäенням суäовèх ексïертèз, належать 
äо вèтрат, що ïов’язані з розгляäом сïравè і є суäовèмè вèтратамè. 
Ñтороні, на корèсть якої ухвалено рішення, суä ïрèсуäжує з äругої 
сторонè ïонесені нею і äокументально ïіäтверäжені суäові вèтратè. Тобто 
сторона, яка ïорушèла клоïотання ïро ïрèзначення суäової ексïертèзè, 
в разі, якщо рішення, ухвалене на її корèсть, має ïраво на віäшкоäування 
вèтрат, ïонесенèх у зв’язку з ïровеäенням ексïертèзè. Якщо ексïертèза 
ïрèзначається за клоïотанням обох сторін або з ініöіатèвè суäу, коштè на 
її оïлату вносять обèäві сторонè ïорівну. У разі незгоäè сторонè (сторін) 
оïлатèтè вартість ексïертèзè суä розгляäає сïраву на ïіäставі наявнèх 
äоказів.

У ст. 13 Çакону Українè «Про суäову ексïертèзу» сереä ïрав суäового 
ексïерта закріïлено можлèвість ïровоäèтè на äоговірнèх засаäах 
ексïертні äосліäження з ïèтань, що становлять інтерес äля фізèчнèх і 
юрèäèчнèх осіб (ï. 6). Iнструкöія ïро ïрèзначення та ïровеäення суäовèх 
ексïертèз і Íауково-метоäèчнèх рекоменäаöій з ïèтань ïіäготовкè та 
ïрèзначення суäовèх ексïертèз та ексïертнèх äосліäжень, затверäжена 
наказом Ìіністерства юстèöії Українè 03.11.1998 р. за № 705/3145, 
ïереäбачає ïоряäок ïровеäення ексïертнèх äосліäжень. У ï. 1.3 öього 
наказу вèзначено, що віäïовіäно äо чèнного законоäавства, за äорученням 
ïравоохороннèх органів (у тому чèслі äля вèрішення ïèтання ïро ïору-
шення аäміністратèвної чè крèмінальної сïравè), ïосаäовèх осіб Äер-
жавної ïоäаткової аäміністраöії Українè, Äержавної мèтної службè Укра-
їнè, Äержавної вèконавчої службè, на замовлення аäвокатів, захèснèків 
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та осіб, які самостійно захèщають свої інтересè, та їхніх ïреäставнèків, 
нотаріусів, банківськèх установ, страховèх комïаній, а також іншèх 
юрèäèчнèх і фізèчнèх осіб можуть вèконуватèсь ексïертні äосліäження, äля 
ïровеäення якèх необхіäні сïеöіальні знання та вміння вèкорèстовуватè 
метоäè крèміналістèкè і суäової ексïертèзè. Ðезультатè ексïертнèх 
äосліäжень вèклаäаються у ïèсьмовèх вèсновках сïеöіалістів згіäно з 
чèннèм законоäавством Українè.

Пам’ятайте!

Підставою для проведення експертного дослідження є письмова 
заява (лист) замовника (юридична або ôізична особа) з обов’язковим 
зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають 
розв’язанню, а також об’єктів, що надаються. Åкспертні дослідження, 
їх перебіг і результати викладаються у висновку спеціаліста із зазна-
ченням спеціалізації останнього.

Âèсновок сïеöіаліста за структурою та за змістом іäентèчнèй вèсновку 
ексïерта і віäрізняється віä нього лèше такèм: а) особа, яка ïровоäèть 
äосліäження, іменується не ексïертом, а сïеöіалістом; б) у встуïній частèні 
вèсновку зазначається, хто і колè звернувся äо установè чè безïосереäньо 
äо сïеöіаліста із замовленням ïро ïровеäення äосліäження; в) оïускається 
заïèс, якèй стосується віäïовіäальності особè, що ïровоäèть äосліäження, 
за наäання завіäомо неïравäèвого вèсновку.

8.4.2. Патологоанатомічні розтини

Âажлèвèм вèäом меäèчної ексïертèзè є ïатологоанатомічнèй розтèн. 
Часто саме карта (ïротокол) ïатологоанатомічного розтèну є меäèчнèм 
äокументом, якèй äає ïіäставè оскаржèтè ïравèльність, своєчасність, 
аäекватність та ïовноту наäаної меäèчної äоïомогè, ïорушèтè 
крèмінальну сïраву тощо. Так, віäïовіäно äо ст. 72 Çакону Українè «Îсновè 
законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я», ïатологоанатомічні розтèнè 
ïровоäяться з метою встановлення ïрèчèн і механізмів смерті хворого.

Пам’ятайте!

В обов’язковому порядку патологоанатомічні розтини здійснюються 
при наявності підозри на насильницьку смерть (тоді він є частиною 
судово-медичного дослідження чи експертизи), а також якщо смерть 
хворого настала в закладі охорони здоров’я.

Ðозтèн можна не ïровоäèтè (ч. 3 ст. 72 Çакону Українè «Îсновè законо-
äавства Українè ïро охорону зäоров’я»):
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1) за такèх ïіäстав: а) наявність ïèсьмової заявè блèзькèх роäèчів; б) 
наявність заäокументованого волевèявлення ïокійного (віäïовіäно äо 
ï. 1 ч. 1 ст. 6 Çакону Українè «Про ïоховання і ïохоронну сïраву» віä 
10.07.2003 р., «усі громаäянè мають ïраво на ïоховання їхнього тіла та 
волевèявлення ïро належне ставлення äо тіла ïісля смерті, що, зокрема, 
може бутè вèражене у згоäі чè незгоäі на ïровеäення ïатологоанатомічного 
розтèну»); 

2) за такèх умов: а) віäсутність ïіäозрè на насèльнèöьку смерть; б) релігійні 
та інші ïоважні мотèвè. 

Якщо смерть настала внасліäок вïлèву зовнішніх факторів (травмè, 
асфіксії, äії крайніх темïератур, електрèчного струму, отруєнь тощо), ïісля 
штучного аборту, ïровеäеного ïоза межамè меäèчного заклаäу, смерті 
на вèробнèöтві, ïрè раïтовій смерті äітей ïершого року жèття та іншèх 
осіб, які не ïеребувалè ïіä меäèчнèм нагляäом, ïомерлèх, особа якèх 
не встановлена, а також у тèх вèïаäках, колè є ïіäозра на насèльнèöьку 
смерть, розтèн ïровоäèть суäово-меäèчнèй ексïерт, якèй і вèäає 
лікарське свіäоöтво ïро смерть (ï. 2.3 Інструкöії щоäо заïовнення та вèäачі 
лікарського свіäоöтва ïро смерть (форма № 106/о) віä 08.08.2006 р. № 545).

Поряäок ïровеäення ïатологоанатомічного розтèну вèзначенèй у Íаказі 
ÌÎÇ Українè «Про розвèток та уäосконалення ïатологоанатомічної 
службè в Україні» віä 12.05.1992 р. № 81. Çгіäно з öèм норматèвнèм 
актом, усі труïè хворèх, що ïомерлè у лікувально-ïрофілактèчнèх закла-
äах, як ïравèло, ïіäлягають розтèну. Головному лікарю, начальнèку 
ïатолого анатомічного бюро належèть ïраво скасування розтèну тількè в 
наäзвèчайнèх вèïаäках. Про скасування розтèну головнèй лікар, начальнèк 
ïатологоанатомічного бюро äає ïèсьмову вказівку в картöі стаöіонарного 
хворого з обґрунтуванням ïрèчèн скасування. Ñïірні ïèтання щоäо розтèну 
труïів вèрішує головнèй ïатологоанатом області (міста). Терміновèй 
розтèн труïів äозволяється ïровоäèтè оäразу ж ïісля встановлення 
лікарямè лікувального заклаäу біологічної смерті; розтèн у ïлановому 
ïоряäку (вïоряäкованèй розтèн) ïровоäèться ïісля ïреäставлення картè 
стаöіонарного хворого або меäèчної картè амбулаторного хворого з візою 
головного лікаря чè його застуïнèка ïо меäèчній частèні ïро скерування на 
ïатологоанатомічнèй розтèн. Ìеäèчна äокументаöія на ïомерлèх з різнèх 
лікарень äоïравляється у ïатологоанатомічне бюро (віääілення) разом з 
труïом ïомерлого. Ìеäèчні картè стаöіонарнèх хворèх, ïомерлèх у äругій 
ïоловèні ïоïереäньої äобè, ïереäаються у ïатологоанатомічне бюро, 
ïатологоанатомічне віääілення лікарні не ïізніше 9-ї гоä ранку. Ìеäèчна 
карта стаöіонарного хворого з внесенèм у неї ïатологоанатомічнèм 
äіагнозом не ïізніше 5–7 äіб ïісля розтèну ïереäається у меäèчнèй 
архів лікарні. карта може бутè затрèмана на трèвалішèй термін тількè за 
сïеöіальнèм äозволом керівнèöтва лікарні.
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Ñкасовуватè розтèн не äозволяється: а) у вèïаäках смерті хворèх, які 
ïробулè в лікувально-ïрофілактèчному заклаäі менше äобè; б) у вèïаäках, 
які ïотребують суäово-меäèчного äосліäження; в) ïрè інфекöійнèх 
хворобах та ïіäозрі на нèх; г) в усіх вèïаäках неясного ïрèжèттєвого 
äіагнозу (незалежно віä строку ïеребування хворого в лікувальному 
заклаäі); ä) у вèïаäках смерті в лікувально-ïрофілактèчному заклаäі ïісля 
äіагностèчнèх інструментальнèх äосліäжень, ïровеäення лікувальнèх 
захоäів ïіä час або ïісля оïераöії, ïерелèвання крові, неврахування 
інäèвіäуальної неïереносèмості лікарськèх засобів тощо. Труïè ïомерлèх, 
особè якèх не встановлені, за розïоряäженням головного лікаря 
ïереäаються äля суäово-меäèчного розтèну.
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8.5. додатки

8.5.1. ЗРАЗКИ ПРОöЕСУАЛüНИХ ДОКУМЕНТІВ

К. обласному патологоанатомічному бюро
Àдреса: 70000, м. К., вул. К., 1

Іванова Івана Івановича
Àдреса: 79000, м. Ë., вул. С., 5

ЗÀÏÈТ
щодо доступу до персональних даних

Íа ïіäставі ï. 4 ст. 285 Цèвільного коäексу Українè, ч. 5 ст. 39 Çакону 
Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я» (у разі 
смерті ïаöієнта членè його сім’ї або інші уïовноважені нèмè фізèчні 
особè мають ïраво бутè ïрèсутнімè ïрè äосліäженні ïрèчèн його смерті 
та ознайомèтèсь з вèсновкамè щоäо ïрèчèн смерті, а також ïраво на 
оскарження öèх вèсновків äо суäу), ст. 2, 8, 16 Çакону Українè «Про захèст 
ïерсональнèх äанèх», з метою з’ясування äійснèх обставèн смерті Іванової 
Ганнè Ìаксèмівнè (äружèнè Іванова І.І.), –

ÏÐОШУ

1. Íаäатè äля ознайомлення коïію ïротоколу ïатологоанатомічного 
äосліäження Іванової Г.Ì. в строк та в обсязі, що ïереäбачені вказанèмè 
норматèвно-ïравовèмè актамè.

Äодаток:
1. коïія свіäоöтва ïро шлюб.

05.01.2012 р. Іванов І.І.

Ïримітка: віäïовіäно äо ч. 1 ст. 16 Çакону Українè «Про захèст ïерсональнèх äанèх» заïèт 
щоäо äостуïу äо ïерсональнèх äанèх заäовольняється ïротягом трèäöятè каленäарнèх äнів 
з äня його наäхоäження, якщо інше не ïереäбачено законом.
Âіäïовіäно äо ст. 16 Çакону Українè «Про засаäè заïобігання і ïротèäії коруïöії», забороняється 
віäмовлятè фізèчнèм або юрèäèчнèм особам в інформаöії, наäання якої öèм фізèчнèм або 
юрèäèчнèм особам ïереäбачено законом, а також наäаватè несвоєчасно, неäостовірну чè 
не в ïовному обсязі інформаöію, яка ïіäлягає наäанню віäïовіäно äо закону. Âіäïовіäно äо 
ст. 21 Çакону Українè «Про засаäè заïобігання і ïротèäії коруïöії» за вчèнення коруïöійнèх 
ïравоïорушень ïереäбачена крèмінальна, аäміністратèвна, öèвільно-ïравова та äèс öèï лі-
нар на віäïовіäальність.
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ÀÄÂОКÀТ 
Іванов Іван Іванович

Ñвіäоöтво ïро ïраво на зайняття аäвокатською äіяльністю № Õ,
вèäане 01.01.01. Ë. кваліфікаöійно-äèсöèïлінарною комісією аäвокатурè

79000, м. Ë., вул. І., 1а, к.т. 222-22-22

Âèх. № ___ віä _____________2012 р.

С. центральна міська лікарня
70000, м. Ñ., вул. к., 1а

ÀÄÂОКÀТСЬКÈЙ ЗÀÏÈТ

У зв’язку із вèконанням своїх ïрофесійнèх обов’язків щоäо наäання ïравової 
äоïомогè Петренку Петру Петровèчу, з метою сïрèяння йому в реалізаöії 
ïрава на меäèчну інформаöію, що гарантоване ï. 1 ст. 285 Цèвільного 
коäексу Українè, ч. 1 ст. 39 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè 
ïро охорону зäоров’я»  (ïаöієнт, якèй äосяг ïовноліття, має ïраво на 
отрèмання äостовірної і ïовної інформаöії ïро стан свого зäоров’я, у 
тому чèслі на ознайомлення з віäïовіäнèмè меäèчнèмè äокументамè,  
що стосуються його зäоров’я), керуючèсь ч. 3 ст. 6 Çакону Українè «Про 
аäвокатуру» (ïраво аäвоката заïèтуватè і отрèмуватè äокументè або їх 
коïії віä ïіäïрèємств, установ, організаöій), ст. 2, 8, 16 Çакону Українè 
«Про захèст ïерсональнèх äанèх», ï. 9 Указу Презèäента Українè «Про 
äеякі захоäè щоäо ïіäвèщення рівня роботè аäвокатурè», Ðішенням 
констèтуöійного Ñуäу Українè (сïрава к.Г. Устèменка), –

ÏÐОШУ:

1. Íаäатè засвіäчену в установленому ïоряäку меäèчну äокументаöію, 
у якій віäображено інформаöію щоäо наäання Âашèм заклаäом охоронè 
зäоров’я меäèчної äоïомогè Петренку П.П., зокрема:
– коïію меäèчної картè стаöіонарного хворого Петренка П.П.;
– äовіäку, що містèла б інформаöію ïро усі лікарські засобè, якèмè 
забезïечувався Петренко П.П. ïіä час стаöіонарного лікування у Âашому 
меäèчному заклаäі в ïеріоä з ______ äо ______.
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Äодатки:
1. коïія Ñвіäоöтва ïро ïраво на зайняття аäвокатською äіяльністю.
2. коïія äовіреності віä 01 вересня 2011 р.

Ç ïовагою, 
Іванов Іван

Ïримітка: віäïовіäно äо ч. 1 ст.16 Çакону Українè «Про захèст ïерсональнèх äанèх»  заïèт 
щоäо äостуïу äо ïерсональнèх äанèх заäовольняється ïротягом трèäöятè каленäарнèх äнів 
з äня його наäхоäження, якщо інше не ïереäбачено законом.
Âіäïовіäно äо ст. 16 Çакону Українè «Про засаäè заïобігання і ïротèäії коруïöії», забороняється 
віäмовлятè фізèчнèм або юрèäèчнèм особам в інформаöії, наäання якої öèм фізèчнèм або 
юрèäèчнèм особам ïереäбачено законом, а також наäаватè несвоєчасно, неäостовірну чè 
не в ïовному обсязі інформаöію, яка ïіäлягає наäанню віäïовіäно äо закону.
Âіäïовіäно äо ст. 21 Çакону Українè «Про засаäè заïобігання і ïротèäії коруïöії»  за вчèнення 
коруïöійнèх ïравоïорушень ïереäбачена крèмінальна, аäміністратèвна, öèвільно-ïравова 

та äèсöèïлінарна віäïовіäальність.
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ÀÄÂОКÀТ 
Іванов Іван Іванович

Ñвіäоöтво ïро ïраво на зайняття аäвокатською äіяльністю № Õ,
вèäане 01.01.01. Ë. кваліфікаöійно-äèсöèïлінарною комісією аäвокатурè

79000, м. Ë., вул. І., 1а, к.т. 222-22-22

Âèх. № ___ віä _____________2012 р.

К. міському бюро
судово-медичної експертизи
аäреса: 00011, м. Ë., вул. Ñ.,5

ÀÄÂОКÀТСЬКÈЙ ЗÀÏÈТ

У зв’язку із вèконанням своїх ïрофесійнèх обов’язків щоäо наäання ïравової 
äоïомогè Ñèäорову Івану Âасèльовèчу, на ïіäставі ï. 4 ст. 285 Цèвільного 
коäексу Українè, ч. 5 ст. 39 Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè 
ïро охорону зäоров’я» (у разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші 
уповноважені ними ôізичні особи мають право бути присутніми при 
дослідженні причин його смерті та ознайомитись з висновками щодо 
причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду), ч. 3 
ст. 6 Çакону Українè «Про аäвокатуру» (ïраво заïèтуватè і отрèмуватè 
äокументè або їх коïії віä ïіäïрèємств, установ, організаöій), ст. 1, 8, 16 
Çакону Українè «Про захèст ïерсональнèх äанèх», ï. 9 Указу Презèäента 
«Про äеякі захоäè щоäо ïіäвèщення рівня роботè аäвокатурè», з метою 
з’ясування äійснèх обставèн смерті Ñèäорова Ñ.І. (сèна Ñèäорова І.Â.), –

ÏÐОШУ

1. Íаäатè коïію акту суäово-меäèчного äосліäження труïа Ñèäорова Ñ.І. 

Äодатки:
1. коïія Ñвіäоöтва ïро ïраво на зайняття аäвокатською äіяльністю.
2. коïія äовіреності віä 01 груäня 2011 р.
3. коïія свіäоöтва ïро нароäження Ñèäорова Ñ.І.

Ç ïовагою, 
Іванов Іван
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Ïримітка: віäïовіäно äо ч. 1 ст.16 Çакону Українè «Про захèст ïерсональнèх äанèх» заïèт 
щоäо äостуïу äо ïерсональнèх äанèх заäовольняється ïротягом трèäöятè каленäарнèх äнів 
з äня його наäхоäження, якщо інше не ïереäбачено законом.
Âіäïовіäно äо ст. 16 Çакону Українè «Про засаäè заïобігання і ïротèäії коруïöії», забо-
роняється віäмовлятè фізèчнèм або юрèäèчнèм особам в інформаöії, наäання якої öèм 
фізèчнèм або юрèäèчнèм особам ïереäбачено законом, а також наäаватè несвоєчасно, 
неäостовірну чè не в ïовному обсязі інформаöію, яка ïіäлягає наäанню віäïовіäно äо закону. 
Âіäïовіäно äо ст. 21 Çакону Українè «Про засаäè заïобігання і ïротèäії коруïöії» за вчèнення 
коруïöійнèх ïравоïорушень ïереäбачена крèмінальна, аäміністратèвна, öèвільно-ïравова 
та äèсöèï лінарна віäïовіäальність.
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К. центральної районної лікарні
аäреса: 70000, м. Ë., вул. к., 3

Іванова Івана Івановича
аäреса: 79000, м. Ë., вул. Ñ., 5

ЗÀÏÈТ ÍÀ ІÍÔОÐМÀÖІÞ

Âіäïовіäно äо ст.19 Çакону Українè «Про äостуï äо ïублічної інформаöії»  
віä 13.01.2011 р., я маю ïраво на äостуï äо ïублічної інформаöії (віäобра-
женої та заäокументованої буäь-якèмè засобамè та на буäь-якèх 
носіях інформаöії, що була отрèмана або створена в ïроöесі вèконання 
суб’єктамè влаäнèх ïовноважень своїх обов’язків, ïереäбаченèх чèннèм 
законоäавством, або яка знахоäèться у волоäінні суб’єктів влаäнèх 
ïовноважень, іншèх розïоряäнèків ïублічної інформаöії, вèзначенèх 
öèм Çаконом). Ðозïоряäнèк інформаöії має наäатè віäïовіäь на заïèт на 
інформаöію не ïізніше ï’ятè робочèх äнів з äня отрèмання заïèту (ст. 20 
Çакону Українè «Про äостуï äо ïублічної інформаöії»). 
Îäразу хочу зазначèтè, що інформаöія, ïро наäання якої я ïрошу, не 
віäносèться äо ïублічної інформаöії з обмеженèм äостуïом, оскількè не 
йäеться ïро розголошення меäèчної таємнèöі конкретного ïаöієнта, а 
лèше ïро ïовіäомлення статèстèчнèх äанèх.
Îкрім того, кожен громаäянèн має ïраво на охорону зäоров’я, що 
ïереäбачає äостовірну та своєчасну інформаöію ïро зäоров’я населення, 
включаючè існуючі і можлèві факторè рèзèку та їх стуïінь (ï. «е» ч.1 ст.6 
Çакону Українè «Îсновè законоäавства Українè ïро охорону зäоров’я»). 
Íа ïіäставі вèщенавеäеного, керуючèсь ст.1, 5, 20 Çакону Українè «Про 
äостуï äо ïублічної інформаöії» віä 13.01.2011 р., – 

ÏÐОШУ

1. Íаäатè мені статèстèчну інформаöію щоäо кількості осіб (äèтячого та 
äорослого населення), які ïостуïèлè äо к. öентральної районної лікарні 
з 13 äо 15 вересня 2011 р. з äіагнозом «Гостра кèшкова інфекöія»  та ïрè 
бактеріологічному äосліäженні у якèх вèäілена «Ñальмонелла ентерітіäіс» .

03.01.2012 р. Іванов І.І.

Ïримітка: віäïовіäно äо ч. 1 ст. 20 Çакону Українè «Про äостуï äо ïублічної інформаöії» 
розïоряäнèк інформаöії має наäатè віäïовіäь на заïèт на інформаöію не ïізніше ï'ятè робочèх 
äнів з äня отрèмання заïèту.
Âіäïовіäно äо ст. 16 Çакону Українè «Про засаäè заïобігання і ïротèäії коруïöії», забороняється 
віäмовлятè фізèчнèм або юрèäèчнèм особам в інформаöії, наäання якої öèм фізèчнèм або 
юрèäèчнèм особам ïереäбачено законом, а також наäаватè несвоєчасно, неäостовірну чè 
не в ïовному обсязі інформаöію, яка ïіäлягає наäанню віäïовіäно äо закону.
Âіäïовіäно äо ст. 21 Çакону Українè «Про засаäè заïобігання і ïротèäії коруïöії» за вчèнення 
коруïöійнèх ïравоïорушень ïереäбачена крèмінальна, аäміністратèвна, öèвільно-ïравова 
та äèсöèïлінарна віäïовіäальність.
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8.5.2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА НАöІОНАЛüНІ МЕХАНІЗМИ 
КОНТРОЛþ: КОНТАКТНА ІНôОРМАöІЯ

А. Міжнародно-правові механізми контролю

¹ 
з/п

Íазва Àдреса Контакти

1. Âсесвітня організаöія 
охоронè зäоров’я (World 
Health Organization)

Avenue Appia, 20 
1211 Geneva 27 
Switzerland

http://www.who.int

2. Ìіжнароäна організаöія 
ïраöі (International Labour 
Organization)

Office Relations 
Branch
4, rue des Morilons
CH-1211, Geneva 
22, Switzerland

Tel. +41.22.799.7732 
Fax: +41.22.799.8944
Email: RELOFF@ilo.org

3. комітет з ïрав люäèнè  
(Human Rights Committee)

CH 1211 Geneva 10, 
Switzerland

Tel: +41 22 917 9249 
Fax: +41 22 917 9006
Email: pgillibert@ohchr.
org
Web: www.unhchr.ch/
html/menu2/6/hrc.htm

4. комітет з економічнèх, 
соöіальнèх і культурнèх 
ïрав (Committee on 
Economic, Social and 
Cultural Rights)

Office 1-025,  
Palais Wilson, 
Palais des Nations, 
8-14 Avenue de la 
Paix, 1211 Geneva 
10, Switzerland

Tel: +41 22 917 9321 
Fax: +41 22 917 9046
Email: wlee@ohchr.org
Web: www.unhchr.ch/
html/menu2/6/cescr.htm

5. комітет з ліквіäаöії 
расової äèскрèмінаöії 
(Committee on the 
Elimination of Racial 
Discrimination)

Office of the High 
Commissioner for 
Human Rights
Palais Wilson – 52, 
rue des Pвquis,  
CH-1201
Geneva, Switzerland
Mailing address: 
UNOG-OHCHR,  
CH-1211 Geneva 10, 
Switzerland

Tel: +41.22.917.93.09, 
Fax: +41.22.917.90.22
Email: nprouvez@ohchr.
org

6. комітет з ліквіäаöії всіх 
форм äèскрèмінаöії 
щоäо жінок (Committee 
on the Elimination of 
Discrimination against 
Women)

Room DC2 12th 
Floor, 
New York, NY, 10017

Tel: +1 (212) 963-8070, 
Fax: +1 (212) 963-3463
Email: changt@un.org 
Web: http://www.
un.org/womenwatch/
daw/cedaw/cedaw38/
NGOnote.pdf
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¹ 
з/п

Íазва Àдреса Контакти

7. комітет з ïрав äèтèнè  
(Committee on the Rights 
of the Child)

8-14 Avenue 
de la Paix, CH 
1211 Geneva 10, 
Switzerland

Tel: +41 22 917 9000
Fax: +41 22 917 9022
Email: mandrijasevic@
ohchr.org 
Web: www.ohchr.org/
english/bodies/crc/
index.htm

8. Îфіс Âерховного 
комісара ÎÎÍ з ïрав 
люäèнè (Office of the High 
Commissioner for Human 
Rights)

Bureau du Haut-
Commissariat aux 
droits de l’homme 
Palais Wilson  
52 rue des Pвquis  
CH-1201 Genève, 
Suisse

Web: http://www2.ohchr.
org

9. Îфіс комісара Ðаäè 
Євроïè  
з ïрав люäèнè (Office 
of the Commissioner for 
Human Rights)

Counsil of Europe
F-67075
Strasbourg Cedex. 
France

Tel: +33/(0)3.88.41.35.38
Fax:  
+33/(0)3.90.21.50.53
Email: press.
commissioner@coe.int
Web: www.coe.int/
minorities

10. Євроïейськèй суä з ïрав 
люäèнè
(European Court on 
Human Rights)

The Registrar  
European Court  
of Human Rights  
Council of Europe  
F–67075 
STRASBOURG 
CEDEX  
FRANCE

Web: http://www.echr.
coe.int/echr

11. асоöіаöія ïаöієнтів 
(The Patients Association)

PO Box 935 
Harrow Middlesex 
HA1 3YJ
Great Britain

Web: http://www.
patients-association.
org.uk

12. асоöіаöія громаäянськèх 
свобоä люäèнè (Human 
Civil Liberties Association)

125 Broad Street 
New York, NY 10004, 
USA  

Web: http://www.tasz.hu

13. Õюмен Ðайтс Âотч  
[Íагляä за ïравом люäè-
нè](Human Rights Watch)

Human Rights 
Watch 
350 Fifth Avenue, 
34th Floor 
New York, NY 10118-
3299 
USA

Web: http://www.hrw.org
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¹ 
з/п

Íазва Àдреса Контакти

14. Ìіжнароäна амністія 
(Amnesty International)

1 Easton Street 
London 
WC1X 0DW, UK, 
Great Britain

Web: http:// amnesty.
org.ua

15. UNAIDS – Îб’єäнана 
ïрограма ÎÎÍ зі ÑÍІÄу

UNAIDS Secretariat 
20, Avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27 
Switzerland

Web: http:// www.unaidf.
org

16. «Ëікарі за ïрава люäèнè» 
(Physicians for Human 
Rights)

2 Arrow Street 
Suite 301 
Cambridge, MA 
02138 USA

Web: http:// 
physiciansfor
humanrights.org

17. Євроïейськèй альянс 
громаäського зäоров’я 
(Europe Public Health 
Alliance)

49-51, B-1040 
Brussels – Floor 6A, 
Belgium 
rue de Truves

Web: http://www.epha.
org
http://www.unaids.org
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Б. Національні механізми контролю

Органи влади України

¹ 
з/п

Íазва Àдреса Контакти

1. комітет Âерховної Ðаäè 
Українè з ïèтань охоронè 
зäоров’я

бульвар Ëесі 
Українкè, 1, 
кім.529,  
м. кèїв, Україна

тел.: 286-83-94,
Email: droz@ rada. gov.
ua

2. Уïовноваженèй 
Âерховної Ðаäè Українè з 
ïрав люäèнè

вул. Інстèтутська, 
21/8, м. кèїв, 01008
Україна

тел.: +38-044-253-
2203, 
Email: omb@
ombudsman.gov.ua

3. Уïовноваженèй 
Презèäента Українè з 
ïрав äèтèнè

вул. Банкова, 11,
м. кèїв,
Україна

тел. (044) 255-78-03

4. Äержавна інсïекöія 
Українè з ïèтань захèсту 
ïрав сïожèвчів

вул. Горького, 174,
м. кèїв-150, 03680
Україна

тел.: (044) 226-29-71; 
факс: 528-56-00;
Web: http://www.dssu.
gov.ua

5. Ìіністерство охоронè 
зäоров’я Українè

вул. Грушевського, 7,
м. кèїв, 01021
Україна

тел.: 226-22-05, 
факс: 226-22-05
Email: moz@moz.gov.ua

6. Ìіністерство внутрішніх 
сïрав Українè

вул. акаäеміка 
Богомольöя,10,  
м. кèїв, 01024
Україна

тел.: (044)256-0333
факс: (044)256-1633
Web: http://mvs.gov.ua/

7. Ìіністерство юстèöії 
Українè

вул. Гороäеöького, 
13, м. кèїв, 01001
Україна

тел.: (044) 278-37-23
Web: http://www.
minjust. gov.ua/

8. Âèща раäа юстèöії 
Українè

вул. артема, 89,
м. кèїв-50, 04050
Україна

тел.: 044)238-68-67
факс: (044)238-68-66
Web: http://www.vru.
gov.ua/

9. Генеральна ïрокуратура 
Українè 

вул. Ðізнèöька, 
13/15 ,
м. кèїв, Україна

тел.: (044) 280-10-20 
Web: http://www.gp.gov.
ua/

10. Головне бюро суäово-
меäèчнèх ексïертèз

вул. Îранжерей-
на, 9,
м. кèїв, 04112
Україна

тел.: (044) 456-60-98
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¹ 
з/п

Íазва Àдреса Контакти

11. констèтуöійнèй Ñуä 
Українè

вул. Жèлянська, 14, 
м. кèїв, 01033
Україна

тел.: (044) 238-10-11
Web: http://www.ccu.
gov.ua/

12. Âерховнèй Ñуä Українè вул. П. Îрлèка, 4а,
м. кèїв, 01024
Україна

тел.: (044)253-33-13
Web: http://www.scourt. 
gov.ua/

13. Âèщèй сïеöіалізованèй 
суä Українè з розгляäу 
öèвільнèх і крèмінальнèх 
сïрав

вул. П. Îрлèка, 4а,
м. кèїв, 01024
Україна

тел.: (044)253-11-41
Web: http://www.scourt. 
gov.ua/

Об’єднання громадян

¹ 
з/п

Íазва Àдреса Контакти

1. Âсеукраїнська 
громаäська організаöія 
«Ôунäаöія меäèчного 
ïрава та біоетèкè 
Українè»

вул. Ðèбна, 3, 
офіс 19,
79008, м. Ëьвів,
Україна

тел.: (032) 728001
Web: http://www.
healthrights.org.ua 
http://www. medicallaw. 
org.ua

2. Âсеукраїнська 
наркологічна асоöіаöія

ïров. Äеміївськèй, 
5-а,
м. кèїв, Україна

тел.: (044) 264-26-93

3. Âсеукраїнське лікарське 
товарèство

вул. Толстого, 7,
м. кèїв, Україна

тел.: (044) 475-43-94, 
225-03-19, 510-43-94

4. Âсеукраїнська 
громаäська організаöія 
«асоöіаöія меäèчного 
ïрава»

вул. Ìаяковського, 
9, кв.50, 
м. Äонеöьк, 
Україна

—

5. Âсеукраїнська 
громаäська організаöія 
«Українська меäèко-
ïравова асоöіаöія»

вул. Ñаксагансько-
го, 75, 
м. кèїв, Україна

Email: umpa-info@ukr.
net.

6. Âсеукраїнська раäа 
захèсту ïрав 
і безïекè ïаöієнтів

вул. Ë.Перво-
майського, 9а, к.5, 
01133, м. кèїв, 
Україна

тел.: (044) 235-65-87, 
(067) 448-12-41

7. Âсеукраїнська асоöіаöія 
ïаліатèвної äоïомогè

вул. Ярославів Âал, 
30а, 
01000, м. кèїв, 
Україна

Web: http://www.
palliative. com.ua/
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¹ 
з/п

Íазва Àдреса Контакти

8. Ìіжнароäнèй фонä 
«Âіäроäження»

вул. артема, 46, 
04053, м. кèїв, 
Україна

Web: http://www.irf.kief.
ua

9. Ìіжнароäна мережа 
благоäійнèх організаöій, 
яка займається 
ïіäтрèмкою розвèтку 
сусïільства, соöіальною 
äіяльністю та наäанням 
äоïомогè люäям

вул. Îзаркевèча, 4, 
79016, м. Ëьвів
вул. костянтè-
нівська, 22/17, 
04071, м. кèїв, 
Україна

Web: http://caritas-ua.
org

10. Ìіжнароäнèй альянс з 
ÂІË/ÑÍІÄу  
в Україні

вул. Äèмèтрова, 5, 
корïус 10а, 
9-й ïоверх, 
03680, м. кèїв, 
Україна

тел.:  (+380 44)
490-5485, 490-5486, 
490-5487,  490-5488 
Ôакс:  (+380 44) 
490-5489

11. Ñïілка громаäськèх 
організаöій 
«Âсеукраїнська асоöіаöія 
захèсту ïрав ïаöієнтів 
«Çäоров’я наöії»

вул. Âèшгороä-
ська, 36-б, 
04114, м. кèїв, 
Україна

тел.: (044) 332-21-87
Web: http://pacient.com.
ua/

12. Õарківська ïравозахèсна 
груïа

вул. Іванова, 27, 
кв. 4, 
61002, м. Õарків,
Громаäська 
ïрèймальня 
ÕПГ (юрèäèчна 
консультаöія)  
61002, Õарків-2, 
а/с 10397 
Îфіс ÕПГ:  
61002, Õарків-2, 
а/с 10430, Україна

тел.: (057) 700 62 81 
тел./факс: 
(057) 700 67 72
Web: http://www.khpg.
org

13. Громаäська організаöія 
«Інстèтут ïравовèх 
äосліäжень і стратегій»

вул. Іванова, 27
61002, м. Õарків, 
Україна

тел./факс:  
(057) 700-67-71

14. Товарèство Червоного 
Õреста Українè, 
Íаöіональнèй комітет

вул. Пушкінська, 30,
01004, м. кèїв, 
Україна

Web: http://www.
redcross. org.ua

15. Українська гельсінкська 
сïілка з ïрав люäèнè

вул. Îлегівська, 36, 
кімната 309 
(3-й ïоверх), 
04071, м. кèїв, 
Україна

Web: http://helsinki.org.
ua
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¹ 
з/п

Íазва Àдреса Контакти

16. Âсеукраїнська громаä-
ська організаöія «Укра-
їнська ліга сïрèяння 
розвèтку ïаліатèвної  
та хосïісної äоïомогè»

вул. Îлеся Гончара, 
55а,
04071, м. кèїв, 
Україна

тел./факс: 
(044)239-72-43
Web: http://info@ligalife.
com.ua

17. Проект MSI «Äостуï äо 
ïравосуääя та ïравової 
обізнаності «Правова 
країна»»

вул. Горького, 11, 
офіс 3, 
01004, м. кèїв, 
Україна

Web: http://otropman@
lep-msi.org.ua

18. Âіннèöька ïравозахèсна 
груïа

вул. козèöького, 
54/1,
21050, м. Âіннèöя, 
Україна

тел.: (067) 2846450
факс: (0432) 670504
Web: http://vрg@ukr.net

19. Півäеннèй Українськèй 
öентр з ïрав громаäян 
в охороні зäоров’я

вул. аäмірала Ìа-
карова, 1а,
56030, 
м. Ìèколаїв,
Україна

тел.: (0512) 670334
факс: (0512) 478789

20. Ìіжнароäна громаäська 
організаöія – Ìіжнароä-
на асоöіаöія «Çäоров’я 
сусïільства»

вул. курська, 13-Г,
офіс, 65,
03049, м. кèїв, 
Україна

тел./факс: (044) 242-
13-59
Web: http://associo-
med@ukr.net
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10. Витер В.È. Ýксïертная è юрèäèческая оöенка неблагоïрèятнûх èсхоäов 
ïрè расслеäованèè ïрофессèональнûх ïравонарушенèй меäèöèнскèх 
работнèков / Â.È. Âèтер, а.Ð. Позäеев, È.Â. Геöманова; ïоä реä. Г.а. 
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зäоров’я як ïреäмет äержавного регулювання / Ìатерèалû èтоговой 
научной конференöèè Äонеöкого наöèонального унèверсèтета за ïерèоä 
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Глосарії

Міжнародний глосарій

Äеякі терміни, що використовуються під час висвітлення прав 
людини в сфері охорони здоров’я

à
Автономність пацієнта (Patient Autonomy)

Право пацієнта приймати рішення стосовно отримання медичної допомоги. 
Медичні працівники можуть впливати на поінформованість пацієнта, але не 
можуть приймати рішення замість нього.
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Альтернативний звіт (Shadow Report)

Незалежне подання НУО звіту до органу, який створює механізм забезпечення 
виконання договору, з метою допомогти йому оцінити дотримання державою 
вимог цього документа.

Амбулаторна допомога (Ambulatory Care)

Медична допомога особам, які потребують періодичного медичного спосте-
реження, лікування на догоспітальному етапі та проведення профілактичних і 
реабілітаційних заходів.

Амбулаторний пацієнт (Outpatient)

Пацієнт, лікування якого не вимагає цілодобового його перебування у лікуваль-
но-профілактичному закладі.

Публічно-правовий позов (Actio Popularis)

Звернення до суду, яке подається представником для захисту прав, свобод та 
інтересів у публічно-правових відносинах.

á
Базові потреби (Basic Needs)

Основа, яка використовується здебільшого в процесі розвитку суспільства на 
позначення базових послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, забезпечення 
житлом та іншими послугами, необхідними для життя людини.

Безпека пацієнта (Patient Safety)

Убезпеченість від випадкових ушкоджень, що можуть бути наслідком нена-
лежного надання медичної допомоги чи медичних помилок.
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Біоетика (Bijethics)

Відноситься до «широкої сфери моральних проблем, наук про живу природу, 
які зазвичай охоплюють медицину, біологію та деякі важливі аспекти навко-
лишнього природного середовища, населення та суспільних наук. Традиційна 
галузь медичної етики також може бути включена до цього переліку, оскільки 
на сьогодні містить багато інших тем та актуальних питань» (Енциклопедія Біо-
етики / За ред. Варрен Т. Рейх. — Нью-Йорк, 1995. — 250 с.

Біомедецина (Bionedicine)

Термін, що об’єднує клінічну медицину та дослідження, які проводяться з метою 
охорони здоров’я. У широкому значенні під цим терміном також розуміють 
застосування принципів природних наук, а саме біології та фізіології у сфері 
клінічної медицини.

â
Взаємозалежний/неподільний (Interdependent/Indivisible)

Цей термін вживається на позначення зв’язку між громадянськими, політич-
ними, економічними і соціальними правами. Взаємозалежність і неподільність 
передбачають, що одна група прав не стоїть вище за іншу і що забезпечення 
однієї групи прав можливе лише за умови забезпечення іншої.

Вичерпання внутрішніх засобів захисту  
(Exhaustion of Domestic Remedies)

Вимога спробувати скористатися усіма наявними засобами національного 
захисту перед поданням скарги від імені потерпілого до будь-якого регіональ-
ного або міжнародного суду. Існує декілька винятків щодо цієї вимоги: якщо 
національних засобів не передбачено, вони недосяжні та неефективні (тобто 
фіктивний процес) чи з їх застосуванням зволікають без жодних на те підстав.
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Відповідальність пацієнта (Patient Responsibility)

Принцип взаємин лікаря та пацієнта, що базується на партнерстві, у якому кожна 
із сторін має певні зобов’язання. Обов’язками пацієнта є відкрите спілкування з 
лікарем чи взаємодія із закладом охорони здоров’я, участь у рішеннях стосовно 
рекомендованої діагностики та лікування і виконання узгодженої програми 
лікування.

Вторинна медична допомога (Secondary Health Care)

Спеціалізована медична допомога, яку надають лікарі відповідної спеціалізації, 
завдяки чому вони і можуть забезпечити більш кваліфіковані консультування, 
діагностику, профілактику і лікування, ніж лікарі загальної практики.

г
Гідність (Dignity)

Можливість особи відчути визнання її цінності, шанобливе та з повагою став-
лення до неї. Права людини базуються на визнанні невід’ємної гідності, яка 
вимагає захисту і охорони.

Громадське здоров’я (Public Health)

Те, що ми як суспільство робимо для забезпечення умов, за яких люди можуть 
бути здоровими (Інститут медицини).

ä
Декларація (Declaration)

Інтерпретаційна заява держави про її розуміння якогось аспекту міжнародного 
договору або тлумачення державою певного положення договору. На відміну 
від застережень, такі документи тільки пояснюють позицію держави й не мають 
на меті скасувати чи змінити правові наслідки міжнародного договору для цієї 
держави.
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Де-факто (фактично, насправді) (De Facto)

Наявне положення чи стан, які можуть відображатися у законодавстві в оче-
видній формі. Скажімо, нейтральний на папері закон може застосовуватися на 
практиці в дискримінаційній формі в контексті соціальної чи культурної ситуації.

Де-юре (за правом, за законом) (De Jure)

Ситуація чи становище, яке базується на положеннях закону, наприклад, на 
положеннях ратифікованих міжнародних договорів.

Дискримінація (Discrimination)

Неоднакове ставлення до людей за однакових умов на підставі раси, статі, 
релігії, політичних переконань, національності чи соціального походження, 
приналежності до національних меншин чи особистої антипатії (ВООЗ); на-
вмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за їхньою 
расовою або національною приналежністю, політичними або релігійними пере-
конаннями, статтю тощо.

Договір (Treaty)

Угода між двома і більше державами або іншими суб’єктами міжнародного 
права, що встановлює, змінює або припиняє їхні взаємні права та обов’язки. 

Допомога, орієнтована на пацієнта (Patient-Centered Care)

Доктрина, згідно з якою медичні послуги надаються у формі партнерства між 
медичними працівниками та пацієнтами і їхніми сім’ями. Рішення стосовно ліку-
вання повинні прийматися з урахуванням бажань, потреб і цінностей пацієнта.

Догляд за тяжкохворим (термінальна допомога) (Terminal Care)

Догляд за пацієнтом у випадку, коли вже неможливо змінити фатальний прогноз 
щодо його хвороби/стану за допомогою наявних методів лікування, а також 
догляд перед смертю (Декларація про політику в галузі забезпечення прав 
пацієнтів в Європі, ВООЗ, Амстердам 1994 р.).
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Доступність (Accessibility)

Один з чотирьох, визначених Комітетом з економічних, соціальних і культурних 
прав, критеріїв, за якими оцінюють право на найвищий досяжний рівень 
здоров’я. Означає те, що приміщення та обладнання закладів охорони здоров’я, 
товари і послуги повинні бути доступними для всіх людей на недискримінаційних 
засадах. Доступність має чотири виміри, які накладаються один на одного: від-
сутність дискримінації, фізична доступність, економічна доступність (залежить 
від платоспроможності) та інформаційна доступність (Комітет з економічних, 
соціальних і культурних прав. Загальний коментар № 14). Див. також: Якість, 
Наявність і Прийнятність. 

ç
Загальне міжнародне право (Jus Cogens) (Сompelling Law) 

Основа міжнародного права, настільки фундаментальна, що жодна держава 
не може ухилитися від нього за взаємною згодою чи якимось іншим чином.
Загальні коментарі/рекомендації (General Comments/Recom mendations) 
Тексти-пояснення, підготовлені договірним контрольним механізмом того чи 
іншого договору в контексті змісту окремих прав. Хоча вони не є правовими 
документами, проте вважаються авторитетними і мають вагоме юридичне 
значення.

Заклад охорони здоров’я (Health Care Establishment) 

Будь-який заклад, завданням якого є забезпечення різноманітних потреб 
населення у галузі охорони здоров’я, як-от: лікарня, будинок для престарілих 
чи інтернат для інвалідів (Декларація про політику в галузі забезпечення прав 
пацієнтів в Європі, ВООЗ, Амстердам 1994 р.).

Заключні застереження (Concluding Observations)

Рекомендації договірного контрольного механізму щодо заходів, яких повинна 
вжити держава з метою забезпечення дотримання і виконання цього договору. 
Цей етап зазвичай відбувається після подання державою звітів та після кон-
структивного діалогу з представниками держав.
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Застереження (Reservation)

Одностороння заява держави при підписанні, ратифікації чи приєднанні до 
договору, яка має на меті анулювати і змінити правове значення якихось по-
ложень документа. Застереження може надавати можливість державі брати 
участь у багатосторонньому договорі, в якому без цього застереження вона не 
змогла б чи не побажала б брати участь. Держави можуть робити застереження 
у момент підписання, ратифікації, схвалення чи приєднання до договору. Коли 
держава робить застереження у момент підписання договору, вона повинна 
підтвердити це застереження під час його ратифікації чи схвалення. Оскільки 
мета застереження – зміна юридичних зобов’язань держави, воно повинно бути 
підписано керівником держави, главою уряду чи міністром іноземних справ. 
Згідно з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів, держава 
не може вносити застереження, «несумісне з предметом та метою договору». 
Деякі міжнародні договори не допускають жодних застережень або допускають 
лише конкретно вказані. 

Звичаєве міжнародне право (Customary International Law) 

Джерело міжнародного права, яке складається із норм права, що з’явилися 
завдяки послідовній політиці держав, які діяли на основі переконаності в іс-
нуванні правових зобов’язань. Із цього випливає, що ознакою звичаєвого 
міжнародного права є повсюдне повторення державами тих чи інших подібних 
дій на міжнародній арені протягом певного часу (практика держав). Такі дії 
повинні бути продиктовані відчуттям обов’язку, вони повинні визнаватися як 
норма великою кількістю держав, і їх не повинна заперечувати значна кількість 
держав. До прикладів звичаєвого міжнародного права належать принцип 
невидворення (заборона висилання біженців або їхнього примусового повер-
нення у країни, з яких вони прибули) та право на гуманітарну інтервенцію (хоча 
останнє суперечливе). Окремою категорією звичаєвого міжнародного права є 
загальне міжнародне право (jus cogens), основа міжнародного права, настільки 
фундаментальна, що жодна держава не може ухилитися від нього за взаємною 
згодою чи якимось іншим чином. Прикладами jus cogens є заборона рабства, 
геноциду, застосування катувань і злочинів проти людства. 

Звіт держави (Country Report)

Звіт держави про забезпечення механізму виконання окремого договору та 
поступ і результати його імплементації. 

Здоров’я (Health)

Стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки 
відсутність хвороби і фізичних дефектів (ВООЗ).
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і
Ігноровані захворювання (Neglected Diseases)

Хвороби, боротьбі з якими, зазвичай, приділяють менше уваги й коштів, і які 
вражають майже винятково незаможних і незахищених сільських мешканців 
найбідніших країн.

Індивідуальні права в сфері охорони здоров’я  
(Individual Rights in Patient Care)

Права, що можуть реалізовуватися на практиці в інтересах кожного окремого 
пацієнта, індивідуальні права в сфері охорони здоров’я більшою мірою під-
даються абсолютному вираженню, аніж соціальні права в окресленій сфері. 
(Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнта в Європі, 
Всесвітня організація охорони здоров’я 1994 р.). Див. також: Соціальні права 
в сфері охорони здоров’я і Права пацієнта. 

Інформована згода (Informed Consent)

Юридична умова, за дотримання якої можна сказати, що особа надала згоду 
на проведення певних дій, ґрунтуючись на адекватній оцінці й усвідомленні 
фактів і можливих наслідків. Для цього особа повинна знати всі необхідні факти 
і володіти здатністю до раціонального мислення.

Інформована згода в контексті надання медичної допомоги 
(Informed Consent in the Health Care Context)

Процес участі пацієнта в прийнятті рішень щодо медичної допомоги. Пацієнт 
повинен бути забезпечений адекватною й зрозумілою інформацією з таких 
питань, як мета лікувальних заходів, альтернативні варіанти лікування, ризики 
і побічні ефекти.
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ê
Конвенція (Convention)

Термін, який часто вживається як синонім «міжнародного договору», але може 
мати й більш специфічне значення договору, що має обов’язкову силу для 
держав, які їх ратифікували. Конвенції, як правило, відкриті для участі всього 
міжнародного співтовариства або великої кількості держав. Зазвичай конвен-
ціями називають документи, погоджені під егідою міжнародної організації, або 
документи, ухвалені одним із органів міжнародної організації.

Конфіденційність пацієнта (Patient Confidentiality)

Доктрина, згідно з якою лікар зобов’язаний зберігати в таємниці відомості, 
отримані від пацієнта на умовах конфіденційності. Це потрібно для того, аби 
пацієнти могли повністю і щиро відкрити своєму лікарю всю інформацію, яка 
допоможе поставити правильний діагноз і призначити необхідне лікування.

М
Максимально доступні ресурси (Maximum Available Resources)

Ключові положення Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права, закріплені в ст. 2, що зобов’язують держави спрямовувати максимум 
наявних ресурсів на реалізацію економічних, соціальних і культурних прав.

Медична допомога пацієнту (Patient Care)

Послуги, які надаються пацієнтові медичними працівниками чи неспеціалістами 
під керівництвом медичних працівників. Див. також: Охорона здоров’я.

Медичне втручання (Medical Intervention) 

Будь-яке обстеження, лікування чи інші дії, що мають профілактичний, діагнос-
тичний, терапевтичний чи реабілітаційний характер і провадяться лікарем чи 
іншим надавачем медичних послуг (Декларація про політику в галузі забез-
печення прав пацієнтів в Європі, ВООЗ, Амстердам 1994 р.).
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Міжнародне законодавство про права людини (International 
Human Rights Law)

Система різноманітних міжнародних і регіональних документів, які закріплюють 
принципи і норми дотримання прав людини.

Міжнародне право (International Law)

Сукупність правил і юридичних актів, які визнаються і приймаються як до-
кументи обов’язкової юридичної сили, укладені між державами. Джерелами 
міжнародного права є: а) міжнародні звичаї; б) міжнародні конвенції і договори; 
в) загальні принципи права; г) судові рішення і доктрина (див. п. «d» ч. 1 ст. 38 
Статуту Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй).

Міжнародне публічне право (Public International Law)

Сукупність юридичних принципів і норм, які відображають узгоджені позиції 
суб’єктів і призначені для регулювання відносин між державами та іншими 
учасниками міжнародно-правових відносин. Міжнародне публічне право ре-
гулює такі питання, як приєднання територій, державний імунітет і юридичну 
відповідальність держав у їх взаємовідносинах одна з одною. Воно також 
охоплює питання відносин з особами, які перебувають на території держави, 
в тому числі проблеми прав людини, відносин з іноземцями, права біженців, 
міжнародної злочинності, громадянства. Крім того, воно торкається питань 
підтримки міжнародного миру й безпеки, контролю озброєнь, мирного врегу-
лювання міжнародних конфліктів, правил застосування сили в міжнародних 
відносинах. До галузей міжнародного публічного права, зокрема, належать 
міжнародне право прав людини, міжнародне гуманітарне право, міжнародне 
кримінальне право.

Мобільність пацієнта (Patient Mobility)

Принцип, який гарантує пацієнтові можливість вільно перетинати межі району 
обслуговування чи проживання з метою отримання медичної допомоги; мобіль-
ність може означати пересування територією однієї держави чи між державами.
Моніторинг/пошук фактів/розслідування (Monitoring/Fact Finding/Investigation)
Терміни, що часто вживаються як синоніми, загалом вони означають відстежу-
вання і/чи збір інформації про практику або дії держави в сфері прав людини.
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í
Набуття чинності (Entry into Force)

Момент, у який договір стає юридичним документом для всіх держав-учасниць. 
Набуття чинності договору визначається його положеннями й може настати, 
наприклад, у день, вказаний у договорі, або в день, коли необхідну кількість 
ратифікованих грамот, актів схвалення чи приєднання було здано на зберігання 
до депозитарію.

Надавачі медичних послуг (Health Care Providers)

Лікарі, медичні сестри, стоматологи й інші професіонали в галузі охорони 
здоров’я (Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнтів в 
Європі, ВООЗ, Амстердам 1994 р.).

Наявність (Availability)

Один з чотирьох визначених Комітетом з економічних, соціальних і культур-
них прав критеріїв, за якими оцінюють право на найвищий досяжний рівень 
здоров’я. Означає, що функціонуючі приміщення та обладнання закладів 
охорони здоров’я, товари і послуги, а також програми повинні бути наявними 
в достатній кількості. Сюди входять базові елементи здоров’я, наприклад, 
нешкідлива питна вода, належні санітарні умови, клініки та інші заклади, 
кваліфікований медичний персонал і необхідні лікарські засоби (Комітет з 
економічних, соціальних і культурних прав. Загальний коментар № 14). Див. 
також: Доступність, Якість та Прийнятність. 

Негативне право (Negative Rights)

Зобов’язання держави утримуватися від створення перешкод людині у її спробі 
щось зробити. 

Незалежна особа (Аmicus Curiae, «друг суду»)

Незацікавлена особа, що подає до суду юридичний документ, у якому відо-
бражено конкретну юридичну позицію чи тлумачення, і яка немає жодного 
відношення до позову (множина – amici curiae.)
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Необхідні лікарські засоби (Essential Medicine)

Лікарські засоби, які задовольняють першорядні потреби, пов’язані з охороною 
здоров’я населення. Необхідні ліки повинні бути наявними у будь-який час та 
в достатній кількості, у відповідних формах і дозах, із гарантованою якістю і за 
ціною, за якою кожна людини чи громада загалом може їх придбати.

Непряма дискримінація (Indirect Discrimination)

Зовнішньо нейтральне ставлення чи використання критеріїв, які, незважаючи 
на це, ставлять групу людей у соціально невигідне становище, що базується на 
групових характеристиках. Непряма дискримінація зазвичай має місце в тих 
випадках, коли обов’язкового для всіх правила чи умов дотримуються тільки 
представники певної групи населення, причому таке правило ставить їх у не-
зручне становище й не може мати жодних інших підстав для свого застосування. 

î
Охорона здоров’я (Health Care) 

1. Профілактика, лікування і діагностика захворювань, а також охорона пси-
хічного і фізичного благополуччя шляхом надання медичних, сестринських і 
суміжних спеціалізованих послуг у галузі охорони здоров’я. Це визначення 
та схожі дефініції також іноді застосовуються до терміна «медична допомога». 
ВООЗ зазначає, що сюди входять всі товари і послуги, створені для підтримання 
здоров’я, у тому числі профілактичні, лікувальні та паліативні втручання, спря-
мовані на окремих осіб чи населення загалом. 2. Будь-який вид послуг, що їх 
надають професіонали чи парапрофесіонали, які впливають на стан здоров’я 
(Європейський спостережний орган за системами і політикою в галузі охорони 
здоров’я). 3. Медичні, медсестринські чи споріднені з ними послуги, які нада-
ють виконавці послуг у сфері охорони здоров’я та заклади охорони здоров’я 
(Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнтів в Європі, ВООЗ, 
Амстердам 1994 р.). Див. також: Медична допомога пацієнту.
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Ï
Пацієнт (Patient)

1. Особа, якій надають медичні послуги (здорова чи хвора) (Декларація про 
політику в галузі забезпечення прав пацієнтів в Європі, ВООЗ, Амстердам 
1994 р.). 2. Фізична особа, яка очікує, отримує чи вже отримала медичні по-
слуги. 3. Особа, яка вступила у відносини з системою охорони здоров’я для 
того, щоб отримати допомогу в зв’язку зі своїм станом здоров’я (Європейська 
Обсерваторія з систем і політики охорони здоров’я).

Первинна медична допомога (Primary Health Care)

Основна складова медичної допомоги населенню, що надається закладами 
охорони здоров’я переважно за територіальною ознакою; перший рівень 
контакту осіб та їхніх сімей з системою охорони здоров’я.

Перетворення у норму внутрішньодержавного права 
(Domestication)

Процес включення міжнародного договору до національного законодавства.

Повага, захист і виконання (Respect, Protect and Fulfill)

Зобов’язання держави щодо поваги до прав. Повага: держава не повинна діяти 
безпосередньо всупереч стандарту із прав людини. Захист: держава повинна 
вживати заходів, спрямованих на припинення порушень стандарту із прав 
людини. Виконання: держава має позитивний обов’язок вживати відповідних 
заходів з метою забезпечення дотримання стандарту із прав людини.

Подвійна лояльність (Dual Loyalty)

Конфлікт інтересів, зокрема професійних обов’язків перед пацієнтами та від-
повідальності (висловленої чи передбаченої, реальної чи уявної) за інтереси 
третьої сторони, для прикладу, роботодавця, страхувальника чи держави.

Позитивне право (Positive Rights)

Зобов’язання держави щось зробити для кожної людини.



гëîñàðі¯

512 Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: Ïðàêòèчíèé Ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Показники з прав людини (Human Rights Indicators)

Критерії, які використовуються для оцінки дотримання міжнародних стандартів 
з прав людини.

Поступове виконання (Progressive Realization)

Вимоги до держави якомога швидше та ефективніше забезпечувати досягнення 
мети реалізації економічних, соціальних і культурних прав і переконатися у 
відсутності регресу в розвитку. 

Права пацієнта (Patients’ Rights)

1. Низка прав, які вимагають від держав і надавачів медичних послуг до-
тримання принципів підзвітності. Пов’язані з рухом за розширення реальних 
можливостей пацієнтів, особливо в державах, де поширені платні медичні 
послуги і де права пацієнтів повинні забезпечуватися на рівні з правами «спо-
живачів». 2. Комплекс прав, обов’язків та зобов’язань, відповідно до якого 
люди намагаються отримати й отримують послуги у сфері охорони здоров’я 
(Європейський спостережний орган за системами і політикою в галузі охорони 
здоров’я, Глосарій). 3. Усі заходи, які лікарі й держава повинні забезпечити 
пацієнту винятково на підставі того, що він – людина. Див. також: Індивідуальні 
права в сфері охорони здоров’я.

Права людини (Human Rights)

Викладені у міжнародних стандартах загальні рівні для всіх людей гарантії, які 
захищають людську гідність, фундаментальні свободи і привілеї. Права людини 
є невідчужуваними і непорушними. Як зазначено в посібнику «Система Органі-
зації Об’єднаних Націй і права людини: посібник та інформація для постійних 
координаторів системи ООН» (ООН, Адміністративний комітет з координації, 
2000 р.), найважливішими характеристиками прав людини є те, що вони:
• гарантовані міжнародними правовими нормами;
• захищені законом;
• сфокусовані на гідність людини;
• мають обов’язкову силу для держав та їхніх представників;
• невідчужувані – від них не можна відмовитися і їх не можна відібрати;
• взаємозалежні та взаємопов’язані;
• загальні.
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Права людини в сфері охорони здоров’я  
(Human Rights in Patient Care)

Концепція застосування всієї сукупності основних принципів прав людини щодо 
всіх учасників процесу надання медичної допомоги: як медиків, так і пацієнтів. 
Включає весь спектр прав, які стосуються сфери охорони здоров’я, визнаних 
у межах міжнародного права. Це поняття доповнює собою біоетику, але при 
цьому містить комплекс загальноприйнятих норм і процедур, які дозволяють 
робити висновки про порушення прав у сфері охорони здоров’я у закладах 
охорони здоров’я й забезпечувати захист від таких порушень. Воно опирається 
на положення міжнародної концепції прав людини, багато з яких відображені в 
регіональних договорах і національних конституціях. Поняття «права людини в 
сфері охорони здоров’я» відрізняється від поняття «права пацієнта», яке охоплює 
конкретні права, актуальні тільки для пацієнтів. Воно, наприклад, включає в 
себе таке явище, як «подвійна лояльність», коли медичні працівники одночасно 
мають зобов’язання, які часто конфліктують між собою, щодо пацієнтів і щодо 
держави. Див. також: Подвійна лояльність.

Право на охорону здоров’я (Right to Health)

Право на доступ до різних закладів, товарів і послуг, а також на умови, необхідні 
для реалізації найвищого досяжного рівня здоров’я (Комітет з економічних, 
соціальних і культурних прав. Загальний коментар № 14). 

Приєднання (Accession)

Використання державою можливості стати учасником угоди і бути з нею юри-
дично пов’язаною. На відміну від ратифікації, це одноступеневий процес. 

Прийнятність (Acceptability)

Один із чотирьох визначених Комітетом з економічних, соціальних і культур-
них прав критеріїв, за якими оцінюють право на найвищий досяжний рівень 
здоров’я. Означає, що всі приміщення та обладнання закладів охорони здоров’я, 
товари і послуги повинні відповідати стандартам медичної етики, бути відпо-
відними з погляду культури, враховувати ґендерні особливості і життєвий цикл, 
а також бути спрямованими на дотримання конфіденційності та покращення 
стану здоров’я осіб, які отримують медичні послуги (Комітет з економічних, со-
ціальних і культурних прав. Загальний коментар № 14). Див. також: Доступність, 
Якість і Наявність.
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Протокол (Protocol) 

Розділ міжнародного договору, в якому пояснюються терміни, містяться допов-
нення до основного тексту як поправки або встановлюються нові зобов’язан-
ня (такі, для прикладу, як кількісні цільові показники, яких повинні досягнути 
держави-учасниці). 

ð
Ратифікація (Ratification)

Формальне затвердження державою прав і обов’язків, встановлених міжна-
родним договором. Якщо договір уже набув чинності, він стає обов’язковим для 
виконання державами, які його ратифікували. Ратифікація здійснюється у два 
етапи: (1) підписання документа про ратифікацію, ухвалення чи затвердження 
керівником держави, главою уряду чи міністром закордонних справ, що визна-
чає намір держави вважати відповідний договір обов’язковим до виконання; (2) 
передача ратифікаційної грамоти депозитарію (для багатосторонніх договорів) 
чи обмін ратифікаційними грамотами (для двосторонніх договорів). 

Робочі групи (Working Groups)

Невеликі комітети, які призначає Рада з прав людини для розгляду конкретних 
питань. Робочі групи надсилають письмові звернення державним посадовим 
особам з приводу невідкладних випадків, а також допомагають попередити 
подальші порушення завдяки розробці чітких критеріїв для визначення того, 
що саме є порушенням прав людини.

ñ
Система охорони здоров’я (Health Care System) 

Організоване надання медичних послуг; система інституцій, діяльність яких 
спрямована на забезпечення найвищого досяжного рівня здоров’я населення.
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Соціальні права в сфері охорони здоров’я  
(Social Rights in Health Care)

Категорія прав, що належать до взятих чи, інакше, покладених на себе дер-
жавою, державними або приватними структурами соціальних зобов’язань 
надати належне медичне обслуговування усьому населенню. Ці права також 
стосуються однакової доступності медичного обслуговування для всіх мешкан-
ців країни чи іншої геополітичної території, а також усунення необґрунтованих 
дискримінаційних бар’єрів – фінансових, географічних, культурних, соціальних 
або психологічних. У контексті охорони здоров’я соціальними правами люди 
володіють колективно (Декларація про політику в галузі забезпечення прав 
пацієнта в Європі, Всесвітня організація охорони здоров’я, 1994 р.). Див. також: 
Індивідуальні права в сфері охорони здоров’я.

Спеціальні доповідачі (Special Rаpporteurs)

Особи, яким Рада з прав людини доручила розслідувати порушення прав людини 
й подати щорічну доповідь з рекомендаціями про необхідні дії. Існують спеціальні 
доповідачі як з питань прав людини в окремих країнах, так і з тематичних питань 
про масові порушення прав людини в усіх частинах світу. Один із них розслідує 
випадки про порушення права на найвищий досяжний рівень здоров’я.

Стаціонарний хворий (Inpatient)

Пацієнт, лікування якого потребує його перебування у лікувально-профілактич-
ному закладі чи в хоспісі щонайменше одну добу.

Сторона/учасник (міжнародного договору) (Party) 

Держава або інший уб’єкт міжнародного права, що має право укладати між-
народні угоди, яка погодилася на обов’язковість для неї міжнародного договору 
через його ратифікацію, схвалення, приєднання до нього тощо, і для якої цей 
міжнародний договір набув чинності. Держава або суб’єкт міжнародного права 
зобов’язані дотримуватися умов міжнародного договору відповідно до між-
народного права (п. «g» ч. 1 ст. 2 Віденської конвенції про право міжнародних 
договорів, 1969 р.).

Сторона, яка підписала (Signatory)

Сторона, яка підписала угоду. Для сторони, яка підписала міжнародний договір, 
такий договір ще не має обов’язкової сили, сторона зобов’язується тільки не 
відкидати предмет і цілі підписаного договору. Див. також: Ратифікація.
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Схвалення (Adoption) 

Формальний акт, завдяки якому сторони, що домовляються, встановлюють 
форму і зміст договору. Міжнародний договір схвалюють під час особливої 
процедури вираження волі держав і міжнародних організацій, що беруть 
участь у переговорах про укладання цього міжнародного договору, наприклад, 
процедури голосування щодо тексту договору, парафування, підписання тощо. 
Схвалення може також використовуватися як механізм для встановлення форми 
й змісту поправок до міжнародного договору чи правил, які доповнюють дого-
вір. Міжнародні договори, які обговорюють у межах міжнародних організацій, 
зазвичай схвалюють резолюцією представницького органу такої організації. 
Наприклад, договори, які обговорюють під егідою Організації Об’єднаних Націй 
чи будь-якого з її органів, приймають резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

ò
Теорія трансформації (Transformation Theory)

Принцип, згідно з яким міжнародне право стає частиною національного права 
тільки після доместикації та інкорпорації положень міжнародного договору в 
державне законодавство.

Теорія схвалення (Adoption Theory)

Принцип, відповідно до якого міжнародне право автоматично стає частиною 
національного права після приєднання до міжнародного договору чи його 
ратифікації без подальшої доместикації.

Третинна медична допомога (Tertiary Health Care)

Високоспеціалізована медична допомога, яку надають лікарі або група лікарів, 
відповідно підготовлені для діагностування і лікування складних захворювань.
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я
Якість (Quality) 

Один із чотирьох визначених Комітетом з економічних, соціальних і культурних 
прав, критеріїв, за якими оцінюють право на найвищий досяжний рівень 
здоров’я. Означає, що заклади охорони здоров’я, обладнання, товари та послуги 
повинні бути науково та медично відповідними і мати належну якість. Це вимагає 
кваліфікованого медичного персоналу, науково схвалених лікарських засобів, 
термін придатності яких ще не закінчився, а також відповідного медичного 
обладнання у лікарнях (Комітет з економічних, соціальних і культурних прав. 
Загальний коментар № 14). Див. також: Доступність, Наявність і Прийнятність.
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національний глосарій*

à
Акредитація державна

Офіційне визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов 
для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його 
відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної 
діяльності (Кабінет Міністрів України, Постанова «Про затвердження Порядку 
державної акредитації закладу охорони здоров’я» від 15.07.1997 №765). 

Акредитована лабораторія

Лабораторія, що акредитована згідно з відповідним законодавством України 
або міжнародними процедурами акредитації (Верховна Рада України, Закон 
«Про безпечність і якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР).

Амбулаторне відвідування

Відвідування поліклініки чи амбулаторії може мати різну мету: лікувально-діа-
гностичну, консультативну, для диспансерного чи профілактичного огляду, для 
вирішення медико-соціальних проблем тощо. А.в. може бути первинним чи по-
вторним — з приводу одного і того ж захворювання протягом року. У медичному 
закладі ведеться спеціальний облік А.в. і його аналіз.

Амністія

Повне або часткове звільнення від відбування покарання певної категорії 
осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно 
яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної 
сили (Верховна Рада України, Закон «Про застосування амністії в Україні» від 
01.10.1996 № 392/96).

* Детальніше див: Ìеäèко-ïравовèй тлумачнèй словнèк / Çа реä. І.Я. Ñенютè. — 
Ëьвів: Âèä-во ËÎБÔ «Ìеäèöèна і ïраво», 2010. – 540 с.
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Аналіз ризику для здоров’я

Процес отримання інформації, необхідної для запобігання негативних для 
здоров’я і життя людини наслідків. Включає етапи з оцінки ризику, управлін-
ня ризиком і розповсюдження інформації про ризик (Міністерство охорони 
здоров’я України, Наказ «Про затвердження методичних рекомендацій «Оцінка 
ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря»» від 
13.04.2007 № 184). 

Анамнез

Сукупність інформації про здоров’я людини, про розвиток хвороби, умови жит-
тя, перенесені захворювання тощо, яка накопичується з метою встановлення 
діагнозу, прогнозу, лікування, профілактики. Ці відомості отримують шляхом 
опитування пацієнта, осіб, які його знають, та вивчення відповідної інформації. 
А. життя містить відомості про здоров’я батьків та інших кровних родичів, особ-
ливості фізичного та психічного розвитку в різні вікові періоди, соціальне по-
ходження, побутові умови, суспільне становище та соціальну активність людини.

Анонімне консультування та тестування

Консультування та тестування без визначення відомостей щодо ідентифікації 
особи (паспортні дані: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження, місце про-
живання, роботи або навчання тощо) (Міністерство охорони здоров’я України, 
Наказ «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-
інфекцію» від 19.08.2005 № 415).

Аптека

Заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населен-
ня, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ і організацій лікарськими 
засобами і виробами медичного призначення (Міністерство охорони здоров’я 
України, Наказ «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікар-
ських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною 
освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 № 385).

Атестат акредитації

Документ, який видається органом акредитації та офіційно засвідчує можливість 
спеціальної лабораторії щодо забезпечення протягом встановленого проміжку 
часу проведення вірогідних досліджень (вимірювань) (Кабінет Міністрів України, 
Постанова «Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СПІД» 
від 18.12.1998 № 2026).
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á
Безпечність (безпека) лікарського засобу

Характеристика лікарського засобу, яка базується на порівняльній оцінці 
користі від його застосування та потенційної шкоди, яка може бути завдана 
пацієнту при застосуванні ним цього лікарського засобу (Міністерство охорони 
здоров’я України, Наказ «Про затвердження Порядку проведення експертизи 
реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну 
реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення 
змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення» від 
26.08.2005 № 426 (у ред. від 25.09.2008 № 543)).

Біль

Складова частина страждань безнадійно хворого пацієнта, вплив від якої на 
життя останнього може бути різним — від дискомфорту до відчуття руйнів-
ного спустошливого ураження (Всесвітня медична асоціація, Положення про 
стратегію догляду за пацієнтами з тяжким хронічним болем при безнадійних 
захворюваннях (1990)).

Біоетика

Комплексна наука, покликана досліджувати й розв’язувати морально-етичні, 
правові, соціально-економічні та філософські проблеми в галузі охорони 
здоров’я, зокрема, надання медичної допомоги в процесі забезпечення прав 
суб’єктів медичних правовідносин.

Близькі родичі

Батьки, дружина, чоловік, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки (Верховна 
Рада України, Кримінально-процесуальний кодекс від 28.12.1960).
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â
Вимоги безпеки для здоров’я і життя людини

Розроблені на основі медичної науки критерії, показники, гранично допустимі 
межі, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, норми, регламенти тощо 
(медичні вимоги щодо безпеки для здоров’я і життя людини), розроблення, 
обґрунтування, контроль і нагляд за якими відноситься виключно до медичної 
професійної компетенції (Верховна Рада України, Закон «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII).

Виписка з медичної карти

Обов’язковий документ медичної карти стаціонарного чи амбулаторного 
хворого інформаційного характеру, призначений для обміну відомостями між 
амбулаторно- поліклінічними та стаціонарними закладами про діагноз, перебіг 
хвороби, стан хворого при направленні (виписці), проведені досліди і лікування, 
медичні рекомендації хворому.

Виписний епікриз

Заключна частина карти стаціонарного хворого або історії пологів, стислий 
висновок лікаря про перебіг хвороби, результати обстеження та лікування, 
визначення стану хворого на час виписки зі стаціонару, прогноз захворювання, 
поради щодо подальших лікувально-реабілітаційних заходів (Міністерство охоро-
ни здоров’я України, Наказ «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-
гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні» від 29.12.2003 №620).

Висновок експерта 

Докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них 
висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом (Верховна Рада 
України, Цивільний процесуальний кодекс від 18.03.2004 N 1618-IV).

ВІЛ-статус

Наявність чи відсутність інфікування ВІЛ за результатами лабораторного об-
стеження (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про удосконалення 
добровільного консультування і тестування на ВІЛ – інфекцію» від 19.08.2005 
№ 415).
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ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (Міністерство охорони здоров’я України, 
Наказ «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-
інфекцію» від 19.08.2005 № 415).

ä
Державна реєстрація лікарського засобу

Процедура, яка проводиться відповідно до вимог чинного законодавства з 
метою надання дозволу для медичного застосування лікарського засобу (Мі-
ністерство охорони здоров’я, Наказ «Про затвердження Порядку проведення 
експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на 
державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про 
внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного по-
свідчення» від 26.08.2005 № 426 (у ред. від 25.09.2008 № 543)).

Дефекти надання медичної допомоги

Неналежне здійснення діагностики, лікування хворого, організації медичної 
допомоги, яке призвело або могло призвести до несприятливого результату 
медичного втручання.

Дискримінація

Будь-який розподіл, виняток або перевага, яка зводить нанівець або порушує 
рівне володіння правами (Генеральна асамблея ООН, Принципи захисту осіб 
з психічними захворюваннями і покращення психіатричної допомоги (1992)).

Диспансери

Лікувально-профілактичні заклади, які надають населенню медичну допомогу 
з певних груп захворювань та забезпечують диспансеризацію населення. Д. 
можуть мати у своєму складі стаціонар. Д. з чисельністю лікарів амбулаторного 
приймання менше 5 створюватись та функціонувати не можуть (Міністерство 
охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження переліків закладів охорони 
здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з 
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 № 385).
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Дитина

1) особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним 
до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше (Верховна Рада України, Закон 
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ); 2) правовий статус дитини 
має особа до досягнення нею повноліття (Верховна Рада України, Сімейний 
кодекс від 10.01.2002 № 2947-III).

Дитина-інвалід

Особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розладом функцій організму, 
зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами 
розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної 
життєдіяльності та викликає необхідність надання їй соціальної допомоги і за-
хисту (Верховна Рада України, Закон «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 
06.10.2005 №2961-IV).

Діагноз

1) стислий лікарський висновок про сутність захворювання і функціональний 
стан хворого, виражений в термінах сучасної медичної науки (позначення за-
хворювання за прийнятою класифікацією та визначення індивідуальних особ-
ливостей організму хворого) (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ 
«Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності» 
від 09.04.2008 № 189); 2) медичний висновок про патологічний стан здоров’я, 
про наявне захворювання (травму) чи про причини смерті, що виражені в 
термінах, які передбачені прийнятими класифікаціями номенклатури хвороб 
за Міжнародною класифікацією хвороб одинадцятого перегляду (МКХ-ХІ). Роз-
пізнання хвороби — складний багаторівневий процес, що включає всебічне 
обстеження пацієнта, аналіз виявлених відхилень у функціонуванні живого 
організму й ознак (симптомів) хвороби. Д. формулюється за певними правилами 
і має чітку структуру.

Добровільне лікування наркоманії

Лікування наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного 
представника (Верховна Рада України, Закон «Про заходи протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними» від 15.02.1995 № 62/95).
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Доказова медицина

Добросовісне, точне і свідоме використання кращих результатів клінічних 
досліджень для вибору лікування конкретного хворого (Міністерство охорони 
здоров’я України, Наказ «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки 
клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів ме-
дичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів 
пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина перша)» від 19.02.2009 
№102/18).

Доступність географічна медико-санітарного обслуговування

Справедливий розподіл відповідних послуг всередині тієї чи іншої держави або 
в кожному населеному пункті (ВООЗ, Європейське регіональне бюро, Політика 
і стратегія забезпечення справедливості в питаннях охорони здоров’я (1992)).

Доступність медичної допомоги 

1) вільний доступ до служб охорони здоров’я незалежно від географічних, 
економічних, соціальних, культурних, організаційних чи мовних бар’єрів 
(Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Єдиного 
термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної до-
помоги» від 20.07.2011 № 427)); 2) багатомірне поняття, яке включає баланс 
багатьох факторів (кадри, фінансування, транспортні засоби, свободу вибору, 
громадську грамотність населення, якість і розподіл технічних ресурсів) у жор-
стких практичних межах, які обумовлені ресурсами і можливостями держави. 
Д. м. д. забезпечується за таких умов: кожному індивіду доступна необхідна 
йому медична допомога (тобто відсутні обмеження фізичного або тимчасового 
характеру); забезпечена максимальна свобода вибору виконавців, системи 
надання допомоги і системи оплати, яка задовольняє різні потреби населен-
ня; інформованість, навчання та освіченість населення з усіх елементів, які 
стосуються допомоги; адекватна участь усіх сторін у розробці та управлінні 
системами (Всесвітня медична асоціація, Положення про доступність медичної 
допомоги (1988)).
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å
Експертиза судово-медична

Вид судової експертизи, що проводиться з метою дослідження на підставі спе-
ціальних знань матеріальних об’єктів, що містять інформацію про обставини 
справи, яка перебуває в провадженні органів дізнання, слідчого, прокурора чи 
суду. До компетенції судово-медичної експертизи належить: експертиза трупів 
у випадках насильницької смерті; експертиза трупів при підозрі застосування 
насилля або з інших обставин, що обумовлюють необхідність такої експертизи; 
експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб; експертиза речових дока-
зів; експертиза за матеріалами кримінальних та цивільних справ (Міністерство 
охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Інструкції про проведення 
судово-медичної експертизи» від 17.01.1995 №6).

Експертиза судово-наркологічна

Різновид судово-психіатричної експертизи. З’ясовує питання, що стосуються 
лише алкоголізму і наркоманії.

Експертиза судово-психіатрична

Вид судової експертизи, що призначається органами досудового слідства та 
суду і проводиться за їх відповідним рішенням з метою відповіді на питання, що 
виникають під час провадження адміністративних, кримінальних та цивільних 
справ з приводу психічного стану особи. Предметом є визначення психічного 
стану осіб, яким призначено експертизу, у конкретні проміжки часу і відносно 
певних обставин, що становлять інтерес для органів слідства та суду. Об’єктами 
експертизи є: підозрювані, стосовно яких в органів дізнання та слідства 
виникли сумніви щодо їх психічної повноцінності; обвинувачені та підсудні, 
стосовно яких в органах слідства та суду виникли сумніви щодо їх осудності 
або можливості за психічним станом брати участь у слідчих діях чи судовому 
засіданні; свідки і потерпілі, стосовно яких в органах слідства та суду виникли 
сумніви щодо їх психічної повноцінності; потерпілі, стосовно яких вирішується 
питання про взаємозв’язок змін у їхньому психічному стані зі скоєними щодо 
них протиправними діяннями безпорадний стан та заподіяння шкоди здоров’ю); 
позивачі, відповідачі та інші особи, стосовно яких вирішується питання про їхню 
дієздатність; позивачі, стосовно яких вирішується питання про їх психічний стан 
у певні проміжки часу, про обґрунтованість установленого раніше психіатрич-
ного діагнозу та прийнятих щодо них медичних заходів; матеріали кримінальної 
або цивільної справи, медична документація, аудіовізуальні матеріали та інша 
інформація про психічний стан особи, відповідно якої проводиться експертиза 
(Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Порядку 
проведення судово-психіатричної експертизи» від 08.10.2001 №397).
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Експертиза судово-психологічна

Вид судової експертизи, яка здійснюється для вирішення питань, що виника-
ють у судово-слідчій практиці та вимагають застосування спеціальних знань з 
психології.

ç
Заклад охорони здоров’я

Юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми 
або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення 
медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та про-
фесійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників (Верховна Рада 
України, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 
№ 2801-XII).

Законні представники

Батьки, опікуни, піклувальники особи або представники тих установ і організа-
цій, під опікою чи опікуванням яких вона перебуває (Верховна Рада України, 
Кримінально – процесуальний кодекс від 28.12.1960).

Здатність до навчання

Можливість сприймати, засвоювати та накопичувати знання, формувати нави-
ки і уміння (побутові, культурні, професійні та інші) у цілеспрямованому процесі 
навчання. Можливість професійного навчання – здатність до оволодіння тео-
ретичними знаннями і практичними навичками та умінням конкретної професії 
(Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Інструкції 
про встановлення груп інвалідності» від 05.09.2011 № 561).

Здатність до орієнтації

Можливість самостійно орієнтуватися у просторі та часі, мати уяву про на-
вколишні предмети. Основними системами орієнтації є зір та слух (за умови 
нормального стану психічної діяльності та мови) (Міністерство охорони здоров’я 
України, Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» 
від 05.09.2011 №561).
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Здатність до пересування

Можливість ефективно пересуватися у своєму оточенні (ходити, бігати, долати 
перепони, користуватися особистим та громадським транспортом) (Міністерство 
охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлен-
ня груп інвалідності» від 05.09.2011 № 561).

Здатність до самообслуговування

Можливість ефективно виконувати соціально-побутові функції і задовольняти 
потреби без допомоги інших осіб (Міністерство охорони здоров’я України, 
Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» від 
05.09.2011 № 561).

Здатність до спілкування (комунікативна здатність)

Можливість установлювати контакти з іншими людьми та підтримувати сус-
пільні взаємозв’язки (порушення спілкування, пов’язані з розладом психічної 
діяльності, тут не розглядаються) (Міністерство охорони здоров’я України, 
Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» від 
05.09.2011 № 561).

Здатність до трудової діяльності

Сукупність фізичних та духовних можливостей людини, яка визначається станом 
здоров’я, що дозволяє їй займатися різного виду трудовою діяльністю. Профе-
сійна працездатність – здатність людини якісно виконувати роботу, що перед-
бачена конкретною професією, яка дозволяє реалізувати трудову зайнятість 
у певній сфері виробництва відповідно до вимог змісту і обсягу виробничого 
навантаження, встановленого режиму роботи та умов виробничого середовища 
(Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Інструкції 
про встановлення груп інвалідності» від 05.09.2011 № 561).

Здатність контролювати свою поведінку 

Можливість поводитись відповідно до морально-етичних і правових норм 
суспільного середовища (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про 
затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» від 05.09.2011 
№ 561).
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Здоров’я

Стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки від-
сутність хвороб і фізичних вад (Верховна Рада України, Основи законодавства 
України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801- XII).

і
Інвалід

Особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, 
травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного 
розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності, викликає в 
особи потребу в соціальній допомозі і посиленому соціальному захисті, а також 
виконання з боку держави відповідних заходів для забезпечення її законодавчо 
визначених прав (Верховна Рада України, Закон «Про реабілітацію інвалідів в 
Україні» від 06.10.2005 №2961-IV).

Інвалідність

Міра втрати здоров’я та обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або 
позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у 
спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, 
статевих, соціальних і культурних факторів (Верховна Рада України, Закон «Про 
реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 №2961-IV).

Інструкція

Керівні вказівки, правила, які регулюють порядок, спосіб і умови здійснення 
певної діяльності. 

Інформація

1) документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали 
або мають місце в суспільстві, державі та навколишньому природному середови-
щі (Верховна Рада України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV); 
2) будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному вигляді (Верховна Рада України, Закон 
«Про інформацію» від 02.10.1992 №2657).
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Інформована згода

1) рішення взяти участь у клінічному випробуванні, яке має бути складено в 
письмовій формі, датоване та підписане, приймається добровільно після на-
лежного поінформування про характер випробування, його значення, вплив 
і ризик, відповідним чином документально оформляється/приймається осо-
бою, яка спроможна дати згоду, або її законним представником, у виняткових 
випадках, якщо відповідна особа неспроможна писати, вона може дати усну 
згоду в присутності щонайменше одного свідка (Міністерство охорони здоров’я 
України, Наказ «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань 
лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового 
положення про комісію з питань етики» від 23.09.2009 № 690); 2) процедура, 
за допомогою якої суб’єкт добровільно підтверджує свою згоду на участь у 
певному клінічному випробуванні після ознайомлення з усіма особливостями 
дослідження, які можуть вплинути на його рішення. І. з. документально оформля-
ється за допомогою підписання і датування форми згоди (Міністерство охорони 
здоров’я України, Наказ «Про затвердження документів з питань забезпечення 
якості лікарських засобів» від 16.02.2009 № 95); 3) рішення взяти участь у 
клінічному випробуванні, яке приймається добровільно після належного по-
інформування про характер клінічного випробування, його значення, вплив і 
ризик. Рішення має бути складене в письмовій формі, датоване та підписане 
(Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Порядку 
проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та 
експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку про-
ведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів 
клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 13.02.2006 № 66» від 10.10.2007 № 630); 4) рішення взяти участь 
у клінічному випробуванні, яке має бути складено в письмовій формі, датоване 
та підписане, приймається добровільно після належного поінформування про 
характер клінічного випробування, його значення, вплив та ризик, відповідним 
чином документально оформляється, приймається особою, яка спроможна дати 
згоду, або її законним представником; у виняткових випадках, якщо відповідна 
особа неспроможна писати, вона може дати усну згоду в присутності щонай-
менше одного свідка, який письмово засвідчує згоду пацієнта (добровольця) 
взяти участь у клінічному випробуванні (Державна інспекція з контролю якості 
лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, Наказ «Про затвер-
дження Правил проведення клінічних випробувань медичної техніки та виробів 
медичного призначення і Типового положення про комісії з питань етики» від 
14.05.2010 № 56); 5) згода, отримана вільно без загроз і недоцільної моти-
вації, після надання пацієнту адекватної і зрозумілої інформації в такій формі 
і такою мовою, які доступні пацієнту, в яку входить діагностична оцінка, мета, 
метод, вірогідна подовженість і очікувана користь передбаченого лікування, 
альтернативні методи лікування, включаючи більш щадящі, можливий фізичний 
біль або дискомфорт, небезпека і побічні ефекти запропонованого лікування 
(Генеральна асамблея ООН, Принципи захисту осіб з психічними захворюван-
нями і покращення психіатричної допомоги (1992)).
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ê
Календар профілактичних щеплень

Нормативно-правовий акт спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань охорони здоров’я, яким встановлюється перелік 
обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення 
(Верховна Рада України, Закон «Про захист населення від інфекційних хвороб» 
від 06.04.2000 № 1645-ІІІ). 

Клініки

Лікувально-профілактичні заклади (лікарні, пологові будинки та інші), що входять 
до складу медичних науково-дослідних закладів або підпорядковані медичним 
науково-дослідним закладам (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ 
«Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, прові-
зорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у 
закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 № 385).

Клінічний протокол

Уніфікований документ, який визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, 
профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх 
послідовність (Верховна Рада України, Закон «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Клінічні рекомендації

Документ, що містить систематизовані положення стосовно медичної та меди-
ко-соціальної допомоги, розроблені з використанням методології доказової 
медицини на основі підтвердження їх надійності та доведеності, і має на меті 
надання допомоги лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних 
клінічних ситуаціях (Міністерство охорони здоров’я України, АМН України, На-
каз від 19.02.2009 р. № 102/18 «Про затвердження методичних рекомендацій 
«Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, 
уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів ме-
дичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини 
(частина перша)» від 19.02.2009 № 102/18 (у ред. від 20.07.2010 № 594/71)).
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Конфіденційна інформація

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може 
поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформа-
ція, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього закону (інформація про 
використання бюджетних коштів (це положення стосується юридичних осіб, що 
фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки 
Крим); інформація, пов’язана з виконанням обов’язків особами, якщо вони 
виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із 
законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або 
інших державних послуг; інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін 
на них (стосується суб’єктів господарювання, які займають домінуюче становище 
на ринку або наділені спеціальними або виключними правами, або є природни-
ми монополіями); інформація про стан довкілля, про якість харчових продуктів 
і предметів побуту; інформація про аварії, катастрофи, небезпечні природні 
явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують 
здоров’ю та безпеці громадян; інша інформація, що становить суспільний інтер-
ес (суспільно необхідна інформація). Розпорядники інформації, які володіють 
конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які 
обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (Верховна Рада 
України, Закон «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 N 2939-VI).

Критерії життєдіяльності людини

Здатність до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї 
поведінки, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності (Міністерство 
охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлен-
ня груп інвалідності» від 05.09.2011 №561).

ë
Легке тілесне ушкодження

Ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або чи незначну 
стійку втрату працездатності, або не спричинило зазначених наслідків (Мініс-
терство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Правил судово-ме-
дичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» від 17.01.1995 №6).
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Листок непрацездатності

Багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у 
зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої 
особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів (Міністерство 
охорони здоров’я України, Міністерство праці України, Фонд соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
України, Наказ «Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності» 
від 03.11.2004 № 532/274/136 ос/1406).

Лікарня

Лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання стаціонарної 
медичної допомоги хворим. Л., що надає стаціонарну медичну допомогу хворим 
з лікарських спеціальностей одного профілю, називається однопрофільною, а 
з декількох лікарських спеціальностей — багатопрофільною. Однопрофільні 
Л. створюються для надання медичної допомоги населенню певної території 
(міста, району), спеціалізовані — для надання спеціалізованої медичної допо-
моги населенню регіону (республіки, області, міста в містах Києві, Севастополі). 
У своєму складі Л. може мати поліклініку чи амбулаторію. Л., на яку покладено 
функції органу управління охороною здоров’я району, називається центральною 
районною Л., міста — центральною міською Л. (Міністерство охорони здоров’я 
України, Наказ «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікар-
ських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною 
освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 № 385).

Лікарня «Хоспіс»

Лікувально-профілактичний заклад для надання медичної допомоги невиліков-
ним хворим, що функціонує за рахунок місцевого бюджету, додаткового фінан-
сування підприємствами, спонсорами, добродійних пожертвувань організацій, 
фізичних та юридичних осіб (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про 
затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських 
посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах 
охорони здоров’я» від 28.10.2002 №385).

Лікарська помилка

Дефект надання медичної допомоги, пов’язаний з неправильними діями медич-
ного персоналу, який характеризується добросовісною помилкою за відсутності 
ознак умисного чи необережного злочину.
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Лікарський формуляр

Перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведе-
ною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання яких є економічно 
прийнятним (Верховна Рада України, Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Лікарські засоби

Речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біо- технологічного по-
ходження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діа-
гностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. 
До Л. з. належать: діючі речовини (субстанції); готові Л. з. (лікарські препарати, 
ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для 
виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або 
паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових 
продуктів (Верховна Рада України, Закон «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 
№ 123/96).

Лікуючий лікар

Лікар закладу охорони здоров’я або лікар, який провадить господарську ді-
яльність з медичної практики як фізична особа – підприємець і який надає 
медичну допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування (Верховна 
Рада України, Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Ліцензія на провадження медичної практики

Документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження 
медичної практики, за умов виконання ним кваліфікаційних, організаційних та 
інших спеціальних вимог, установлених ліцензійними умовами (Міністерство 
охорони здоров’я України, Наказ «Ліцензійні умови провадження господарської 
діяльності з медичної практики» від 02.02.2011 № 49).
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Локальний протокол медичної допомоги (клінічний маршрут 
пацієнта)

Нормативний документ регіонального рівня, що спрямований на забезпечення 
надання безперервної, ефективної та економічно доцільної медичної допомоги 
при певних захворюваннях та інших патологічних станах відповідно до уніфіко-
ваного клінічного протоколу медичної допомоги, забезпечує координацію та 
упорядкування за часовим графіком технологій та методів надання медичної 
допомоги багато- (між-) дисциплінарного змісту, регламентує реєстрацію медич-
ної інформації і ведення клінічного аудиту; затверджується головним лікарем 
лікувально-профілактичного закладу (Міністерство охорони здоров’я України, 
АМН України Наказ «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки 
клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів ме-
дичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів 
пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина перша)» від 19.02.2009 
№102/18 (в ред. від 20.07.2010 № 594/71)).

М
Малолітня особа

Дитина до досягнення нею чотирнадцяти років (Верховна Рада України, Сімей-
ний кодекс від 10.01.2002 № 2947; Верховна Рада України, Цивільний кодекс 
від 16.01.2003 № 435-ІУ).

Медико-соціальна експертиза

Визначення на основі комплексного обстеження усіх систем організму кон-
кретної особи міри втрати здоров’я, ступеня обмеження її життєдіяльності, 
викликаного стійким розладом функцій організму, групи інвалідності, причини 
і часу її настання, а також рекомендацій щодо можливих для особи за станом 
здоров’я видів трудової діяльності та умов праці, потреби у сторонньому догляді, 
відповідних видів санаторно-курортного лікування і соціального захисту для 
найповнішого відновлення усіх функцій життєдіяльності особи (Верховна Рада 
України, Закон «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV).
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Медична діяльність

Регламентована Основами законодавства України про охорону здоров’я, інши-
ми актами законодавства з питань охорони здоров’я, нормативно-правовими 
актами Міністерства охорони здоров’я України діяльність з надання громадянам 
лікувально-профілактичної допомоги (Міністерство охорони здоров’я України, 
Наказ «Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної 
нетрадиційної медицини» від 10.08.2000 № 195).

Медична допомога

1) діяльність професійно підготовлених медитчних працівників, спрямована 
на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, 
травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю 
та пологами (Верховна Рада України, Закон «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» від від 19.11.1992 № 2801-ХII); 2) вид діяльності, який 
включає комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та лікування пацієнтів 
у стані, що на момент її надання загрожує життю, здоров’ю і працездатності 
та здійснюється професійно підготовленими працівниками, які мають на це 
право відповідно до законодавства (Кабінет Міністрів України, Постанова 
«Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою 
безоплатної медичної допомоги» від 11.07.2002 № 955).

Медична допомога безоплатна

У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога нада-
ється всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного 
або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги (Конституційний Суд 
України, Рішення (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 
№ 10-рп/2002).
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Медична інформація

1) достовірна і своєчасна інформація про стан здоров’я пацієнта, мету прове-
дення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого 
розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я, 
надана у доступній формі (Верховна Рада України, Закон «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII); 2) свідчення про 
стан здоров’я людини, історію її хвороби, про мету запропонованих досліджень 
і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому 
числі про наявність ризику для життя і здоров’я, за своїм правовим режимом 
належить до конфіденційної, тобто інформації з обмеженим доступом. Лікар 
зобов’язаний, на вимогу пацієнта, членів його сім’ї або законних представників, 
надати їм таку інформацію повністю і в доступній формі. В особливих випадках, 
коли повна інформація може завдати шкоди здоров’ю пацієнта, лікар може її 
обмежити. У цьому разі він інформує членів сім’ї або законного представника 
пацієнта, враховуючи особисті інтереси хворого (Конституційний Суд України, 
Рішення (справа К.Г. Устименка) від 30.10.1997 № 5-зп); 3) викладена у доступ-
ній формі, вичерпна інформацію про стан свого здоров’я, включаючи медичні 
факти щодо свого стану, дані про можливий ризик і переваги запропонованих і 
альтернативних методів лікування, дані щодо можливих наслідків у разі відмови 
від лікування, інформацію про діагноз, прогноз і план лікувальних заходів (ВООЗ, 
Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнта в Європі (1994)).

Медична недбалість

Нездатність лікаря забезпечити стандарти лікування відповідно до стану хво-
рого або недостатня майстерність, недбалість у наданні допомоги пацієнту, які 
є безпосередньою причиною шкоди для пацієнта (Всесвітня медична асоціація, 
Положення про медичну недбалість (1992)).

Медична практика

Діяльність, пов’язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на 
сприяння поліпшенню здоров’я, підвищення санітарної культури, запобігання 
захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і 
хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів, що здійснюється 
особами, які мають спеціальну освіту (Міністерство охорони здоров’я України, 
Наказ «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної 
практики» від 02.02.2011 № 49).
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Медична таємниця

Уся інформація, отримана в процесі надання медичної допомоги, яка не під-
лягає розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством, про яку 
медичним працівникам та іншим особам стало відомо у зв’язку з виконанням 
професійних або службових обов’язків чи громадською діяльністю.

Медичне втручання

Застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних 
із впливом на організм людини, що допускається лише за умови, що воно не 
може завдати шкоди здоров’ю пацієнта (Верховна Рада України, Закон «Осно-
ви законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Медичне обслуговування

Діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які 
зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому порядку, у 
сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою 
(Верховна Рада України, Закон «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Медичне право

Комплексна галузь права. Сукупність правових норм, які регулюють суспільні 
відносини, що виникають у процесі надання медичної допомоги, з метою за-
безпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.

Медіація (посередництво)

Чітко структурований процес професійного втручання, зорієнтований на ви-
конання завдання для вирішення конфлікту з позиції непротистояння. Його 
призначення — залишити максимально можливий контроль за ухваленням 
рішень учасникам конфлікту і водночас надати повноваження керувати про-
цесом розв’язання спірних питань третій стороні — посередникові.

Мережа закладів охорони здоров’я

Сукупність закладів охорони здоров’я, що забезпечують потреби населення у 
медичному обслуговуванні на відповідній території (Верховна Рада України, 
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 
19.11.1992 № 2801-XII).
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Моральна шкода

Втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або 
інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними 
діями або бездіяльністю інших осіб (Пленум Верховного Суду України, Постанова 
«Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди» від 31.03.1995 № 4).

í
Надання медичної допомоги вдома

Система надання медичної допомоги (надання медичних послуг) особам, які не 
можуть за станом здоров’я з’явиться на амбулаторний прийом, а також хворим, 
які потребують стаціонарного лікування, але не госпіталізованих з низки при-
чин. Організація Н. м. д. може здійснюватись централізовано, коли створюється 
спеціалізований підрозділ.

Народна медицина

1) методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються 
на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребу-
ють державної реєстрації (Верховна Рада України, Закон «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ); 2) сума всіх 
знань і практичних методів, що застосовуються для діагностики, профілактики 
і ліквідації порушень фізичної і психічної рівноваги і спираються винятково на 
практичний досвід і спостереження, які передаються з покоління в покоління 
як в усній, так і в письмовій формах (Міністерство охорони здоров’я України, 
Наказ «Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної 
нетрадиційної медицини» від 10.08.2000 № 195).

Незаконна лікувальна діяльність

Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, 
яка не має належної медичної освіти (Верховна Рада України, Кримінальний 
кодекс від 05.04.2001 № 2341-III).
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Нетрадиційна медицина 

Знання та практичні методи народної медицини, які мають певного автора 
(Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про надання спеціального 
дозволу на медичну діяльність у галузі народної нетрадиційної медицини» від 
10.08.2000 № 195). 

Неповнолітня особа

Дитина віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, наділена неповною ци-
вільною дієздатністю (Верховна Рада України, Сімейний кодекс від 10.01.2002 
№ 2947; Верховна Рада України, Цивільний кодекс від 16.01.2003 № 435-IV).

Непрацездатність (утрата працездатності)

Стан здоров’я (функцій організму) людини, обумовлений захворюванням, 
травмою тощо, який унеможливлює виконання роботи визначеного обсягу, 
професії без шкоди для здоров’я (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ 
«Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності» 
від 09.04.2008 №189).
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î
Обмежена цивільна дієздатність

За рішенням суду фізична особа може бути обмежена у цивільній дієздатності, 
якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність 
усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними, а також якщо вона зло-
вживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами 
тощо і цим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом 
зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. Над фізичною осо-
бою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування. Фізична 
особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише 
дрібні побутові правочини. Правочини щодо розпорядження майном та інші 
правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивіль-
на дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника. Одержання заробітку, 
пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та 
розпоряджання ними здійснюються піклувальником. Піклувальник може пись-
мово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно 
одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними. 
Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність 
за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, 
що завдана нею іншій особі (Верховна Рада України, Цивільний кодекс України 
від 16.01.2003 №435-IV). 

Оптимальні умови праці

Такі умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, а й створюються 
передумови для підтримання високого рівня працездатності. Оптимальні гігіє-
нічні нормативи виробничих факторів встановлені для мікроклімату і факторів 
трудового процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі 
умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не пере-
вищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення (Міністерство охорони 
здоров’я України, Наказ «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за 
показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 
важкості та напруженості трудового процесу» від 27.12.2001 № 528).

Оцінка якості медичної допомоги

Визначення відповідності наданої медичної допомоги встановленим на даний 
час стандартам, очікуванням і потребам окремих пацієнтів і груп населення 
(Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Єдиного 
термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної до-
помоги» від 20.07.2011 № 427).
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Ï
Пацієнт

Фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається 
така допомога (Верховна Рада України, Закон «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Первинна документація

Вихідні документи, дані і записи (наприклад, історії хвороби, амбулаторні карти, 
лабораторні записи, службові записки, щоденники учасників досліджень або 
опитувальники, протоколи трансплантації, роздруківки показань приладів, 
верифіковані та засвідчені копії або розшифровки фонограм, фотографічні 
негативи, мікроплівки або магнітні носії, рентгенівські знімки, адміністративні 
документи, записи тощо). (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про 
затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних 
трансплантантів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін 
до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи 
матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 13.02.2006 № 66» від 10.10.2007 № 630).

Побічна дія

Будь-яка небажана реакція, яка обумовлена фармакологічними властивостями 
лікарського засобу та спостерігається виключно при застосуванні в дозах, 
рекомендованих для медичного застосування лікарського засобу (Міністерство 
охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Порядку заборони (зупи-
нення) вилучення з обігу лікарських засобів та поновлення їх обігу на території 
України» від 12.12.2001 № 497).

Пологовий будинок

Самостійний лікувально-профілактичний заклад, який забезпечує надання аку-
шерсько-гінекологічної та неонатологічної стаціонарної допомоги (Міністерство 
охорони здоров’я України, Наказ «Про організацію надання стаціонарної аку-
шерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні» від 29.12.2003 
№ 620).
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Право на інформацію про стан свого здоров’я

Повнолітня фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про 
стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними 
документами, що стосуються її здоров’я. Батьки (усиновлювачі), опікун, піклу-
вальник мають право на інформацію про стан здоров’я дитини або підопічного 
(Верховна Рада України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV). 

Примусове лікування

Кримінально-правовий захід державного примусу, який застосовується судом, 
незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають 
хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб (Верховна Рада Укра-
їни, Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-ІІІ).

Примусове лікування наркоманії

Лікування на підставі судового рішення хворого на наркоманію, який ухиляється 
від добровільного лікування або продовжує вживати наркотичні засоби без 
призначення лікаря і порушує права інших осіб (Верховна Рада Україна, Закон 
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та зловживанню ними» вiд 15.02.1995 № 62/95-ВР).

Примусові заходи медичного характеру

Надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 
Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою 
її обов’язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небез-
печних діянь. Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані 
судом до осіб: 1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 2) 
які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; 3) які вчинили злочин у стані 
осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під 
час відбування покарання. Залежно від характеру та тяжкості захворювання, 
тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно 
хворого для себе або інших осіб, суд може застосувати такі примусові заходи 
медичного характеру: 1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в при-
мусовому порядку; 2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним 
наглядом; 3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; 
4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом (Верховна Рада 
України, Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-ІІІ).
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Принцип презумпції психічного здоров’я

Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність 
такого розладу не буде встановлена на підставах і в порядку, передбаченому 
чинним законодавством (Верховна Рада України, Закон «Про психіатричну до-
помогу» від 22.02.2000 №1489-ІІІ). 

Професійний ризик 

Величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров’я з урахуванням тяжкості 
наслідків у результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища 
і трудового процесу. Оцінка професійного ризику проводиться з урахуванням 
величини експозиції останніх, показників стану здоров’я і втрати працездатності 
працівників (Міністерство охорони здоров’я, Наказ «Про затвердження Гігієніч-
ної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 
27.12.2001 № 528).

Професійні захворювання

Захворювання, які виникли внаслідок професійної діяльності працюючого та 
зумовлені виключно або переважно впливом шкідливих речовин, певних видів 
робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою (Міністерство охорони здоров’я 
України, Академія медичних наук України, Міністерство праці та соціальної по-
літики України, Наказ «Про затвердження Інструкції про застосування переліку 
професійних захворювань» від 29.12.2000 №68/5259).

Профілактичні щеплення

Введення в організм людини медичних імунобіологічних препаратів для ство-
рення специфічної несприйнятливості до інфекційних хвороб (Верховна Рада 
України, Закон «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 
№ 1645-III).

Психіатрична допомога

Комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного 
здоров’я осіб на підставах і в порядку, передбачених законами, профілактику, 
діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд і медико-соціальну 
реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади (Верховна Рада України, 
Закон «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489- III).
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ð
Репродуктивне право

Закріплена у законодавстві та гарантована державою можливість людини 
усвідомлено приймати рішення щодо дітонародження, застосування допоміжних 
репродуктивних технологій як методу терапії неплідності.

Ризик, пов’язаний із застосуванням лікарського засобу 

Будь-який ризик, пов’язаний з якістю, безпекою або ефективністю лікарського 
засобу стосовно здоров’я окремого пацієнта чи здоров’я населення у ціло-
му; будь-який ризик небажаного впливу на довкілля (Міністерство охорони 
здоров’я України, Наказ «Про затвердження Порядку проведення експертизи 
реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну 
реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення 
змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення» від 
19.09.2005 №1069/11349).

Рівний доступ до наявних видів медичного обслуговування для 
задоволення рівних потреб

Рівні права і можливості стосовно наявних видів обслуговування для всіх і 
кожного, справедливий розподіл по всій державі, виходячи з потреб охорони 
здоров’я і зручного доступу в кожній географічній зоні, а також усунення всіх 
перешкод для такого доступу.

Розлад здоров’я

Безпосередньо пов’язаний з ушкодженням послідовно розвинутий хворобли-
вий процес (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження 
Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» 
від 17.01.1995 № 6).

Розлад здоров’я короткочасний

Розлад здоров’я тривалістю понад шість днів, але не більш ніж три тижні (21 
день) (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Пра-
вил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» від 
17.01.1995 №6).
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Розлад здоров’я тривалий

Розлад здоров’я строком понад 3 тижні (більш ніж 21 день) (Міністерство охо-
рони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Правил судово-медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» від 17.01.1995 №6).

ñ
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)

Стадія розвитку хвороби, зумовленої ВІЛ (ВІЛ-інфекція), що характеризується 
клінічними проявами, спричиненими глибоким ураженням імунної системи 
людини під впливом ВІЛ (Верховна Рада України, Закон України «Про протидію 
поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та право-
вий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 № 1972-ХІІ (в 
ред. від 23.12.2010 № 2861-VI)).

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

Закріплена і гарантована Конституцією і законами України, визначена між-
народними актами взаємопов’язана і взаємозалежна сукупність можливостей 
на використання усіх заходів, які спрямовані на збереження та розвиток або 
відновлення стану повного фізичного, психічного і соціального благополуччя 
та відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди.

Соціально-медичні послуги

Консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних 
розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення 
профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія (Верховна Рада 
України, Закону «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV).

Стан здоров’я

Сукупність антропометричних, клінічних, фізіологічних, біохімічних показників, 
за якими визначається наявність або відсутність у людини хвороб чи фізичних 
вад, яким закон надає правового значення.
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Стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) 

Сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості 
надання медичної допомоги відповідного виду, які розробляються з ураху-
ванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики (Верховна Рада 
України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
від 19.11.1992 № 2801-XII).

Судова експертиза

Дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, 
явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у 
провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (Верховна Рада 
України, Закон «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-ХІІ).

Судові експерти державних спеціалізованих установ 

Фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не 
нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію 
судового експерта з певної спеціальності (Верховна Рада України, Закон «Про 
судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-ХІІ).

ò
Табель матеріально-технічного оснащення 

Документ, що визначає мінімальний перелік обладнання, устаткування та засо-
бів, необхідних для оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я, його 
підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних осіб — підприємців, 
що провадять господарську діяльність з медичної практики за певною спеці-
альністю (спеціальностями) (Верховна Рада України, Закон України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Термін придатності лікарського засобу

Час, протягом якого лікарський засіб не втрачає своєї якості за умови збері-
гання відповідно до вимог нормативно-технічної документації (Верховна Рада 
України, Закон «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР).
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Тимчасова непрацездатність

Непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, 
що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за 
хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування 
та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або вста-
новлення групи інвалідності, а в разі інших причин – до закінчення причин 
відсторонення від роботи (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про 
затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності» від 
09.04.2008 №189).

Тілесне ушкодження 

Порушення анатомічної цілості тканин, органів та їх функцій, що виникає як 
наслідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих факторів – фізичних, 
хімічних, біологічних, психічних (Міністерство охорони здоров’я України, На-
каз «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби в Україні» від 
17.01.1995 №6).

Тілесне ушкодження середньої тяжкості 

Ушкодження, яке не є небезпечним для життя і здоров’я і не потягло за собою 
наслідків тяжкого тілесного ушкодження, але таке, що спричинило тривалий 
розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш ніж на одну 
третину (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження 
Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» 
від 17.01.1995 №6).

Трудове каліцтво (нещасний випадок на виробництві)

Ушкодження здоров’я працівника внаслідок нещасного випадку, що стався під 
час виконання трудових обов’язків, що підтверджується Актом про нещасний 
випадок, пов’язаний з виробництвом, форма якого встановлена додатком 3 
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1112 (Міністерство охорони 
здоров’я України, Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлення при-
чинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим 
каліцтвом» від 15.11.2005 №606).
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Тяжке тілесне ушкодження

Тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що 
спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, душевну хворобу або 
інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш 
ніж на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення 
обличчя (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження 
Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» 
від 17.01.1995 №6).

ó
Усвідомлена згода особи 

Згода, вільно висловлена особою, здатною зрозуміти інформацію, що надається 
доступним способом, про характер її психічного розладу та прогноз його мож-
ливого розвитку, мету, порядок та тривалість надання психіатричної допомоги, 
методи діагностики, лікування та лікарські засоби, що можуть застосовуватися 
в процесі надання психіатричної допомоги, їх побічні ефекти та альтернативні 
методи лікування (Верховна Рада України, Закон «Про психіатричну допомогу» 
від 22.02.2000 №1489-ІІІ).

ô
ôальсифікований лікарський засіб

Лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) 
відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною 
назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так 
само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відо-
мостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб 
з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів 
України (Верховна Рада України, Закон «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 
№ 123/96-ВР).



549

íàціîíàëьíèé гëîñàðіé

ц
öивільна дієздатність фізичної особи 

Здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і 
самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для 
себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність 
у разі їх невиконання (Верховна Рада України, Цивільний кодекс України від 
16.01.2003 №435-IV). 

öивільна дієздатність юридичної особи 

Здатність набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через свої 
органи, які діють відповідно до установчих документів та закону (Верховна Рада 
України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV).

öивільна правоздатність фізичної особи

Здатність фізичної особи мати цивільні права та обов’язки (Верховна Рада 
України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV).

öивільна правоздатність юридичної особи

Здатність мати такі ж цивільні права і обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які 
за своєю правовою природою можуть належати лише людині (Верховна Рада 
України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV).

ч
Члени сім’ї

Особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім’єю, але не перебувають 
у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; 
є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного прожи-
вання (Верховна Рада України, Закон «Про попередження насильства в сім’ї» 
від 15.11.2001 № 2789-ІІІ).
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я
Якість лікарського засобу

Сукупність властивостей, які надають лікарському засобу здатність задоволь-
няти споживачів відповідно до свого призначення і відповідають вимогам, 
встановленим законодавством (Верховна Рада України, Закон «Про лікарські 
засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР).

Якість медичного обслуговування

Обслуговування, при якому ресурси організуються таким чином, щоб з макси-
мальною ефективністю і безпечністю задовольняти медико-санітарні потреби 
тих, хто найбільш усього потребує допомоги, проводити профілактику і лікування 
без непотрібних витрат і відповідно до вимог найвищого рівня (Міністерство 
охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Єдиного термінологіч-
ного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги» від 
20.07.2011 N 427).
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Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний  
посібник. Книга призначена для юристів, до професійних інтер-
есів яких належить захист прав людини в галузі охорони здоров’я, 
а також для представників правоохоронних і правозастосуваль-
них органів держави. У кожному виданні, яке входить до серії 
книг у межах міжнародного проекту «Практичні посібники у сфері 
права  та здоров’я» Інституту відкритого суспільства, висвітлено 
права  й обов’язки пацієнтів і медичних працівників, а також фор-
ми та засоби захисту цих прав на міжнародному, європейському та  
національному рівнях, розкрито питання проведення медичних 
експертиз. Це перша книга, яка містить добірку конституційних  
положень, норм законів та підзаконних актів стосовно кожного  
права й обов’язку з практичними матеріалами щодо їх дотри-
мання і порушення, а також приклади з практики і поради щодо 
праворозуміння  і правозастосування. Подано зразки процесуаль-
них документів, список рекомендованої літератури, довідкову  
інформацію та глосарії (міжнародний і національний). Книга 
видана  англійською, українською та російською мовами. 
Це видання може бути корисним також для працівників системи 
охорони здоров’я, учасників ринку страхових послуг, науковців, 
викладачів, аспірантів, студентів юридичних і медичних навчаль-
них закладів, правозахисних організацій та фізичних осіб, які  
цікавляться проблемами юридичного забезпечення прав людини 
у сфері охорони здоров’я. Повністю серія практичних посібників 
представлена на сайті www.health-rights.org.

Cover photo: Robert Lisak

ISBN 978-966-2019-16-2


	ukrainian
	ukrainian

	ukrainian2



