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Передмова
Тривалий час до права на охорону здоров’я ставилися як до похідного,
механізми реалізації якого не потребують закріплення у національному
законодавстві. Це зумовило згасання інтересу до цього права й обмеження
інвестицій у його здійснення. Однак ситуація суттєво змінилася після того,
як положення, що визначають механізми реалізації прав у сфері охорони
здоров’я та інші складові їх забезпечення, країни дедалі активніше почали
вносити у свої конституції та національне законодавство як основні й
гарантовані права. Вагомий внесок в імплементацію права на охорону
здоров’я усередині країни й розвиток законодавства в цій галузі зробили
державні судові органи, зокрема, країн Азії, Африки та Латинської Америки,
ухваливши знакові рішення у цій сфері.
Незважаючи на позитивні зміни в забезпеченні найвищого досяжного
рівня фізичного та психічного здоров’я у повному обсязі реалізувати своє
право на охорону здоров’я усім без винятку не вдається, для більшості
представників маргінальних і найбільш уразливих прошарків суспільства
найвищий досяжний рівень здоров’я залишається недоступним.
Звертаючись до закладу охорони здоров’я, багато хто з них стикається з
дискримінацією, порушенням їхніх основних прав і зловживаннями з боку
медичних працівників. Як зазначалось у моїй доповіді Генеральній Асамблеї
ООН, присвяченій питанням інформованої згоди й права на охорону
здоров’я, у багатьох закладах порушуються права на повагу до приватного
життя та особисту недоторканність. Як пацієнтам, так і лікарям однаково
необхідна підтримка в попередженні, виявленні та відшкодуванні шкоди
у разі порушення прав людини в закладах охорони здоров’я. Найбільше
у тих випадках, коли початкова нерівність у відносинах «лікар–пацієнт»,
спричинена необхідністю для пацієнта довіритися лікарю й різницею між
їхніми знаннями та досвідом, поглиблюється вразливістю пацієнта, що є
наслідком впливу його класової, гендерної, етнічної приналежності та інших
соціально-економічних факторів.
Попри значну кількість публікацій, присвячених проблемі дотримання
прав людини, чітко простежується недостатність інформації про те, як ці
праволюдинні засади реалізуються у закладах охорони здоров’я. Прогалину
покликаний заповнити цей Посібник, що відображає ситуацію у країнах
Східної Європи. Однак він буде корисним і поза межами цього регіонального
контексту. Сподіваюся, він сприятиме розробці правозахисних механізмів
і законодавчих актів, що стануть перешкодами на шляху порушення прав
людини в закладах охорони здоров’я.
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Посібник не тільки стане у нагоді медичним працівникам, юристам і
правозахисникам у сфері охорони здоров’я щодо дотримання прав людини
на практиці, а й у перспективі допоможе потенційним пацієнтам розширити
межі своєї обізнаності, мобілізуватися та відстоювати здійснення своїх
прав.
Автори доклали чимало зусиль задля сприяння забезпеченню права на
охорону здоров’я та заслуговують визнання за таку трудомістку роботу.
Варто подякувати й Інституту відкритого суспільства за фінансову
підтримку та координацію підготовки цих винятково важливих матеріалів.
Сподіваємось, що цей Практичний посібник дасть поштовх до більшого
розуміння ролі прав людини при наданні якісної медичної допомоги в
закладах охорони здоров’я, а також стане важливим джерелом інформації
для людей, які працюють для того, щоб право на охорону здоров’я
дотримувалося.
Ананд Ґровер,
спеціальний доповідач ООН щодо права
на найвищий досяжний рівень здоров’я
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Подяка
Цей посібник є результатом спільної самовідданої праці багатьох
людей та організацій. Ідея написання посібника виникла в них внаслідок
переконаності в тому, що позбавити пацієнта залежності від осіб, які
надають послуги у сфері охорони здоров’я, захистити людську гідність
як пацієнтів, так і суб’єктів, що надають медичні послуги, можна лише
забезпечивши дотримання прав людини в цій царині.
Проект підтримали такі організації: Міжнародний фонд «Відродження»
(Україна), Ініціатива «Право та здоров’я» (LAHI) Програми «Громадське
здоров’я» та Програма «Права людини та управління грантами» (HRGGP)
Інституту відкритого суспільства (OSI). Висловлюємо сердечну вдячність
представникам цих організацій, які долучилися до реалізації проекту
найактивніше: Марії Винницькій та Вікторії Тимошевській (Міжнародний
фонд «Відродження») за роботу з координування проекту; Тамар Езер
і Джонатану Коену, які, крім моніторингу та виконання проекту, разом
з Джуді Оверал (OSI) були співавторами вступу, міжнародної частини
та розділу, в якому висвітлені регіональні механізми захисту1; Мар’яні
Бербек Ростас (HRGGP) за оновлення розділу про регіональні механізми
захисту; Паулу Сільва (OSI) за консультативну та координаційну роботу
з дизайну посібника; Жану Крісколі (OSI)– за дизайн. Особливої подяки
заслуговують Ієн Берн (старший юрист організації INTERIGHTS) за
написання розділів про міжнародні та регіональні стандарти прав людини
у сфері охорони здоров’я та підготовку словника (разом з Джуді Оверал);
Нінель Болотіна, Роман Майданик, Петро Рабінович, Олександр
Святоцький (рецензенти) за надані поради та рекомендації. Також вислов
люємо подяку Сарі Абіолі за редагування та макетування міжнародної
частини посібника; Лео Белетському за поради щодо архітектоніки
національної частини посібника; Анні Крюковій за підготовку таблиці
ратифікацій; Дмитру Клапатому, Наталії Скрипець (Всеукраїнська
громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України)
за оновлення законодавства у національній частині посібника; Андрію
1
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Цей розділ ґрунтується на матеріалах, які стосуються прав людини. Інститут
відкритого супільства та Еквітас опублікували ресурсний посібник «Охорона
здоров’я та права людини» за редакцією Дж. Коена, Т. Езер, П. Мак Адамса та
М. Мілофа, HTML версія цього посібника доступна на сайті http://equalpartners.
info/ (українська версія: Охорона здоров’я та права людини: ресурсний посібник / ред. Дж. Коен, Т. Езер, П. Мак Адамс, М. Мілоф ; пер. з англ. Н. Шевчук ; наук.
ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доп. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і
право», 2011. – 600 с. доступна на сайті www.healthrights.org.ua). Додаток до розділу про міжнародні та регіональні процедури (механізми) отримано з дозволу
Центру прав людини Університету Ессекс (видання: Вбивство на замовлення
як порушення прав людини / За ред. К. Томсон, К. Гіффарда. С. 127–130).
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Роханському (Харківська правозахисна група), Дмитру Гройсману,
Віктору Роліку (Вінницька правозахисна група), Зоряні Черненко
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»), Христині
Терешко (Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного
права та біоетики України), Людмилі Дешко (Донецький національний
університет), Людмилі Солоп (юрист), Олександру Ангелову, Віктору
Глуховському (Південний Український центр з прав громадян у сфері
охорони здоров’я) за надані коментарі; Любові Кирієнко за літературне
редагування і Віталію Слічному за макетування національної частини
посібника, а також Любомирові Покотилу за переклад міжнародної
частини книги.
Цей посібник не вийшов би у світ, якби не ентузіазм та особиста відданість
проекту Джуді 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
Медичне право в Україні невпинно крокує вперед, залучаючи на свої терена
дедалі більше фахівців, які на доктринальному чи правозастосовному рівнях
впливають на його успішний розвиток у різних аспектах. Трансформаційні
зміни в національному медичному праві відбуваються під впливом
зарубіжного досвіду, світових імплементаційних й інтеграційних процесів.
Посібник «Права людини в сфері охорони здоров’я» – новітнє джерельне
надбання книжкової полиці фахівців, до кола інтересів яких належить
теоретико-практична проблематика захисту прав людини у сфері охорони
здоров’я.
У Ваших руках – нетипова і цікава як за формою, так і за змістом книга.
Специфічність видання зумовлена серійністю, поєднанням доробку
міжнародних і національних експертів, а також презюмованим значним
практичним ефектом.
У межах міжнародного проекту Інституту відкритого суспільства (м. НьюЙорк, США) з підготовки серії практичних посібників «Права людини у сфері
охорони здоров’я» працювали представники восьми держав: Республіки
Вірменія, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки,
Республіки Македонія, Республіки Молдова, Російської Федерації, України.
Національний проект стартував у вересні 2007 р., наша держава була
однією з чотирьох держав, які стояли біля витоків цього проекту.
Як й інші видання із «серії посібників», українське складається з міжнародної
і національної частин. У першій аналізуються міжнародні й регіональні
стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я, механізми їх захисту.
У другій частині висвітлені елементи правового статусу ключових
суб’єктів медичних правовідносин, а також процедури юрисдикційної
та неюрисдикційної форм захисту, вміщені глосарії і додатки. Книга
підготовлена на основі нормативно-правової бази України, чинної станом
на 01.01.2012 р.
Видання спроектовано в форматі, прийнятному для фахівців різної
спектральної зацікавленості, та наповнене багатовекторним матеріалом,
який поєднує елементи теорії і практичні поради, законодавче
забезпечення і приклади з практики. Вперше зроблено спробу комплексно
охарактеризувати правовий статус пацієнта і медичного працівника в
контексті надання медичної допомоги, визначити проблеми провадження у
медичних справах, а також відхилити завісу до їх практичного розв’язання.
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Основними завданнями, які поставили перед собою автори посібника, є:
1) фокусування уваги практиків на праволюдинних аспектах, переорієнтація
правозастосовної і правозахисної діяльності на Людину та її блага, які
визнаються найвищою соціальною цінністю у державі; 2) надання спектра
порад, спрямованих на оптимізацію практики, і водночас – розширення
правового арсеналу юристів, які працюють у сфері охорони здоров’я;
3) висвітлення науково-практичного матеріалу крізь призму збалансованого
підходу до проблематики відносин «лікар–пацієнт».
Розпочинаючи будь-які «будівельні роботи», дуже важливо подбати про
фундамент, на якому постане наша кінцева споруда; у нашому випадку –
книга. Це видання «побудоване» на міцних підвалинах законодавства,
юридичної практики і правових рішень, стіни нашого посібника укладені
з цеглин, які щоденною копіткою працею формували фахівці в контексті
правозахисту, правопросвітництва й адвокації. У завершеному вигляді воно
покликане слугувати меті, до якої прагне кожен «правничий будівельник» –
захисту прав людини.
Міжнародна частина українського видання практичного посібника – це
віддзеркалення партнерської книги, в якій викладено погляди іноземних
експертів на практичні механізми і процедури, понятійно-термінологічний
апарат у сфері охорони здоров’я. У національній частині збережено форму,
але зміст її наповнено вітчизняними особливостями. Український автор,
враховуючи національну доктрину і практику медичного права, комплексний
і синергістичний підходи до викладу матеріалу, забезпечив у ній висвітлення
концептуальних питань функціонування системи охорони здоров’я, захисту
прав людини у сфері охорони здоров’я, акцентуючи увагу на практичних
засадах здійснення складових правового статусу суб’єктів медичних
правовідносин в одній із ключових царин державного й громадського життя.
Ця книга – чергова цеглина в формуванні національної джерельної бази і,
звісно, матеріал для проектування правових позицій і стратегій юристів у
провадженні медичних справ. Автори очікують на коментарі та рекомендації
фахівців, доповнення яскравими юридичними прикладами з власної
практики колег, а також на практичні поради, які допоможуть перманентно
удосконалювати електронний варіант книги, розміщений на сайті
www.healthrіghts.org.ua.
Ірина Сенюта,
автор національної частини практичного посібника
науковий редактор і керівник проекту
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Розділ 1.1.

1
Вступ
1.1. Вступ
Цей посібник – серія тематичних випусків, підготовлених спільно Ініціативою
«Право і здоров’я» Програми «Громадське здоров’я» і Програмою «Права
людини та управління грантами» Інституту відкритого суспільства (США),
Міжнародним фондом «Відродження» (Україна), Проектом ІВС у Росії
та фондами Сороса у Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизії, Македонії,
Молдові. Задумане як практичний посібник для юристів, видання розкриває
можливості застосування правових механізмів захисту основних прав
людини в сфері охорони здоров’я. Посібник містить систематизований
огляд різноманітних конституційних положень, норм законів і підзаконних
актів, які стосуються пацієнтів та осіб, які надають медичну допомогу,
окремо щодо кожного права чи обов’язку. В посібнику також наведені
приклади дотримання і порушення прав чи обов’язків, конкретні випадки
з практики.
Мета посібника – підвищити обізнаність населення про правові меха
нізми, які можна використовувати для захисту від порушень у сфері
охорони здоров’я. За адекватного правозастосування і правореалізації
закони слугуватимуть ефективним «знаряддям» боротьби з найбільш
частими порушеннями, зокрема, таких прав: на інформовану згоду,
на конфіденційність, на інформацію, на недопущення дискримінації.
Оскільки досягнути мети можна за допомогою як юрисдикційних, так і
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неюрисдикційних механізмів, у посібнику вміщено інформацію про судові й
позасудові форми захисту прав, для прикладу, таких як інститут омбудсмена
та відповідні комітети. Автори сподіваються, що посібник буде корисним
для юристів та інших спеціалістів на пострадянському правовому просторі,
що подекуди характеризується стрімкими змінами.
В основу посібника покладено концепцію прав людини в сфері охорони
здоров’я, яка об’єднує і права пацієнтів, і права осіб, що надають
медичну допомогу. Відтак, аналізуються основні принципи прав людини
щодо всіх учасників процесу надання медичної допомоги. Ці загальні
принципи прав людини викладені й обгрунтовані в таких міжнародних і
регіональних документах як Міжнародний пакт про громадянські й політичні
права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права,
[Європейська] Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
і Європейська соціальна хартія. Вони є загальними й застосовуються як у
сфері охорони здоров’я, так і в будь-якій іншій царині.

1.2. Загальний зміст посібника
У розділах 2 і 3 аналізуються положення міжнародних й, відповідно,
регіональних стандартів, які стосуються прав людини в сфері охорони
здоров’я, зокрема так звані тверде/жорстке право та м’яке право,
наводяться приклади прецедентів і тлумачення норм угод. Обидва
розділи структуровані за одним і тим самим принципом і висвітлюють
загальновизнані права людини, гарантовані як пацієнтам, так і медичним
працівникам. До таких прав належать: право на свободу й особисту
недоторканність, право на життя, право на приватне життя, право на
інформацію, право на фізичну недоторканність, право на найвищий
досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я; право на свободу від
катувань, жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність,
поводження чи покарання; право на участь у публічній політиці, право
на свободу від дискримінації і на рівність пацієнтів, право на гідні умови
праці, право на свободу об’єднання і право на належну правову процедуру
для медичних працівників. У розділі 4 висвітлено питання міжнародної та
регіональної процедур захисту цих прав.
Розділи 5, 6, 7 та 8 побудовані з урахуванням специфіки держави. В розділі
5 відображено юридичний статус міжнародних і регіональних документів,
ратифікованих і підписаних Україною, окреслено роль прецеденту в
правовій системі України та зроблено короткий огляд національних правової
системи та системи охорони здоров’я. Структура розділу 6, у якому йдеться
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Розділ 1.2.

про права й обов’язки пацієнта, базується на переліку прав, наведених у
Європейській хартії прав пацієнтів, і прав, передбачених національним
законодавством, але не згаданих у хартії. Підготовлена 2002 р. Активною
громадянською мережею у співпраці з громадськими організаціями 12
різних країн ЄС – Європейська хартія прав пацієнтів не є юридичним
документом обов’язкової юридичної сили, але повсюдно визнана як
найчіткіший і всеосяжний виклад прав пацієнтів. У хартії зроблено спробу
змінити положення регіональних документів про охорону здоров’я та
права людини стосовно 14 конкретних прав пацієнта: на профілактичні
заходи, на доступність, на інформацію, на інформовану згоду, на свободу
вибору, на приватність і конфіденційність, на повагу до часу пацієнтів, на
якісну медичну допомогу, на безпеку, на інновації, на попередження, за
можливості, страждань і болю, на індивідуальний підхід до лікування, на
подання скарги й на компенсацію. Цей перелік прав також використовується
як орієнтир під час моніторингу й оцінювання систем охорони здоров’я в
Європі та як зразок для розробки національних законів. У розділі 6 за
основу береться перелік прав із Європейської хартії прав пацієнтів, але
для кожного права наводяться й аналізуються положення національного
законодавства, що мають обов’язкову юридичну силу та гарантують це
право. Далі йдуть посилання на більш загальні формулювання прав людини,
згаданих у розділах про міжнародні та регіональні документи. В розділі
7 висвітлюються права й обов’язки медичних працівників, у тому числі
право на належні умови професійної діяльності, на свободу об’єднання,
на судовий захист та інші права, специфічні для України.
У розділі 8 описані національні механізми забезпечення прав як пацієнта,
так і медичного працівника. Це судові процедури в порядку конституційного,
адміністративного, цивільного та кримінального судочинства, а також
позасудові форми захисту, до яких належать, зокрема, звернення до
прокуратури, омбудсмена, органів внутрішніх справ. Розділ також містить
додаток зі зразками процесуальних документів як довідковий матеріал
для юристів.
Наприкінці книги розміщено міжнародний глосарій термінів з тематики
прав людини в контексті охорони здоров’я, є також національний словник,
до якого увійшла специфічна для України термінологія. Глосарії сприяють
тому, аби матеріали про законодавство, сферу охорони здоров’я та права
людини були більш зрозумілими для читачів.

Сфера застосування Посібника
Посібник покликаний слугувати настільною книгою як при провадженні
судових справ, так і в навчанні. З особливою користю його можна
використовувати в клінічних програмах юридичної освіти. Хоча Посібник
розроблений для юристів, він може бути цікавим і для медичних працівників,
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організаторів охорони здоров’я, працівників міністерств охорони здоров’я
та юстиції, об’єднань громадян, діяльність яких пов’язана із захистом прав
та інтересів суб’єктів медичних правовідносин, а також для самих пацієнтів,
які бажають краще зрозуміти юридичну основу прав та обов’язків пацієнта,
медичного працівника та механізми забезпечення цих елементів правового
статусу.

Супровідні сайти
Права людини в сфері охорони здоров’я – царина, яка постійно змінюється
та розвивається, зумовлюючи необхідність регулярного оновлення
Посібника. Електронні версії посібників будуть періодично оновлюватися
на сайті www.health-rights.org. Адреса регіонального сайту України –
www.healthrights.org.ua. На міжнародній домашній сторінці є посилання
на сайти різних країн, які містять додаткові ресурси, зібрані робочими
групами, що підготували аналогічний Посібник у кожній країні: відповідні
закони та підзаконні акти, судова практика, допоміжні матеріали та зразки
процесуальних документів, а також практичні поради юристам. Окрім
того, сайти дають можливість юристам, особам, що надають медичну
допомогу, та пацієнтам, які цікавляться правами людини у сфері охорони
здоров’я, спілкуватися між собою. На кожному сайті передбачено механізм
забезпечення зворотного зв’язку для відгуків про зміст посібників.

Від авторів
Матеріали цього Посібника відображають точку зору міждисциплінарної
робочої групи в складі експертів у галузі права та медицини. Посібник не є
джерелом права, а також не може замінити консультацію кваліфікованого
юриста. Це лише спроба авторів висвітлити сучасний стан законодавства та
юридичної практики в галузі прав людини у сфері охорони здоров’я в Україні.
Автори раді усім коментарям і зауваженням, що стосуються неточностей
чи недоліків у тексті, пропозиціям щодо доповнень до Посібника, а також
питанням щодо правореалізації і правозастосування у конкретних ситуаціях.
Як випливає з аналізу змісту цього Посібника, медичне право – порівняно
нова галузь, яка розвивається. Багато з цитованих у Посібнику законодавчих
положень, ще не отримали авторитетного судового тлумачення. Серйозні
проблеми постають і в практиці застосування принципів прав людини в
сфері охорони здоров’я. Отже, цей Посібник – лише перший крок у вивченні
цієї галузі права, й остаточних відповідей на запитання не дає. Автори
сподіваються, що Посібник активізує залучення до роботи в галузі прав
людини в сфері охорони здоров’я ще більшої кількості спеціалістів, а також
сприятиме тому, що у наступних виданнях механізми надання правової
допомоги висвітлюватимуться глибше.
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Розділ 1.3.

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
ЄКСП
ЄС
ЄCПЛ
ЄСХ
КК
КЛВФДЖ
КЛРД

[Європейська] Конвенція про захист прав людини
і основоположних свобод
Європейський комітет із соціальних прав
Європейський Союз
Європейський суд з прав людини
Європейська соціальна хартія
Консультативний комітет
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
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
МПГПП
МПЕСКП
МРМС
ООН
РКЗНМ

Міжнародна організація праці
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
Міжнародна рада медичних сестер
Організація Об’єднаних Націй
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
ОВКПЛ

Повна назва
Офіс Верховного комісара ООН з прав людини

УПО

Універсальний періодичний огляд

ЕКОСОР

Економічна і соціальна рада ООН

Примітка

Застосовується
в національному
законодавстві

Набуття чинності

Дата
ратифікації

Дата підписання

Дата приєднання

Документи

Дата прийняття

1.4. Перелік документів, ратифікованих
	Україною
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23.03.1976

19.10.1973
19.10.1973

03.09.1981

03.01.1976

25.10.1991

20.03.1968
20.03.1968

16.12.1966

25.12.1990

19.12.1980

Конвенція про ліквідацію
всіх форм дискримінації
щодо жінок

18.12.1979

Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і
культурні права

16.12.1966

Факультативний
протокол до
Міжнародного пакту
про громадянські та
політичні права

18.12.1979

Міжнародний пакт про
громадянські і політичні
права

16.12.1966

Міжнародні
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Примітка

Застосовується
в національному
законодавстві

Набуття чинності
07.04.1969

Дата
ратифікації
21.01.1969
26.01.1987

27.09.1991

21.07.2006
27.02.1991

06.03.2010

не ратиф

Дата приєднання

Дата підписання
07.03.1966

21.12.1965
10.12.1984

10.12.1984
18.12.2002

16.12.2009

Конвенція про права
інвалідів

20.11.1989

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

13.12.2006

Конвенція про права
дитини

18.12.2002

Факультативний
протокол до Конвенції
проти катувань та
інших жорстоких,
нелюдських або таких,
що принижують гідність,
видів поводження
і покарання

20.11.1989

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

18.12.1990

Міжнародна конвенція
про ліквідацію
всіх форм расової
дискримінації

13.12.2006

Документи

Дата прийняття

Розділ 1.4.
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Примітка

Застосовується
в національному
законодавстві

Набуття чинності

Дата
ратифікації

Дата підписання

Дата приєднання

Документи

Дата прийняття

Частина 1: Вступ

11.09.1997

не ратифік.
17.07.1997
14.09.2006

01.02.2007

09.12.1997

01.05.1998

не ратиф

не ратиф.

22.03.2002
04.11.1950
18.10.1961
03.05.1996

04.11.1950
18.10.1961

15.09.1995

Хартія основних прав
Європейського Союзу

07.12.2000

Рамкова конвенція про
захист національних
меншин

03.05.1996

Європейська соціальна
хартія (переглянута)

01.02.1995

Європейська соціальна
хартія

07.12.2000

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

04.04.1997

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

Інші документи, що
стосуються права
та сфери охорони
здоров’я
Назва документа
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Частина 2: Міжнародні стандарти прав людини в сфері охорони здоров’я

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
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2
Міжнародні стандарти
прав людини в сфері
охорони здоров’я
2.1. Вступ
У цьому розділі представлено основні міжнародні норми, які гарантують
дотримання прав людини в галузі охорони здоров’я і розглянуто
тлумачення цих норм договірними органами ООН. Розділ складається
з трьох частин. Перша частина розкриває зміст ключових міжнародних
документів, які визначають права людини в сфері охорони здоров’я. У
другій частині розглядаються права пацієнтів, а в третій – права осіб, що
надають медичну допомогу. В кожній частині містяться підрозділи, в яких
перелічено й розтлумачено норми законодавства, пов’язані з певним
правом (наприклад, з правом на свободу і особисту недоторканність), а
також наведено приклади можливих порушень цього права. Висвітлюються
документи як обов’язкові, наприклад, Міжнародний пакт про громадянські і
політичні права (МПГПП), так і не обов’язкові, розроблені ООН і неурядовими
організаціями (НУО), зокрема, Лісабонська декларація про права пацієнта,
прийнята Всесвітньою медичною асоціацією.
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2.2. Основні джерела
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
ff

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 основних міжнародних договорів про права людини містять
положення, які гарантують захист прав людини в сфері охорони здоров’я.
Хоча ці договори є обов’язковими тільки для держав, які їх ратифікували,
закріплені в них норми мають сильний моральний і політичний вплив
навіть на ті країни, які їх не ратифікували. Багато договорів, наприклад,
два міжнародних пакти і Конвенція про права дитини (КПД), було схвалено
більшістю країн (а КПД – майже усіма країнами)1.
Договірні органи, які контролюють виконання міжнародних договорів як
офіційні джерела тлумачення законодавчих норм, видали численні загальні
коментарі. Наприклад, Комітет з економічних, соціальних і культурних прав
1
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Офіс Верховного комісара ООН з прав людини (ОВКПЛ). Положення про ратифікацію основних міжнародних договорів з прав людини. http://www2.ohchr.org/
english/bodies/docs/status.pdf.
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(КЕСКП) видав Загальний коментар № 14 до ст. 12 Міжнародного пакту про
економічні, соціальні та культурні права (МПЕСКП), в якому право на найвищий
досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я трактується як право
людини ухвалювати рішення стосовно власного здоров’я і власного організму.
Усі договірні органи ведуть моніторинг дотримання договорів через
розгляд періодичних національних доповідей, що подаються державами,
результатом їх вивчення є прикінцеві зауваги2. Більшість договірних
органів, у тому числі Комітет з прав людини (КПЛ), Комітет з ліквідації
всіх форм дискримінації щодо жінок (Комітет ЛВФДЖ), Комітет проти
катувань (Комітет ПК), Комітет з ліквідації расової дискримінації (КЛРД)
і Комітет з прав інвалідів (Комітет ПІ), тепер також можуть за певних
обставин розглядати індивідуальні скарги, в більшості випадків за умови,
що держава ратифікувала відповідний Факультативний протокол до
міжнародного договору3. В сукупності ці матеріали можуть бути використані
для тлумачення міжнародних норм.
ff

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

ОВКПЛ. Договірні органи з прав людини. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
Pages/HumanRightsBodies.aspx.

3

ОВКПЛ. Договірні органи з прав людини: процедури подання скарг. http://www2.
ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm. МПЕСКП у найближчому майбутньому також отримає власний механізм подання скарг внаслідок ухвалення
ООН в грудні 2008 р. Факультативного протоколу, відкритого для ратифікації
24 вересня 2009 р.

4

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (МПГПП). Резолюція 2200A
[XXI] Генеральної Асамблеї ООН. 16 грудня 1966 р. http://www2.ohchr.org/english/
law/ccpr.htm.
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ff

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.

Спеціальний доповідач щодо права на найвищий досяжний рівень
здоров’я – це незалежний експерт (на сьогодні – Ананд Ґровер, що змінив
на цьому посту професора Пола Ханта в серпні 2008 р.), якому ООН
доручила вивчати способи ефективного дотримання права на найвищий
досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я. Спеціальний доповідач
відвідує країни з візитами, публікує щорічні доповіді й поглиблено досліджує
конкретні питання. Наприклад, у вересні 2007 р. спеціальний доповідач
опублікував проект рекомендацій для фармацевтичних компаній щодо
забезпечення доступності 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
ff

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

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (МПЕСКП). Резолюція 2200A [XXI] Генеральної Асамблеї ООН, 16 грудня 1966 р. http://www2.
ohchr.org/english/law/cescr.htm.

6

Центр документації ООН. http://www.un.org/en/documents/index.shtml.

7

ОВКПЛ. http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/docs/draftguid.doc

8

ОВКПЛ. Спеціальний доповідач щодо права на найвищий досяжний рівень
здоров’я. http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/.

9

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛВФДЖ). Генеральна Асамблея ООН. 18 грудня 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.
ff

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (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).
ff

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.

ff

Конвенція про права дитини (КПД)14

10

Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Загальний коментар КЛВФДЖ № 24: Стаття 12 Конвенції (Жінки та здоров’я) http://www.un.org/
womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom24.

11

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (КЛВФРД).
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 2106 [XX]. 21 грудня 1965 р. http://www2.
ohchr.org/english/law/cerd.htm.

12

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (КПК). Резолюція Генеральної
Асамблеї ООН 39/46. 10 грудня 1984 р. http://www2.ohchr.org/english/law/cat.
htm.

13

Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/199. 18 грудня 2002 р. http://
www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm.

14

Конвенція про права дитини (КПД). Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 44/25.
20 листопада 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).
ff

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, економічних, 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).
ff

Конвенція про права інвалідів (КПІ)16
КПІ стосується осіб зі «стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями», її мета «полягає в заохоченні, 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

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих – мігрантів і членів їхніх
сімей (МКМ). Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 45/158. 18 грудня 1990 р.
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm.

16

Конвенція про права інвалідів (КПІ). Резолюція Генеральної Асамблеї ООН. 13
грудня 2006 р. http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm.

17

Стаття 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
ff

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями18

ff

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

ff

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

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. Резолюція Економічної
та Соціальної Ради 663 C (XXIV). 31 липня 1957 р. http://www2.ohchr.org/english/
law/treatmentprisoners.htm.

19

Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню у
будь-якій формі. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 43/173. 9 грудня 1988 р.
http://www2.ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htm.

20

Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 46/119. 17 грудня 1991 р. http://www2.
ohchr.org/english/law/principles.htm.
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ff

Алма-Атинська декларація21
У декларації ще раз підтверджено, що здоров’я є станом повного фізичного, духовного й соціального благополуччя, а не тільки
відсутністю хвороб чи фізичних дефектів, і становить одне з фундаментальних прав людини (ст. 1). В декларації наголошується на
важливості первинної медико-санітарної допомоги.

ff

Хартія про право на охорону здоров’я22
У хартії розглядаються такі питання, як недоторканність приватного
життя й інформована згода.

ff

Лісабонська декларація про права пацієнта23
У декларації, зокрема, висвітлюються питання права на конфіденційність, 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 відповідні 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.

ff

Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта24

21

Алма-Атинська декларація. ВООЗ. 6 вересня 1978 р. http://www.who.int/hpr/
NPH/docs/declaration_almaata.pdf.

22

Хартія про право на охорону здоров’я. Міжнародний союз юристів. Генеральна
Асамблея МСЮ, 31 серпня 2005 р. www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/
Sante4GB.pdf.

23

Лісабонська декларація про права пацієнта. Всесвітня медична асоціація.
Асамблея ВМА, вересень – жовтень 1981 р., переглянута у 2005 р. http://www.
wma.net/en/30publications/10policies/l4/index.html.

24

Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта. Міжнародний альянс
організацій пацієнтів (МАОП). 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 здоров’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.

ff

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 пріоритетів 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.

ff

Позиційний документ: медсестри і права людини26
МРМС вважає право на медичну допомогу правом усіх осіб, незалежно 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 харчування 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 дотримання 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

Джакартська декларація про провідну роль зміцнення здоров’я у XXI столітті.
ВООЗ. 21-25 липня 1997 р. www.who.int/hpr/NPH/docs/jakarta_declaration_en.pdf.

26

Позиційний документ: медсестри і права людини. Міжнародна рада медичних
сестер (МРМС) (1998). http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/
position_statements/E10_Nurses_Human_Rights.pdf.
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медична сестра зобов’язана забезпечити отримання пацієнтом відповідної 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 цьому розділі висвітлюються й аналізуються міжнародні механізми
захисту дев’яти ключових прав пацієнта, а саме: права на свободу й
особисту недоторканність; права на приватне життя і конфіденційність;
права на інформацію; права на фізичну недоторканність; право на життя;
права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я; права
на свободу від катувань і жорстокого, нелюдського й такого, що принижує
гідність, поводження чи покарання; права на участь у публічній політиці;
права на свободу від дискримінації та на рівність пацієнтів.
КЕСКП дав найбільш вагоме міжнародне тлумачення правам пацієнта.
Особливо важливим вважається Загальний коментар № 14 (до ст. 12
МПЕСКП) про право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного
здоров’я. Окрім того, КЕСКП неодноразово піддавав осуду держави за
відмову надати достатньо коштів на охорону здоров’я і медичну допомогу
пацієнтам. Однак на момент написання цих рядків відсутність механізму
подання індивідуальних скарг не дає змогу КЕСКП розглядати конкретні
випадки порушень, окрім системних недоліків, відзначених у національних
доповідях. Очікуване запровадження такого механізму дасть КЕСКП
можливість, за прикладом спорідненого йому договірного органу – КПЛ,
розробити значну прецедентну базу з прав людини у сфері охорони здоров’я.
Хоча найбільш детально питання про право на охорону здоров’я
розроблено КЕСКП, інші договірні органи ООН також сформулювали
важливі коментарі з питань захисту прав пацієнта. КПЛ нерідко
посилається на ст. 9 і 10 МПГПП, засуджуючи незаконне утримання під
вартою психічно хворих, а також відмову ув’язненим у медичній допомозі.
Він також обстоює необхідність захисту конфіденційності медичної
інформації, відповідно до ст. 17 МПГПП, а на підставі ст. 6 МПГПП, яка
проголошує право на життя, вимагає гарантувати медичну допомогу
особам, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення. Окрім
того, як детально описано далі, органи ООН, які провадять моніторинг
дискримінації за ознаками раси і статі, також розглядають питання рівного
доступу до медичного обслуговування.
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Окрім договорів, які є обов’язковими, існують й інші міжнародні положення,
наприклад, Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, в яких
закладено важливі норми, що стосуються прав пацієнта. Незважаючи
на те, що ці правила не є обов’язковими й вимагати їх дотримання від
держави не можна, пацієнти та їхні захисники можуть звертатися до цих
норм для просування нового, більш прогресивного тлумачення положень
міжнародних договорів.

Право на свободу й особисту недоторканність
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Людину позбавляють свободи на невизначений термін за станом психічного здоров’я, однак медичне обстеження не проводиться.
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
ff

Стаття 9 (ч. 1) МПГПП: Кожна людина має право на свободу й особисту 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

КПЛ. А. проти Нової Зеландії. Заява № 754/1997. (CCPR/C/66/D/754/1997). Висновки ухвалено 15 липня 1999 р. Див. також: КПЛ. Фіалковська проти Польщі.
Заява № 1061/2002: Польща. (CCPR/C/84/1061/2002). Висновки ухвалено 26
липня 2005 р.

28

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету ООН з прав людини: Естонія, 2003 р. (CCPR/
CO/77/EST).
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••

Щодо випадку незаконної госпіталізації у межах законодавства
про психіатричну допомогу, коли постраждала на момент госпіталізації 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 заявниця 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 супроводу 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.
ff

Стаття 25 КПД: Держави-учасниці визнають права дитини, яка віддана 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.

ff

Стаття 14 КПІ:
1. Держави-учасниці забезпечують, щоб інваліди нарівні з іншими:
а) користувалися правом на свободу та особисту недоторканність;
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 принципам цієї Конвенції, зокрема забезпечення розумного пристосування.

29

КПЛ. Фіалковська проти Польщі. Заява № 1061/2002 (CCPR/C/84/1061/2002).
Висновки ухвалено 26 липня 2005 р.

30

Там само, § 8.3.
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ff

Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню
чи ув’язненню у будь-якій формі

ff

Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіат
ричної допомоги

ff

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 отримання молоддю медичної допомоги у сфері сексуального здоров’я.
Пацієнтам стаціонарного закладу охорони здоров’я інтернат
ного типу не надано місць для зберігання особистих речей.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
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ff

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.

ff

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.

ff

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.

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 2.3.

••  Загальний коментар до МПЕСКП № 14, § 12: Доступність
інформації не повинна завдавати шкоди праву на конфіденційність 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 дотримується конфіденційність і недоторканність приватного
життя й надаються адекватні послуги в галузі сексуального і
репродуктивного здоров’я.
ff

Стаття 22 КПІ: 1. Незалежно від місця проживання чи житлових
умов жодний інвалід не повинен наражатися на довільне чи незаконне 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 захист закону від таких посягань або нападок. 2. Держави-учасниці
охороняють конфіденційність відомостей про особу, стан здоров’я та реабілітацію інвалідів нарівні з іншими.

ff

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 конфіденційність… 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…

ff

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, винятково в разі необхідності, якщо пацієнт явно не дав прямої
згоди на розкриття відомостей.

35

Частина 2: Міжнародні стандарти прав людини в сфері охорони здоров’я

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 конфіденційність особливо важлива в галузі сексуального й репродуктивного
здоров’я. Органи контролю ООН за виконанням договорів з питань дотримання права на приватне життя визнали: 1) неприйнятність положень,
які зобов’язують медичних працівників у всіх без винятку випадках повідомляти 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 конфіденційності 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

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Чилі, 1999 р. (CCPR/C/79/
Add.104); Прикінцеві зауваги: Венесуела, 2001 р. (CCPR/CO/71/VEN).

32

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Мексика,1999 р. (CCPR/C/79/
Add.109). Вимога зробити доступними для жінок засоби правового захисту в
разі порушення їхніх прав на рівність і приватне життя.

33

Комітет ПД. Прикінцеві зауваги Комітету з прав дитини: Джібуті, 2000 р.
(CRC/C/15/Add.131).
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НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 19 (ч. 2) МПГПП: Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати 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.
ff

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»): [Доступність 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 середовище, 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

КПЛ. Желудков проти України. Заява № 726/1996. (CCPR/C/76/D/726/1996).
Висновки ухвалено 29 жовтня 2002 р.

35

Окрему думку (яка збігається за суттю із загальною думкою Комітету) висловила
пані Сесілія Медина Кірога.
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ff

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 джерел, особливо до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на
сприяння соціальному, духовному і моральному благополуччю, а
також здоровому фізичному і психічному розвитку дитини36.

ff

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 спілкування, 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.

ff

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 надаватись, 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
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Комітет ПД. Загальний коментар № 4 Комітету з прав дитини: Здоров’я і розвиток підлітків у контексті Конвенції з прав дитини. (CRC/GC/2003/4).
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ff

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 МАОП про санітарну просвіту. МАОП. http://www.patient
sorganizations.org/showarticle.pl?id=126&n=962.

38

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Литва, 2004 р. (E/C.12/1/Add.96). Комітет ЛВФДЖ. Прикінцеві зауваги Комітету
ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок: Коста-Рика, 2003 р. (A/58/38 [SUPP]).
Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і
культурних прав: Китай, 2005 р. (E/C.12/1/Add.107).
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КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Чилі, 2004 р. (E/C.12/Add.105). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету
з економічних, соціальних і культурних прав: Камерун, 1999 р. (E/C.12/Add.40).
Див. також Комітет ЛВФДЖ. Прикінцеві зауваги Комітету ООН з ліквідації всіх
форм дискримінації щодо жінок: Ефіопія, 2004 р. (A/59/38 [SUPP]).
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Комітет ПД. Прикінцеві зауваги Комітету з прав дитини: Мозамбік, 2002 р.
(CRC/C/15/Add.172). Див. також: Комітет ПД. Прикінцеві зауваги Комітету з
прав дитини: Індонезія, 2004 р. (CRC/C/15/Add.203).
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КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
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 лікування без їхньої згоди, оскільки припускається, що вони не здатні
ухвалювати рішення з питань свого лікування й обстеження.
Пацієнти психіатричного стаціонару отримують лікування у
межах клінічних випробувань, але не інформовані про те, що
беруть участь у дослідженні.
Пацієнтам проводять електросудомну терапію (ЕСТ), називаючи
її «лікуванням 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, поводження чи покарання (ст. 7 МПГПП), права на приватне життя (ст. 17
МПГПП) і права на найвищий досяжний рівень здоров’я (ст. 12 МПЕСКП).

40

ff

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

ff

Стаття 39 КПД: Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів 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 поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і
реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують
здоров’я, самоповагу і гідність дитини.
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ff

Стаття 17 КПІ: Кожний інвалід має право на повагу до його фізичної
та психічної цілісності нарівні з іншими.

ff

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.

ff

Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних досліджень на людині42

ff

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

ff

Принципи 2–6 Лісабонської декларації про права пацієнта:
2. Право на свободу вибору
a) Пацієнт має право вільно обирати й змінювати лікаря чи лікувальний заклад, незалежно від того, належать вони до приватного
чи до державного сектору.
b) Пацієнт має право на будь-якому етапі звернутися за консультацією до іншого лікаря.
3. Право на самовизначення
a) Пацієнт має право на самовизначення й на ухвалення незалежних рішень щодо свого здоров’я. Лікар зобов’язаний повідомити
пацієнта про наслідки його рішення.
b) Розумово повноцінний неповнолітній пацієнт має право погоджуватися 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 обстеження чи лікування, а також про наслідки своєї відмови.
c) Пацієнт має право відмовитися від участі в будь-якому обстеженні чи в апробуванні методик.
4. Пацієнт у непритомному стані

42

Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних досліджень на людині. Рада
міжнародних організацій медичних наук (РМОМН). 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 інформовану 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 заборонити розголошення інформації своєму законному представникові.
c) Якщо законний представник пацієнта чи особа, уповноважена
пацієнтом, не дає згоди на лікування, яке, на думку лікаря, відповідає 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 передбачених 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
дівчат на особисту, а також фізичну й моральну недоторканність, оскільки
такі операції наражають на небезпеку їх життя та здоров’я43.

43

42

Комітет ЛВФДЖ. Прикінцеві зауваги Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок: Буркіна-Фасо, 2000 р. (A/55/38 [SUPP]). див. також: Комітет
ЛВФДЖ. Прикінцеві зауваги Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
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 палатах внаслідок 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 недобросовісний догляд за хворими.
За схильною до суїциду пацієнткою психіатричного стаціонару
не ведеться адекватний нагляд і вона вчиняє самогубство.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 6 (ч. 1) МПГПП: Право на життя є невід’ємним право кожної 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 «обмеженому 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

КПЛ. Ланцова проти Російської Федерації. Заява № 763/1997 (CCPR/
C/74/763/1997). Висновки ухвалено 26 березня 2002 р.
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ff

••

Оскільки при слідчому ізоляторі була функціональна медична
служба, яка повинна була знати про небезпечну зміну стану
здоров’я жертви, державі було приписано вжити негайних заходів, аби забезпечити відповідність умов утримання під вартою 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.

Стаття 10 КПІ: Держави-учасниці знову підтверджують невід’ємне
право кожної людини на життя й уживають усіх необхідних заходів 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 медичних закладів.
Держава систематично не проводить навчання медичного персоналу 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

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 20 (A/47/40/ [SUPP]).

46

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Чилі, 1999 р. (CCPR/C/79/
Add-104). Див. також: Комітет ЛВФДЖ. Загальний коментар Комітету ООН з
ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок № 19: насильство щодо жінок
(A/47/38 [SUPP]).
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НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 12 МПЕСКП: 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 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 допомогу і медичний догляд у разі хвороби.
••  Загальний коментар до МПЕСКП № 14, § 4: Право на здоров’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 надання 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

Деякі зобов’язання, як, наприклад, недопущення дискримінації, підлягають
негайному та беззастережному здійсненню.
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оскільки така бездіяльність держави має явно негативний вплив
на стан пацієнтів48.
••

КЕСКП став вимагати від держав ухвалити відповідне законодавство для захисту прав пацієнтів, включаючи право на
компенсацію в разі лікарських помилок49.

ff

Стаття 3 (ч. 3) КПД: Держави-учасниці забезпечують, щоб установи, 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 компетентного нагляду.

ff

Стаття 24 КПД: 1. Держави-учасниці визнають право дитини на
користування найбільш досконалими послугами системи охорони 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 належних 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

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних
прав: Уругвай, 1997 р. (E/C.12/1/Add.18). Тривога з приводу того, що надто
низькі зарплати медичних сестер призвели до недостатнього співвідношення
медичних сестер і лікарів (менше ніж 1:5), внаслідок чого знижуються якість
і доступність медичної допомоги населенню. Див. також: КЕСКП. Прикінцеві
зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Конго, 2000 р.
(E/C.12/1/Add.45). Серйозна стурбованість з приводу зниження стандартів
у галузі охорони здоров’я, частково через фінансову кризу, яка призвела до
серйозного дефіциту коштів, що виділяються на охорону здоров’я; КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Монголія,
2000 р. (E/C.12/1/Add.47). Погіршення стану здоров’я населення з 1990 р. в
контексті скорочення державних видатків на охорону здоров’я з 5,8% ВВП у
1991 р. до 3,6% в 1998 р.

49

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Росія, 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.
ff

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 охорони 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 безплатних 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 пропонуються 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 ближче до місць безпосереднього проживання цих людей, зокрема в
сільських районах;
d) вимагають, щоб спеціалісти з охорони здоров’я надавали інвалідам 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 прийняття 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 надається на справедливих і розумних засадах;

50

Комітет ПД. Прикінцеві зауваги Комітету з прав дитини: Еквадор, 2005 р.
(CRC/C/15/Add.262).

51

При цьому Комітет повторив рекомендацію КЕСКП від червня 2004 р. (E/C.
12/1/Add.100), яка закликала Еквадор «провести оцінку впливу стандартів
міжнародної торгівлі на право людей на охорону здоров’я і широко використовувати винятки та зауваги, які допускає Угода СОТ про торговельні
аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), щоб забезпечити доступність
ліків-ґенериків і загалом забезпечити загальне дотримання права на охорону
здоров’я в Еквадорі».
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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 відмовляється призначати пацієнтові морфін для полегшення болю.
Особі, яка перебуває під вартою, відмовляють у психіатричному лікуванні й замість надання допомоги, замикають в одиночній камері.
Персонал СНІД-відділення допускає телевізійну зйомку пацієнтів без їхньої 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
ff

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

ff

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 держави-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

48

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 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 психічно хворих, яких утримують у місцях позбавлення волі (як у
в’язницях, так і в закритих психіатричних стаціонарах)55. Непроведення адекватного лікування психічного захворювання,

53

КПЛ. Келлі проти Ямайки. Заява № 256/1987. (CCPR/C/41/D/253/1987).
Висновки ухвалено 8 квітня 1991 р. Порушення ст. 10 (ч. 1) встановлено, коли в
ув’язненого розпочалися проблеми зі здоров’ям унаслідок відсутності елементарної медичної допомоги, а також того, що його випускали з камери тільки на
30 хвилин на день. Див. також: КПЛ. Лінтон проти Ямайки. Заява № 255/1987.
(CCPR/C/46/D/255/1987). Висновки ухвалено 22 жовтня 1992 р.: відмова в
адекватному лікуванні травм, отриманих під час невдалої спроби втечі, було
визнано порушенням ст. 7 і 10(1); КПЛ. Бейлі проти Ямайки. Заява № 334/1988.
(CCPR/C/47/D/334/1988); КПЛ. Томас проти Ямайки. Заява № 321/1988.
(CCPR/C/49/D/321/1988). Висновки ухвалено 19 жовтня 1993 р.; КПЛ. Міка
Міа проти Екваторіальної Гвінеї. Заява № 414/1990. (CCPR/C/51/D/414/1990).
Висновки ухвалено 8 липня 1994 р.; КПЛ. Колін Джонсон проти Ямайки. Заява
№ 653/1995 (CCPR/C/64/D/653/1995). Висновки ухвалено 20 жовтня 1998 р.;
КПЛ. Каленга проти Замбії. Заява № 326/1988 (CCPR/C/48/D/326/1988). Висновки ухвалено 27 липня 1993 р.

54

КПЛ. Вайт проти Ямайки. Заява № 732/1997. (CCPR/C/63/D/732/1997). Вис
новки ухвалено 27 липня 1998 р. Відмова в лікуванні нападів астми й травм,
отриманих унаслідок побоїв. Див. також: КПЛ. Леслі проти Ямайки. Заява
№ 564/1993. (CCPR/C/63/D/564/1993). Висновки ухвалено 31 липня 1998 р.
Відмова адекватного лікування травм, отриманих внаслідок побоїв та удару
ножем на тій підставі, що Леслі все одно очікує смертна кара; КПЛ. Генрі проти
Ямайки. Заява № 610/1995. (CCPR/C/64/D/610/1995). Висновки ухвалено 20
жовтня 1995 р. Відсутність лікування, незважаючи на рекомендацію лікаря про
проведення ув’язненому хірургічної операції; КПЛ. Пенант проти Ямайки. Заява № 647/1995. (CCPR/C/64/D/647/1995). Висновки ухвалено 20 жовтня 1998 р.;
КПЛ. Леві проти Ямайки. Заява № 719/1996. (CCPR/C/64/D/719/1996). Висновки
ухвалено 3 листопада 1998 р.; КПЛ. Маршалл проти Ямайки. Заява № 730/1996.
(CCPR/C/64/D/730/1996). Висновки ухвалено 3 листопада 1998 р.; КПЛ. Морган
і Вільямс проти Ямайки. Заява № 720/1996. (CCPR/C/64/D/720/1996). Висновки
ухвалено 3 листопада 1998 р.; КПЛ. Морісон проти Ямайки. Заява № 663/1995.
(CCPR/C/64/D/663/1995). Висновки ухвалено 3 листопада 1998 р.; КПЛ.
Браун проти Ямайки. Заява № 775/1997. (CCPR/C/65/D/775/1997). Висновки
ухвалено 23 листопада 1999 р.; КПЛ. Бенет проти Ямайки. Заява № 590/1994.
(CCPR/C/65/D/590/1994). Висновки ухвалено 25 березня 1999 р.; КПЛ. Сміт і
Стюарт проти Ямайки. Заява № 668/1995. (CCPR/C/65/D/668/1995). Висновки
ухвалено 8 квітня 1999 р.; КПЛ. м. Мулезі проти Демократичної Республіки Конго. Заява № 962/2001. Висновки ухвалено 6 липня 2004 р.; КПЛ. Саїдов проти
Таджикистану. Заява № 964/2001. Висновки ухвалено 8 липня 2004 р.

55

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Боснія і Герцеговина, 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 стоматологічної допомоги було також визнано порушенням ст. 7 і
10 (ч. 1)60.

56

КПЛ. Вільямс проти Ямайки. Заява № 609/1995. (CCPR/C/61/D/609/1995).
Висновки ухвалено 4 листопада1997 р.

57

КПЛ. Люїс проти Ямайки. Заява № 527/1993. Висновки ухвалено 18 липня 1996 р.
Прийом хворого лікарем-дерматологом відкладали протягом 2,5 року. Див.
також: КПЛ. Пінто проти Трінідаду й Тобаго. Заява № 232/1987. (CCPR/А/45/40
[vol. II SUPP]). Висновки ухвалено 20 липня 1990 р. КПЛ підтвердив, що обов’язок
поводитися з особами, які позбавлені волі, з повагою до гідності, властивій
кожній людині, включає в себе надання адекватної медичної допомоги під
час утримання під вартою, й, вочевидь, що такий обов’язок поширюється й
на осіб, засуджених до смертної кари. Однак порушенням не було визнано
твердження про жорстоке поводження й відмову в медичній допомозі, оскільки
воно не було підтверджено доказами й було висунуто на пізній стадії розгляду
скарги; КПЛ. Генрі й Дуглас проти Ямайки. Заява № 571/1994. (CCPR/А/51/40
[vol. II SUPP]), (CCPR/C/57/D/571/1994). Висновки ухвалено 25 липня 1996 р.
Утримання ув’язненого Генрі в холодній камері після того, як у нього було діаг
ностовано рак, визнано порушенням ст. 7 і 10 (ч. 1); КПЛ. Ліхонг проти Ямайки.
Заява № 613/1995. (CCPR/А/54/40 [vol. II]), (CCPR/C/66/D/613/1995). Висновки
ухвалено 13 липня 1999 р. Ув’язненому, що перебуває в камері смертників,
дозволили тільки один огляд у лікаря, незважаючи на нескінченні побиття охоронцями та його прохання про надання медичної допомоги.

58

КПЛ. Ланцова проти Російської Федерації. Заява № 763/1997. Висновки ухвалено 26 березня 2002 р.

59

КПЛ. Сетеліч / Сендик проти Уругваю. Заява № R.14/63. (CCPR/A/37/40). Висновки ухвалено 28 жовтня 1981 р.

60

КПЛ. Хауел проти Ямайки. Заява № 798/1998. (CCPR/А/59/40 [vol. II]), (CCPR/
C/79/D/798/1998). Висновки 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.
ff

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 отримати 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 офіційні, 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.

ff

Стаття 2 КПК: 1. Кожна держава-сторона вживає ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для запобігання 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 катування. 3. Наказ вищого начальника або державної влади не може
служити виправданням катування.

ff

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

КПЛ. Желудков проти України. Заява № 726/1996. (CCPR/А/58/40 [vol. II]),
(CCPR/C/76/D/726/1996). Висновки ухвалено 29 жовтня 2002 р. Див. окрему думку
п. Кіроги про те, що Комітет дає неправомірно вузьке тлумачення ст. 10 (ч. 1) в
аспекті доступу до медичної документації і що однієї лише відмови в наданні документації достатньо для визнання порушення незалежно від настання наслідків.

62

КПЛ. Саадат проти Трінідаду й Тобаго. Заява № 684/1996. (CCPR/А/57/40
[vol. II]), (CCPR/C/684/1996). Висновки ухвалено 2 квітня 2002 р.

51

Частина 2: Міжнародні стандарти прав людини в сфері охорони здоров’я

ff

Стаття 10 КПК: 1. Кожна держава-сторона повною мірою забезпечує
включення навчальних матеріалів та інформації про заборону катувань 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.

ff

Стаття 13 КПК: Кожна держава-сторона забезпечує будь-якій особі, 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 неупереджений 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.

ff

Стаття 14 КПК: 1. Кожна держава-сторона забезпечує у своїй
правовій системі одержання відшкодування 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 будьякого права жертви чи інших осіб на компенсацію, яке може передбачатися національним законодавством.

ff

Стаття 16 КПК: 1. Кожна держава-сторона зобов’язується запобігати на будь-якій території, що перебуває під її юрисдикцією,
іншим актам жорстокого, нелюдського і такого, що принижує гідність, 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 такого, що принижує гідність, поводження й покарання. 2. Положення
цієї Конвенції не завдають шкоди положенням будь-яких інших
міжнародних договорів або національного законодавства, які забороняють жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність,
поводження і покарання, або стосуються видачі чи вислання.

Комітет проти катувань назвав переповненість, невідповідні умови проживання й довготривале утримання у психіатричних стаціонарах «рівносильним нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню»63.
Аналогічно Комітет також засудив надмірну переповненість в’язниць, де

63
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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 катуванні, 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 попереднього 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 побутові 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

ОВКПЛ. Прикінцеві зауваги: Непал. (CAT/C/NPL/CO/2). Див. також: Прикінцеві
зауваги: Парагвай. (CAT/C/SR.418); Бразилія. (CAT/C/SR.471).

65

ОВКПЛ. Прикінцеві зауваги: Камерун. (CAT/C/CR/31/6).

66

ОВКПЛ. Прикінцеві зауваги: Аргентина. (A/48/44).

67

Новак М. Доповідь Спеціального доповідача з питань катування, місія в Йорданію
(додаток), 2007 р. (UN doc. A/HRC/33/Add.3); Ван Бовен Т. Доповідь Спеціального
доповідача з питань катування, місія в Узбекистан (додаток), 2003 р. (UN doc.
E/CN.4/2003/68/Add.2).

68

Родлі Н.С. Доповідь Спеціального доповідача з питань катування, місія в Російську Федерацію (додаток), 1994 р. (UN doc. E/CN.4/1995/34/Add.1).

69

Родлі Н.С. Доповідь Спеціального доповідача з питань катування, місія в Азербайджан, 2000 р. (UN doc. E/CN.4/2001/66/Add.1).

70

Родлі Н.С. Доповідь Спеціального доповідача з питань катування, місія в
Азербайджан, 2000 р. (UN doc. E/CN.4/2001/66/Add.1); Новак М. Доповідь
Спеціального доповідача з питань катування, місія в Молдову, 2009 р. (UN doc.
A/HRC/10/44/Add.3).

71

Родлі Н.С Доповідь Спеціального доповідача з питань катування, місія в Кенію
(додаток), 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.
ff

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

ff

Стаття 39 КПД: Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів 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 поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і
реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують
здоров’я, самоповагу і гідність дитини.

ff

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 науковим 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.

ff

Кодекс поведінки службових осіб правоохоронних органів:
Стаття 2: Під час виконання своїх обов’язків службові особи для
підтримання правопорядку поважають і захищають людську гідність 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, нелюдськими 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.
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Новак М. Доповідь Спеціального доповідача з питань катування, місія в Нігерію,
2007 р. (UN doc. A/HRC/7/3/Add.4.0); Новак М. Доповідь Спеціального доповідача з питань катування, місія в Молдову, 2009 р. (UN doc. A/HRC/10/44/Add.3);
Родлі Н.С. Доповідь Спеціального доповідача з питань катування, місія в Кенію
(додаток), 2000 р. (UN doc. E/CN.4/2000/9/Add.4).
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ff

Принципи медичної етики, які належать до ролі медичних працівників, 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

ff

Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню
чи ув’язненню 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, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження чи
покарання. Жодні обставини не можуть слугувати виправданням
для катування чи інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання.

ff

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями74
Правила 22–26 про медичне обслуговування
Правило 22 (ч. 1) диктує усім пенітенціарним закладам мати в своєму 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 Правилом 22 (ч. 3), кожен ув’язнений повинен мати можливість звертатися
за отриманням послуг кваліфікованого стоматолога.
Правило 23 стосується забезпечення умов для допологової й післяпологової 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

ОВКПЛ. http:// http://www2.ohchr.org/english/law/medicalethics.htm

74

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. ОВКПЛ. http://www2.
ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm#wp1018277.

55

Частина 2: Міжнародні стандарти прав людини в сфері охорони здоров’я

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 Правилом 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.
ff

Принципи ефективного розслідування й документування катувань: 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 некомпетентні 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
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ff

Стаття 25 МПГПП: Кожен громадянин повинен мати без будь-якої
дискримінації і без необґрунтованих обмежень право і можливість … а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників.

ff

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 рівних 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.

Стамбульський протокол. Організація «Лікарі за права людини» / www.physicians
forhumanrights.org/library/istanbul-protocol.html.
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76

ff

Стаття 14 (п. «а» ч. 2) КЛВФДЖ: Держави-учасниці вживають усіх
відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у сільських районах з тим, щоб забезпечити на основі рівності чоловіків 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.

ff

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.

ff

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 переваг, як партнери, в ухваленні рішень у галузі охорони здоров’я,
які впливають на їхнє життя. Для цього необхідна система медичного 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 можливість відігравати провідну роль у підтримці пацієнтів і їхніх
сімей для здійснення їх права на інформований вибір медичного
обслуговування.

ff

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.

ff

Стаття 12 МПЕСКП: 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 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 допомогу і медичний догляд у разі хвороби.

Див. також: Програмна заява МАОП про участь пацієнтів 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 транспарентності». 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 залученню 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

58

ff

Стаття 26 МПГПП: Всі люди є рівні перед законом і мають право
без будь-якої дискримінації на рівний захист закону. В цьому відношенні 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.

ff

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 будьякої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії,
політичного чи соціального походження, майнового стану, народження 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 обслуговування 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 дискримінацію за ознакою інвалідності як «будь-яку відмінність,
виняток, обмеження, перевагу чи відмову в створенні розумних
умов на основі інвалідності, яка зводить нанівець чи перешкоджає визнанню, здійсненню чи використанню економічних, соціальних 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 недопущення 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, передбачає 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 підготовки працівників охорони здоров’я у галузі специфічних для
жінок медичних проблем78.
ff

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

КЕСКП. Загальний коментар Комітету з економічних, соціальних і культурних прав
№ 14: Право на найвищий досяжний рівень здоров’я (E/C.12/2004/4).

78

КЕСКП. Загальний коментар Комітету з економічних, соціальних і культурних прав
№ 16: Рівноправність чоловіків і жінок у використанні всіх економічних, соціальних і культурних прав (ст. 3 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і
культурні права). (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 кожної країни поважати права негромадян на відповідний рівень
фізичного й психічного здоров’я, у тому числі не застосовувати щодо них політики відмови чи обмеження у доступі до
профілактичної, лікувальної і паліативної медичної допомоги.
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ff

Стаття 12 КЛВФДЖ: 1. Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації 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.

ff

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 одержанні 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.

ff

Стаття 23 КПД: 1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна
у розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне 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 неповноцінної 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 допомога, 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 забезпечення неповноцінній дитині ефективного доступу до послуг
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в галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування, 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 галузі профілактичної охорони здоров’я, медичного, психологічного і
функціонального лікування неповноцінних дітей, включаючи розповсюдження 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.
ff

Стаття 28 МКМ: Працівники-мігранти й члени їхніх сімей мають
право на отримання будь-якої медичної допомоги, яка є конче
необхідною для збереження їхнього життя чи запобігання непоправної 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.

ff

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 користуватися правами, згаданими в п. 1 цієї статті, у всіх випадках, коли
умови їх перебування, закріплені державою роботи за наймом,
відповідають установленим вимогам.

ff

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

ff

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.

ff

Стаття 12 КПІ: 1. Держави-учасниці підтверджують, що кожний інвалід, де б він не знаходився, має право на рівний правовий захист.
2. Держави-учасниці визнають, що інваліди мають правоздатність 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 відповідно до міжнародного права з прав людини.
ff

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 охорони здоров’я, які враховують гендерну специфіку, в тому числі
до реабілітації за станом здоров’я.

ff

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

ff

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.

ff

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

ff

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. Необхідно 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.

ff

Резолюція про медичну допомогу біженцям79:
Лікарі зобов’язані забезпечувати відповідну медичну допомогу незалежно 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
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Резолюція про медичну допомогу біженцям. Всесвітня медична асоціація (ВМА).
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 рівного доступу до медичного обслуговування (часто через нестачу ресурсів)
для соціально відчужених і вразливих груп населення. До таких груп належать 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

КЛРД. Прикінцеві зауваги Комітету з ліквідації расової дискримінації: Болівія,
1996 р. (CERD/C/304/Add.10). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з
економічних, соціальних і культурних прав: Мексика, 1999 р. (E/C.12/1/Add.14).
Державі пред’явлено вимогу вжити більш ефективних заходів щодо забезпечення доступу до основних послуг у сфері охорони здоров’я для всіх дітей і щодо
боротьби з недоїданням, особливо у дітей корінних народів, які проживають у
сільських та віддалених районах.

81

КЛРД. Прикінцеві зауваги Комітету з ліквідації всіх форм расової дискримінації:
Японія, 2001 р. (A/56/18 [SUPP]). Для біженців з Індокитаю застосовуються інші
стандарти лікування, аніж для представників інших національностей.

82

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Фінляндія, 2000 р. (E/C.12/1/Add.52). Відмова деяких муніципалітетів виділяти
достатньо коштів на організацію медичного обслуговування, що призвело до
нерівності на однакові послуги, які надаються, залежно від місця проживання
пацієнта.

83

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Малі, 1994 р. (E/1995/22). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з
економічних, соціальних і культурних прав: Гватемала, 1996 р. (E/1997/22); Парагвай, 1996 р. (E/1997/22). Зазначається, що медиків і парамедиків у країні дуже
мало; Монголія, 2000 р. (E/2001/22). Відзначається погіршення стану здоров’я
населення протягом тривалого часу й необхідність підвищити доступність медичного обслуговування у сільській місцевості, а також для малозабезпеченого
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 доступності 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

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Непал, 2001 р. (E/2002/22). Комітет зазначає, що згідно з чинним національним
планом охорони здоров’я населення на 1997-2017 рр., роль держави у розвитку
національної системи охорони здоров’я відповідно до програм структурних
реформ зводиться до мінімуму. Далі відзначається дефіцит служб охорони
психічного здоров’я і відсутність програм психічного здоров’я на місцевому
рівні.

85

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних
прав: Китай, 2005 р. (E/C.12/1/Add.107). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги
Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Російська Федерація, 2003
р. (E/C.12/1/Add.94). Комітет критикує Росію з приводу того, що стаціонари і
поліклініки в бідних регіонах часто не мають запасу необхідних лікарських препаратів.

86

Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок, 2001 р. (A/56/38 [SUPP]). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Російська Федерація, 2003 р.
(E/2004/22).

87

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Перу, 1997 р. (E/1998/22). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з
економічних, соціальних і культурних прав: Україна, 2001 р. (E/2002/22). Відзначається погіршення стану здоров’я найбільш уразливих груп, особливо жінок і
дітей, і зниження якості медичних послуг. Комітет закликає державу гарантувати
дотримання своїх зобов’язань з організації первинного рівня охорони здоров’я
завдяки виділенню достатніх ресурсів, а також забезпечити доступність медичної допомоги для всіх, зокрема для найбільш уразливих груп.

88

Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Буркіна-Фасо, 2000 р. (A/55/38).

89

Комітет ПД. Конвенція про права дитини. Прикінцеві зауваги Комітету з прав
дитини: Болівія, 1993 р. (CRC/C/16).
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2.4. Права осіб, що надають допомогу
в сфері охорони здоров’я
Права, покликані гарантувати захист працівників й забезпечувати їм
безпечні й сприятливі для здоров’я умови праці, закріплені в численних
міжнародних договорах і конвенціях. Організація Об’єднаних Націй та її
інституції, у тому числі Міжнародна організація праці, розробили деякі з
міжнародних норм охорони праці й ведуть моніторинг їх імплементації.
У цьому розділі представлено нормативні положення та їх тлумачення,
пов’язані з трьома основними правами осіб, які надають допомогу в
сфері охорони здоров’я. До них належать: 1) право на гідні умови праці,
включаючи право на його справедливу оплату; 2) право на свободу
об’єднання, включаючи право на участь у профспілках і право на страйк;
3) право на належну правову процедуру й пов’язані з нею права, такі як:
на справедливий розгляд справи, на ефективний засіб правового захисту,
на захист приватного життя і репутації, на свободу висловлення думки і
свободу інформації.
У першій частині розділу розглядається право на гідні умови праці, в другій –
йдеться про право на свободу об’єднання, а в третій – аналізується
тлумачення права на належну правову процедуру і пов’язаних із нею
прав. Кожна частина починається з пояснення значущості цього права для
медичних працівників, за яким ідуть приклади його можливих порушень.
Далі з різноманітних договорів ООН наводяться відповідні правові норми
з питання охорони праці, як ті, що мають загальне застосування, так і
ті, що належать до конкретної групи осіб. Коротко наводяться основні
роз’яснення, принципи тлумачення взято з прикінцевих зауваг, загальних
коментарів і судової практики офіційних органів, які провадять моніторинг
дотримання прав.

Право на гідні умови праці
Органи ООН з контролю за виконанням договорів пояснюють, що права
бути забезпеченим роботою чи родом занять за своїм вибором не
існує. Однак держави повинні утримуватися від незаконного обмеження
можливостей людини вільно присвятити себе обраній кар’єрі. Крім
того, держави зобов’язані забезпечити справедливе поводження з
працівниками-мігрантами. Ця вимога особливо актуальна для медичних
працівників з-за кордону, яких нерідко залучають для роботи в стаціонарах
і клініках. Обов’язки держав щодо працівників з інших країн акцентуються
у Міжнародній конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів
їхніх сімей.
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Договірні органи ООН вивчали питання оплати й умов праці працівників і за
результатами цих досліджень вказали на становище медичного персоналу.
Зокрема, викликає стурбованість низький рівень оплати праці медичних
працівників у деяких країнах.

Право на працю
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Усіх іноземних працівників-мігрантів з країни Х, включаючи декількох лікарів і медичних сестер, у пришвидшеному порядку
висилають з країни після розірвання дипломатичних відносин
між країнами внаслідок торгового спору.
Медпрацівники-жінки часто піддаються сексуальним домаганням з боку персоналу, але заходів щодо припинення домагань
не вживається. Відсутні установлені норми робочого часу для
медичного персоналу, якому нерідко доводиться працювати
понад 80 годин на тиждень.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
Загальні стандарти
ff

Стаття 23 (ч. 1) ЗДПЛ: Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на
захист від безробіття.

ff

Стаття 6 (ч. 1) МПЕСКП: Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 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.

66

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 2.4.

••  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 визначення 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 розвитку особистості й для її соціальної та економічної інтеграції.
••  Загальний коментар КЕСКП № 18, § 6, 23 і 25: Право на працю 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 дискримінаційній 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 програми 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.
••

ff

Окрім частої критики щодо держав, які допускають високий рівень 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.

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (КЛВФРД)

90

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Лівійська Арабська Джамахірія, 1997 р. (E/1998/22).

91

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії, 1997 р. (Е/1998/22).
Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і
культурних прав: Україна, 1995 р. (E/1996/22).

92

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Соломонові Острови, 1999 р. (E/2000/22).
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ff

••

КЛРД неодноразово висловлював стурбованість небажанням
чи нездатністю держав вирішити проблему дефіциту можливостей працевлаштування представників етнічних працівниківмігрантів93.

••

КЛРД зазначив, що екзамени і система квот для лікарів, які
отримали освіту за кордоном, не є порушенням права працівників-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 етнічного походження94.

Стаття 11 Декларації ООН про право й обов’язок окремих осіб,
груп та органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані 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 стандартів поведінки чи етики, які пов’язані з родом занять чи професією.

Норми законодавства, що стосуються жінок
ff

Стаття 11 (ч. 1) КЛВФДЖ: Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, 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

КЛРД. Прикінцеві зауваги Комітету з ліквідації всіх форм расової дискримінації:
Польща, 1997 р. (A/52/18). Див. також: КЛРД. Прикінцеві зауваги Комітету з ліквідації всіх форм расової дискримінації: Норвегія, 1994 р. (A/49/18); Об’єднане
Королівство Великобританії і Північної Ірландії, 1991р. (A/46/18); Ізраїль, 1998 р.
(A/53/18); Нідерланди, 1998 р. (A/53/18); Ліван, 1998 р. (A/53/18); Азербайджан,
1999 р. (A/54/18); Данія, 2000 р. (A/55/18); Латвія, 2003 р. (A/58/18); Ісландія,
2005 р. (A/60/18); Туркменістан, 2005 р. (A/60/18).

94

КЛРД. Висновки у справі B. M. S. проти Австралії, 1996 р. (C/54/D/8/1996);
Процедурні рішення, 1999 р. (А/54/18).

95

Декларація ООН про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства
заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основні свободи
(Декларація ООН про правозахисників), 9 грудня 1998 р. Резолюція Генеральної
Асамблеї ООН 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
ff

Стаття 51 МКМ: Працівники-мігранти, яким у державі роботи
за наймом не дозволено вільно обирати для себе оплачувану діяльність, не вважаються такими, що не мають законного статусу 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 працівники-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 установленого в країні мінімального розміру оплати праці.
Їдальню для персоналу не закривають, незважаючи на виявлені неодноразові порушення елементарних норм гігієни.
Медичний персонал рентгенологічного відділення часто зазнає
небезпечного впливу високих рівнів рентгенівського опромінення через несправність обладнання, яке тривалий час не
перевіряється й не замінюється.
Медсестра інфікується ВІЛ внаслідок використання неякісно
простерилізованого медичного інструментарію.
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НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
Загальні стандарти
ff

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 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 трудового
стажу і кваліфікації; d) відпочинок, дозвілля і розумне обмеження
робочого часу та оплачувану періодичну відпустку так само, як і
винагороду за святкові дні.

ff

Стаття 12 МПЕСКП: 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 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 здійснення цього права, включають ті, які є необхідними для… b) поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни
праці в промисловості.
••

КЕСКП висловив стурбованість низкою проблем щодо умов
праці, в тому числі: невідповідністю Трудового кодексу міжнародним стандартам, особливо щодо відпустки у зв’язку з вагітністю 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 встановленого 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

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Еквадор, 1990 р. (E/1991/23).

97

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Іспанія, 1991 р. (Е/1992/23); Колумбія, 1991 р. (E/1992/23).

98

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Німеччина, 1993 р. (E/1994/23).
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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 відповідного законодавства101, відсутністю законів щодо захисту працівників, не охоплених колективним договором, щодо мінімальної
заробітної плати, медичної допомоги, допомоги у зв’язку з
вагітністю і пологами, а також безпечних умов праці102, небезпечних умов праці й невиплатою компенсацій за травми на виробництві103, 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 зайнятості106, дозволом встановлювати надто тривалий робочий
день і робочий тиждень у державному і приватному секторах107.
ff

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

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Уругвай, 1994 р. (E/1995/22). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету
з економічних, соціальних і культурних прав: Фінляндія, 1996 р. (E/1997/22).

100

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Аргентина, 1994 р. (E/1995/22).

101

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Австрія, 1994 р. (E/1995/22).

102

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Суринам, 1995 р. (E/1996/22).

103

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних
прав: Російська Федерація, 1997 р. (E/1998/22). Пізніше Комітет засудив велику
кількість незаконних звільнень і невиплату заробітної плати.

104

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Аргентина, 1999 р. (E/2000/22).

105

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Австралія, 2000 р. (E/2001/22).

106

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Фінляндія, 2000 р. (E/2001/22).

107

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Японія, 2001 р. (E/2002/22).

108

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Чилі, 1999 р. (A/54/40 [vol. I]).
Див. також КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Тринідад 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.
ff

Стаття 4 Конвенції МОП про безпеку та гігієну праці та виробниче 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 національну політику в галузі безпеки праці, гігієни праці й виробничого 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 обґрунтовано й практично здійсненне, причини небезпек, властивих
виробничому середовищу.

ff

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

ff

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

109

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Домініканська Республіка,
1993 р. (A/48/40 [vol. I]). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з
економічних, соціальних і культурних прав: Сальвадор, 1996 р. (E/1997/22).

110

Конвенція про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище № 155, 1981 р.
Міжнародна організація праці (МОП). http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/
conventions_19.shtml.

111

Конвенція про служби гігієни праці № 161, 1985 р. МОП. http://www.ilo.org/ilolex/
cgi-lex/convde.pl?C161.

112

Рамкова конвенція про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці № 187,
2006 р. МОП. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C187.
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Норми законодавства, що стосуються сестринського
персоналу
ff

Конвенція МОП про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу113 114:
Стаття 1 (ч. 2). Ця Конвенція застосовується до всього сестринського 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 сестринських служб і сестринського персоналу, 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. Зокрема, 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

Конвенція про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу
№ 149, 1977 р. МОП. http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/publ/
health/c149.pdf. У преамбулі зазначено: «Визнаючи життєво важливу роль, яку
відіграє сестринський персонал разом з іншими працівниками галузі охорони
здоров’я в охороні й поліпшенні здоров’я та добробуту населення, визнаючи,
що державний сектор, котрий виступає як роботодавець для сестринського персоналу, повинен відігравати активну роль у поліпшенні умов зайнятості та праці
сестринського персоналу, зазначаючи, що сучасне становище сестринського
персоналу в багатьох країнах, де відчувається нестача кваліфікованих кадрів
і де наявний персонал не завжди використовується достатньо ефективно, є
перешкодою для розвитку ефективного медичного обслуговування, нагадуючи,
що на сестринський персонал поширюються багато міжнародних конвенцій
та рекомендація у галузі праці, котрі встановлюють загальні норми стосовно
зайнятості й умов праці, такі як акти про дискримінацію, про свободу асоціації
та право на ведення колективних переговорів, про добровільне примирення
й арбітраж, про тривалість робочого часу, про щорічні оплачувані відпустки
та оплачувані навчальні відпустки, про соціальне забезпечення і побутове обслуговування та про охорону материнства й здоров’я працівників, вважаючи,
що з огляду на особливі умови, в яких працює сестринський персонал, слід
доповнити ці загальні норми нормами, котрі спеціально стосуються сестринського персоналу, призначеними для забезпечення йому умов, які відповідають
його ролі в галузі охорони здоров’я і прийнятні для нього самого, зазначаючи,
що нижченаведені норми було підготовлено у співробітництві із Всесвітньою
організацією охорони здоров’я і що таке співробітництво з цією організацією
триватиме з метою сприяння й забезпечення застосування цих норм…»

114

Перелік ратифікованих документів. МОП. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.
pl?С149.
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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, принаймні еквівалентними умовам інших працівників відповідної країни в
таких галузях: a) тривалість робочого часу, куди входять регулювання 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 медичних працівників. Існує загальноприйнята думка про необхідність вжиття
заходів для підвищення заробітної плати медичних сестер115. Проблему
створюють і тривалі затримки виплати заробітної плати медичним працівникам, що змушує багатьох лікарів шукати роботу за кордоном. Органами
моніторингу також відзначено нагальну необхідність виділення фінансування 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 повернутися 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

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Уругвай, 1997 р. (E/1998/22).

116

КПД. Прикінцеві зауваги Комітету з прав дитини: Соломонові Острови, 2003 р.
(CRC/C/132).

117

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Грузія, 2002 р. (E/2003/22).

118

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Замбія, 2005 р. (E/2006/22).
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Норми законодавства щодо жінок
ff

Стаття 10 (ч. 2) МПЕСКП: Особлива охорона повинна надаватись
матерям протягом розумного періоду до і після пологів. Протягом цього періоду працюючим матерям повинна надаватись
оплачувана відпустка або відпустка з достатньою допомогою
по соціальному забезпеченню.

ff

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 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 трудового 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 винагороду 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 відмінностей у плані продуктивності праці. Крім того, державаучасниця повинна з допомогою інспекції праці, що ефективно
працює, контролювати дотримання приватним сектором
національного законодавства про умови оплати праці. Державі-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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ff

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.

ff

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 вагітності 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 стосуються 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 вагітності 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 здоров’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 ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Білорусь, 2004 р. (A/59/38 [part I]).

120

Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Фінляндія, 1995 р. (A/50/38). Див. також: Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок: Ефіопія, 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 відсутності 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 кількість дитячих ясел для дітей, матері яких працюють126.

Норми законодавства, що стосуються
працівників-інвалідів
ff

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 «справедливі 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 ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Аргентина, 1997 р. (A/52/38/Rev.1 [part II]). Див. також: Комітет ЛВФДЖ.
Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок: Куба, 2000
р. (A/55/38 [part II]).

122

Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Китай, 1999 р. (A/54/38/Rev.1 [part I]).

123

Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Бангладеш, 1997 р. (A/52/38/Rev.1 [part II]).

124

Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Гайана, 2001 р. (A/56/38 [part II]). Комітет рекомендував розробку національної політики для приватного та державного секторів, яка включала б у
себе мінімальну обов’язкову оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною, а також запровадження ефективних санкцій і компенсацій
за порушення законодавства про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
Крім того, рекомендується організувати програми підготовки співробітників
Державного управління праці, щоб забезпечити притягнення порушників до
відповідальності й гарантувати виконання наявних законів і як у державному,
так і в приватному секторах.

125

Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Ірландія, 2005 р. (A/60/38 [part II]).

126

Комітет ЛВФДЖ. Доповідь Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо
жінок: Бангладеш, 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 встановлення занижених стандартів охорони праці чи для оплати
праці за ставками, нижчими за мінімальні.

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

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 рекомендує] 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 попередження 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 встановлення трудових відносин і до моменту їх припинення мають
право користуватися правами в сфері праці та зайнятості,
включаючи право на свободу зібрань та об’єднання.

ff
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Стаття 25 МКМ: 1. Працівники-мігранти користуються не менш
сприятливим поводженням, аніж громадяни держави, де вони працюють за наймом, в питаннях винагороди і: a) інших умов праці, а
саме: понаднормового часу, робочого часу, щотижневого відпочинку, 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 незаконним. 3. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для
забезпечення того, щоб працівників-мігрантів не позбавляли жодних 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.
ff

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-мігрантів і членів їхніх сімей, що мають постійний статус, відповідали нормам придатності, техніки безпеки, охорони здоров’я і
принципам людської гідності.

Право на свободу об’єднання
Наявність у працівників можливості створювати об’єднання, вступати до
них та брати участь в управлінні ними без необґрунтованого стороннього
втручання є основою для ефективного захисту їхніх прав. Медичні
працівники користуються такими ж правами на організацію колективних дій,
як інші категорії працівників. Хоча сфера охорони здоров’я забезпечує дуже
важливі й необхідні послуги, цей факт тільки в надзвичайних обставинах
може бути підставою для перешкоди колективним діям медичних
працівників. Незважаючи на те, що рішення органів ООН з питань свободи
об’єднання стосуються в основному ставлення до НУО та політичних
партій, тлумачення основних аспектів цього права може застосовуватися
і до діяльності професійних об’єднань і профспілок. На останні також
поширюється дія відповідних стандартів МОП.
Деякі положення Декларації ООН про правозахисників визначають
роль медичних працівників як захисників прав людини, які здійснюють і
захищають такі соціальні й основні громадянські права, як право на життя
й право на свободу від катувань і жорстокого, нелюдського і такого, що
принижує гідність, поводження127.

127

Декларація ООН про право та обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані права людини й основні свободи
(Декларація ООН про правозахисників), 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 професійного 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
ff

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.

ff

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

ff

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

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 законом 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 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

Джозеф С., Шульц Дж., Кестан М. МПГПП: судова практика, матеріали і коментарі. – Оксфорд: Oxford University Press, 2004. – 569 с.

80

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 2.4.

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

ff

••

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 настільки 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.

Стаття 2 Конвенції МОП про свободу асоціації та захист права 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 захисту інтересів працівників без попереднього дозволу є основним
правом, проголошеним ст. 2 Конвенції МОП № 87, яким повинні
володіти всі працівники без жодної відмінності; персонал медичних 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. Див. також: КПЛ. Готьє проти Канади. Заява № 633/1995.
Висновки ухвалено 5 травня 1999 р.

130

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Білорусь, 1997 р. (CCPR/C/79/
Add.); Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Литва, 1997 р. (CCPR/C/79/
Add.87).

131

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Ліван, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]).

132

Конвенція МОП про свободу асоціації та захист права на організацію № 87,
1948 р. Перелік ратифікованих документів. МОП. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
ratifce.pl?C087.

133

МОП. Свобода об’єднань: збірник рішень і принципів Комітету зі свободи
об’єднань, 2005 р.

134

МОП. Свобода об’єднань: збірник рішень і принципів, 2005 р.; збірник рішень і
принципів, 1996 р.; Доповідь № 332 Комітету зі свободи об’єднань. Справа № 2225.
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ff

Декларація ООН про право й обов’язок окремих осіб, груп та
органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані 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 права 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) підтримувати зв’язок з неурядовими чи міжурядовими організаціями.

Норми законодавства, які стосуються жінок
ff

Стаття 7 (п. «с») КЛВФДЖ: Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів щодо ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному 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.

ff

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 свободами 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 забезпечували 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

Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства
заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основні свободи
(Декларація ООН про правозахисників), 9 грудня 1998 р. Резолюція Генеральної
Асамблеї ООН 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
ff

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 профспілки в межах угоди про «закритий цех».
Деяких лікарів і медсестру звільняють після їх участі в колективній акції протесту проти низької заробітної плати та поганих
умов праці.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

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 законом 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 державам, 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 засуджували 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 діяльність141.

136

Стаття 22 (ч. 1) МПГПП передбачає: «Кожна людина має право на свободу
асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них
для захисту своїх інтересів».

137

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Бразилія, 1996 р. (A/51/40 [vol.
I]); КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних
прав: Руанда, 1989 р. (E/1989/22).

138

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Грузія, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]).

139

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Коста-Рика, 1999 р. (A/54/40
[vol. I]). «Право на свободу об’єднання, у тому числі на укладання колективного
договору, повинно бути гарантовано усім особам. Законодавство про працю
необхідно переглянути й за необхідності реформувати завдяки введенню заходів щодо попередження каральних санкцій за спроби створення об’єднань
і профспілок і гарантувати працівникам доступність своєчасних й ефективних
заходів правового захисту». Див. також: КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав
людини: Домініканська Республіка, 2001 р. (A/56/40 [vol. I]); Аргентина, 1995 р.
(A/50/40 [vol. I]); Гватемала, 1996 р. (A/51/40 [vol. I]); Нігерія, 1996 р. (A/51/40
[vol. I]); Болівія, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]); Венесуела, 2001 р. (A/56/40 [vol. I]).

140

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Ямайка, 1990 р. (E/1990/23).

141

Бургос проти Уругваю. (R.12/52); МПГПП. A/36/40. 29 липня 1981 р.; П’єтрароя
проти Уругваю. (R.10/44); МПГПП. A/36/40. 27 березня 1981 р.; Вайнбергер
проти Уругваю. (R.7/28); МПГПП. A/36/40. 29 жовтня 1980 р.; Сон проти
Республіки Корея. (518/1992); МПГПП. (A/50/40 [vol. II]). 19 липня 1995 р.
(CCPR/C/54/D/518/1992).
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••

Захист профспілок забезпечує відсутність заборони для іноземних 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 порушення ст. 22 МПГПП144.

••

Абсолютна заборона права на страйк державних службовців,
які не здійснюють повноваження від імені держави та не залучені до процесу надання «невід’ємних послуг», як їх визначено
МОП, може бути порушенням ст. 22 МПГПП145.

ff

Стаття 23 (ч. 4) ЗДПЛ: Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх
інтересів.

ff

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

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Сенегал, 1997 р. (CCPR/C/79/
Add.82).

143

Висновки більшості в справі Дж. Б. та інші проти Канади. (118/82). Однак значна
меншість членів Комітету висловили окрему думку.

144

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Ліван, 1997 р. (A/52/40 [vol. I]);
Див. також: КПЛ. Чилі, 1999 р. (A/54/40 [vol. I]).

145

Висновки більшості в справі ДЖ. Б. та інші проти Канади (118/82). Однак значна
меншість членів Комітету висловили окрему думку.
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d) право на страйки при умові його здійснення відповідно до законів
кожної країни.
2. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень 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 зазначає 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 заходів, включаючи звільнення, щодо профспілкових активістів148.

••

КЕСКП дав негативну оцінку факту явної відсутності, які дозволили б організаціям працівників і працедавців брати участь в
обговоренні розміру мінімальної заробітної плати для працівників державного сектору149, а також невживання законодавчих
заходів щодо регулювання участі роботодавців і працівників

146

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних
прав: Люксембург, 1990 р. (E/1991/23). Висловлюються припущення про те,
що Пакт – фактично єдиний серед застосовуваних міжнародних угод про права
людини – не має, можливо, самостійної виконавчої сили в своїй сукупності.
На противагу такому підходу зазначається, що Пакт містить низку норм, які
переважною кількістю спостерігачів вважаються такими, що самі по собі мають
самостійну виконавчу силу. До таких норм належать, наприклад, положення
про недопущення дискримінації, про право на страйк і про право на безоплатну
початкову освіту.

147

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних
прав: Руанда, 1989 р. (E/1989/22). Див. також: КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав: Перу, 1997 р. (E/1998/22).
У Конвенції висловлюється стурбованість з приводу неефективного трудового
законодавства в аспекті захисту прав профспілок, включаючи право на страйк.

148

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Російська Федерація, 1997 р. (E/1998/22).

149

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних
прав: Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Уругвай, 1994 р. (E/1995/22).
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у діяльності Національної ради з праці та інших відповідних
органів150.
ff

Конвенція МОП про свободу асоціації та захист права на організацію151:
Стаття 2. 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.
Стаття 3. 1. Організації працівників і роботодавців мають право
опрацьовувати свої статути й адміністративні регламенти, вільно обирати своїх представників, організовувати свій
апарат і свою діяльність і формулювати свою програму дій.
2. Державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного 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 створювати федерації та конфедерації, а також право приєднуватися
до них, і кожна така організація, федерація чи конфедерація має право вступати до міжнародних організацій працівників і роботодавців.

ff

Конвенція МОП про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів152:
Стаття 1. 1. Працівники мають належний захист проти будьяких 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 профспілковій діяльності в неробочий час або, за згодою роботодавця, в
робочий час.

150

КЕСКП. Прикінцеві зауваги Комітету з економічних, соціальних і культурних прав:
Бельгія, 1994 р. (E/1995/22).

151

Конвенція МОП про свободу асоціації та захист права на організацію № 87,
1948 р. Перелік ратифікованих документів. МОП. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
ratifce.pl?C087.

152

Конвенція МОП про застосування принципів права на організацію і на ведення
колективних переговорів № 98, 1949 р. Перелік ратифікованих документів. МОП.
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 службовців, 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 свободи 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 службовців 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

МОП. Свобода об’єднань: збірник рішень і принципів Комітету зі свободи
об’єднань, 1952 р. Видання 4-те (переглянуте). На своїй другій сесії в 1952 р.
Комітет зі свободи об’єднань оголосив, що страйк є правом, і проголосив
ключовий принцип цього права, на який тією чи іншою мірою опираються всі
решта положень і який визначає право на страйк як один із головних засобів,
за допомогою якого працівники та їхні об’єднання на законних підставах просувають і захищають свої економічні і соціальні інтереси.

154

МОП. Резолюція про скасування антипрофспілкового законодавства в країнах – членах МОП, 1957 р. Резолюція закликала держави ухвалити «закони,…
які забезпечують ефективну й безперешкодну реалізацію працівниками профспілкових прав, включаючи право на страйк». Див. також: МОП. Резолюція про
права профспілок та їх зв’язки з громадянськими свободами, 1970 р. Резолюція
запропонувала адміністративній раді доручити Генеральному секретарю вжити
низку заходів «задля того, щоб розглянути можливість подальших дій для забезпечення повного й загального дотримання прав профспілок у найширшому
сенсі» з особливим ухилом, окрім усього, на «право на страйк».

155

МОП. Доповідь Комітету зі свободи об’єднань № 306. Справа № 1882.

156

МОП. Збірник, 2005 р.; Збірник, 1996 р.; Доповідь Комітету зі свободи об’єднань
№ 3326. Справа № 1719.
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серйозної шкоди населенню країни, за умови, що такі обмеження 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 найважливішої 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 лікарень, не повинні бути позбавлені права на страйк.

Право на належну правову процедуру й пов’язані з нею
права
У цій частині викладено норми правової процедури, на яку медичні
працівники мають право як позивачі або відповідачі в цивільному процесі,
включаючи питання дисциплінарної відповідальності. Тут не розглядаються
права обвинувачених у кримінальному процесі160. Як і в попередніх частинах
розділу, увагу зосереджено на матеріалах, що детально пояснюють правові
норми, які стосуються медичної галузі. У відповідних положеннях Декларації
ООН про правозахисників 1998 р. наголошується на тому фактові, що
медичні працівники, крім того, що мають ті ж основні права, що й пацієнти,
в своїй щоденній діяльності також є захисниками прав.
Перша частина розпочинається з огляду права на справедливий розгляд
справи. Далі йдеться про право на ефективний засіб правового захисту.
Тлумачення поняття «судовий процес» у значенні, яке мається на увазі в
ст. 14 (ч. 1) МПГПП, продовжує уточнюватися, але можна сказати, що воно
включає в себе регламентацію діяльності професійних органів і перевірку
правильності, яка здійснюється судами.
157

МОП. Свобода об’єднань: збірник рішень і принципів Комітету зі свободи
об’єднань, 2005 р.; Збірник, 1996 р.; Доповідь Комітету зі свободи об’єднань
№ 300. Справа № 1791; Доповідь Комітету зі свободи об’єднань № 302. Справа
№ 1849; Доповідь Комітету зі свободи об’єднань № 318. Справа № 2020.

158

МОП. Збірник, 2005 р.; Збірник, 1996 р.; Доповідь Комітету зі свободи об’єднань
№ 300. Справа № 1818; Доповідь № 306. Справа № 1882; Доповідь № 308. Справа
№ 1897; Доповідь № 324, Справа № 2060 і Справа № 2077; Доповідь № 329, Справа № 2174; Доповідь № 330, Справа № 2166; Доповідь № 338, Справа № 2399.

159

МОП. Збірник, 2005 р.; Збірник, 1996 р.; Доповідь № 320. Справа № 1989; Доповідь № 324. Справа № 2060; Доповідь № 329. Справа № 2195; Доповідь №
332. Справа № 2252; Доповідь № 336. Справа № 2383; Доповідь № 338. Справа
№ 2326 і Справа № 2329.

160

Договори ООН з прав людини. Права обвинувачуваних у кримінальному процесі.
http://www.bayefsky.com/bytheme.php/id/1041.
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Детально аналізуються правові норми в галузі захисту прав медичних
працівників на приватне життя на роботі та за її межами, а також на захист їх
честі і репутації. Крім того, стисло розглядаються положення, які стосуються
права на свободу висловлення думки та права на поширення інформації.
Ці свободи відіграють особливу роль, бо вони можуть забезпечити захист
особам, які бажають розголосити певну інформацію. Такий захист дуже
важливий, оскільки працівники державного сектору часто не наважуються
поширити інформацію, боячись негативних наслідків.

Право на справедливий розгляд справи
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Лікарю, щодо якого порушено дисциплінарне провадження,
не дають можливості до початку розгляду ознайомитися з усіма
доказами, поданими на обґрунтування його порушення.
Хоча з моменту початку провадження у справі медсестри, відповідача в справі за позовом про медичну недбалість, минуло
п’ять років, дату судового слухання так і не призначили.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 14 (ч. 1) МПГПП: Усі особи рівні перед судами і трибуналами. 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 безстороннім судом, створеним на підставі закону.
••

161

90

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

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32; І. Л. проти Канади
(112/81). У такому тлумаченні розгляд вимоги про призначення пенсії за інвалідністю було прирівняно до спору про право. Див. також: Казановас проти Франції
(441/90). Описується порядок провадження у справі про звільнення; Янсен-Гільсен проти Нідерландів (846/99). Судове провадження з установлення психічної
здатності осіб виконувати свою роботу було прирівняне до спору про право.
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••

Регулювання діяльності професійного органу, перевірка правильності 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 законом; 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 адміністративною 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 передбачене 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

Дж. Л. проти Австралії (491/92).

163

Колановскі проти Польщі. (837/98). Скарга на те, що під дію норм не підпадає
відмова поліцейському в підвищенні на службі на відміну від випадків звільнення
з державної служби. (Казановас проти Франції [441/90]). Див. також: Казанцис
проти Кіпру (972/01). Процедура призначення державних службовців (у цьому
разі на посаду судді) не підпадає під дію ст. 14.

164

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 18 і 19.

165

Там само, § 3 і 7.

166

Там само, § 65.

167

Там само, § 8, 9 і 12.

168

Баамонде проти Екваторіальної Гвінеї (468/91); Авелланал проти Перу (202/86).
Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 10.
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ff

таких підстав для позову компетентним судом, хоча незрозуміло, 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 базується 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 обмежених випадках, коли цього вимагають суспільні інтереси173.

••

У цивільному провадженні допустимо покладати тягар доказування на відповідача174.

••

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

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

169

Мауїка проти Нової Зеландії (547/93).

170

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 26; Б. Д. Б. проти
Нідерландів (273/88).

171

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 13. Див. окрему
думку, яка збігається з тією, яку висловив член Комітету Прафуллачандра Натварлал Бхагваті в справі Пезолдова проти Чеської Республіки (757/1997): «Як
передумова справедливого й змістовного розгляду справи особі необхідно
надати повний і рівний доступ до публічних джерел інформації...».

172

Морель проти Франції. (207/86). Див. також: Феї проти Колумбії (514/92); КПЛ.
Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 27 про відтермінування.

173

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 28 і 29. Див. також:
Ван Мойрс проти Нідерландів (215/1986).

174

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 9 (4).

175

Вольф проти Панами (289/88).

176

Томас проти Ямайки (272/88).

177

Янсен-Гільсен проти Нідерландів. (846/99). Провадження з установлення психічної здатності осіб виконувати свою роботу.

178

Аарела й Анор проти Фінляндії (779/97).
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ff

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 здійснюють правосуддя.

ff

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, відмовлено у відшкодуванні шкоди.
Медсестра не може оскаржити в судовому порядку рішення
суду за трудовим спором.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

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 будьяким іншим компетентним органом, передбаченим правовою
системою держави, і розвивати можливості судового захисту;
c) забезпечити застосування компетентною владою засобів
правового захисту, коли вони надаються.

179

Стаття 9 Декларації ООН про правозахисників.
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••

Існує очевидний зв’язок між правом на ефективний засіб правового 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 ефективними. Зазвичай спосіб правового захисту передбачає адекватну
компенсацію, але в певних випадках відшкодуванням шкоди
може стати повернення майна, поновлення у правах, такі заходи 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, адміністративним або законодавчим органом182. Ця гарантія може не застосовуватись, якщо не встановлено порушення МПГПП. А відтак,
держава не зобов’язана дотримуватися такої процедури в усіх
випадках, незалежно від ступеня необґрунтованості позову183.

Стаття 2 (ч. 1) МПЕСКП: Кожна держава, яка бере участь у цьому
Пакті, зобов’язується в індивідуальному порядку і у порядку міжнародної 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, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих заходів.
••

У багатьох випадках достатньо адміністративних форм правового захисту. Будь-які такі форми повинні бути доступними, недорогими, 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

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 32, § 58.

181

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 31, § 15 і 16.

182

Там само, § 15.

183

Казанцис проти Кіпру (972/01).

184

КЕСКП. Загальний коментар № 9 (E/C.12/1998/24, CESCR), 3 грудня 1998 р.
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ff

Стаття 9 Декларації про право й обов’язок окремих осіб, груп
та органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основні свободи (Декларація ООН про
правозахисників)185: Кожен правозахисник має право на користування 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 перебуває 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 прослуховується 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 кореспонденцію регулярно перехоплюють і перечитують.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 17 МПГПП: 1. 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. 2. Кожна людина має право на захист закону
від такого втручання чи таких посягань.

ff

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

Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства
заохочувати й захищати загальновизнані права людини та основні свободи
(Декларація ООН про права правозахисників), 9 грудня 1998 р. Резолюція
Генеральної Асамблеї ООН 53/144.

186

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 16, 4 серпня 1988 р.
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••

Навіть щодо втручань, які не суперечать вимогам Пакту, у відповідному 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, прослуховування телефонних переговорів і запис розмов. Обшук житла
можна дозволити тільки задля пошуку необхідних доказів; недопустимо 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, обмежується випадками незаконних (на відміну від свавільних)
посягань, тобто випадками недотримання установленої законом
процедури192. Враховуючи тлумачення Комітетом з прав людини 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 конфіденційності, такі як послуги медичних працівників, є важливим аспектом
права на приватне життя, і будь-які обмеження привілеїв на збереження професійної таємниці необхідно детально обумовити194.

187

Там само, § 8.

188

Там само, § 10.

189

Там само, § 8; КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Зімбабве, 1998 р.
(CCPR/C/79/Add.89).

190

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини: Польща, 1999 р. (CCPR/C/79/
Add.10). Див. також: КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Лесото,
1999 р. (CCPR/C/79/Add.106).

191

КПЛ. Загальний коментар Комітету з прав людини № 16, § 8.

192

Ай. П. проти Фінляндії (450/91); С. Джозеф, Дж. Шульц і М. Кестан. МПГПП, 494.

193

С. Джозеф, Дж. Шульц і М. Кестан. МПГПП, 494.

194

КПЛ. Прикінцеві зауваги Комітету з прав людини: Португалія, 2003 р. (CCPR/
CO/78/PRT).
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ff

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 певними 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 посади 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
ff

Стаття 19 (ч. 2) МПГПП: Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати 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 обмеження 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

Див. також: ст. 6 Декларації ООН про правозахисників, 1998 р.

196

Лапцевич проти 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 застосування розумних цивільно-правових норм про дифамацію198.

ff

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.

ff

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

С. Джозеф, Дж. Шульц і М. Кестан. МПГПП, 525.

198

Там само, с. 541.
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Розділ 3.1.

3
Регіональні стандарти
прав людини
в сфері охорони
здоров’я
3.1. Вступ
У цьому розділі аналізуються основні законодавчі норми, які гарантують
дотримання прав людини в галузі медичного обслуговування пацієнтів в
Європі (географічно обмеженій території держав – учасниць Ради Європи
(РЄ)), а також їх тлумачення регіональними (наднаціональними) органами,
здебільшого, Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) та Європейським
комітетом із соціальних прав (ЄКСП). Як і попередній розділ про міжнародні
норми, цей розділ складається з трьох частин, які розкривають зміст
ключових регіональних документів, що визначають права людини в сфері
охорони здоров’я, а також висвітлюють права пацієнтів і права осіб, що
надають медичну допомогу. Кожна частина містить підрозділи, в яких
наводяться та тлумачаться норми законодавства, пов’язані з певним
правом (наприклад, з правом на свободу й особисту недоторканність),
а також приклади можливих порушень цього права. До документів, що
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розглядаються, належать як документи обов’язкової сили, наприклад,
Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
(ЄКЗПЛОС) і Європейська соціальна хартія (ЄСХ), так і інші документи,
розроблені РЄ й громадянським суспільством, зокрема, особливо
актуальна в цьому аспекті Європейська хартія прав пацієнтів.

3.2. Основні джерела
РАДА ЄВРОПИ
ff

Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та
біомедицину (Європейська конвенція про права людини та
біомедицину)1
Конвенція проголошує низку основних принципів прав пацієнта, зважаючи 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:

ff

••

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).

Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних 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

Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та
медицини 1997 р. РЄ. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm.

2

Згодом було ухвалено додаткові протоколи про заборону клонування (Договір
№ 168), про трансплантацію органів і тканин (Договір № 186) і про біомедичні
дослідження (Договір № 195).

3

Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод.
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html.
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До актуальних для захисту прав пацієнта положень належать такі:

ff

••

стаття 2 (право на життя);

••

стаття 3 (заборона катування і нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження);

••

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

••

стаття 14 (заборона дискримінації).

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському 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.

ff

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 прогресивноліберальний 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:

4

••

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);

Європейська соціальна хартія, 1961 р., переглянута 1996 р. РЄ. 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 законодавства про права людини, а охорона здоров’я – передумова для
дотримання людської гідності»5.
ff

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:
••

ff

стаття 4 (ч. 2) (вживання належних заходів з метою досягнення
в усіх сферах економічного, соціального, політичного та культурного 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).

Рекомендація № R (2000) 5 Комітету міністрів РЄ державам-учасницям 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 марґіналізація.

5

Міжнародна федерація за права людини (FIDH) проти Франції. (14/2003).

6

Рамкова конвенція про захист національних меншин, 1995 р. http://conventions.
coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm.

7

Рекомендація № R (2000) 5 РЄ. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=340437&Bac
kColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
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Розділ 3.2.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ff

Хартія основних прав ЄС8
Підписана в Ніцці (Франція) 7 листопада 2000 р. Хартія – перший в
історії ЄС єдиний документ, який охоплює увесь спектр громадянських, політичних, економічних і соціальних прав всіх громадян та
всіх осіб, що проживають у ЄС. 18 червня 2004 р. Хартію інкорпоровано 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 користуватися 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:

8

••

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).

Хартія основних прав ЄС. http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm.

105

Частина 3: Регіональні стандарти захисту прав людини в галузі охорони здоров’я

ff

Проект Директиви ЄС про права пацієнтів під час транскордонного надання медичних послуг9
Після багаторазових відкладань проект директиви разом із Комунікацією 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.

Ось декілька основних положень директиви:
•• 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 міцну 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 директива в контексті прав пацієнта вирішити проблему значних розбіжностей 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 Директиви, інші ключові документи, Комунікація ЄС і прес-релізи на
сайті http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/crossborder_healthcare_en.htm.

10

Європейська Комісія. Комісія ухвалює Проект Директиви про права пацієнтів під
час транскордонного надання медичних послуг. 2 липня 2008 р. (IP/08/1080).
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Розділ 3.2.

ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ НЕ Є МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ
ff

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 погоджуємося 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 – європейською мережею громадських організацій, організацій із захисту прав
споживачів і пацієнтів – Хартія містить чіткий і всеосяжний виклад
прав пацієнтів. Цей документ став одним із елементів загальноєвропейського 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 конфіденційність, повагу до часу пацієнта, дотримання стандартів якості,
безпеку, інновації, попередження за можливості страждань і болю,
індивідуальний підхід до лікування, подання скарги і компенсацію.

Хоча Хартія не є обов’язковою, потужна мережа організацій, що відстоюють
права пацієнтів у всій Європі, успішно лобіює в урядах своїх країн,
вимагаючи визнання і дотримання викладених у ній прав14. Хартію також
використовують як критерій для проведення моніторингу й оцінки систем
охорони здоров’я в Європі.

11

Європейська хартія прав пацієнтів. http://www.patienttalk.info/european_charter.
pdf.

12

Там само, преамбула.

13

Фармацевтична компанія Merck & Co., Inc. надала фінансування на підтримку
цього руху.

14

У процесі підготовки до вступу в ЄС нові держави-члени внесли поправки до
свого законодавства про охорону здоров’я задля його узгодження з європейськими законами та стандартами. У багатьох країнах, наприклад, у Болгарії,
було ухвалено нове законодавство про охорону здоров’я, структура й зміст
якого чітко відповідають Європейській хартії прав пацієнтів.
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ff

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 одних: 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 допомоги, 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 правовим орієнтиром. Декларація, концептуальну основу якої становлять
Міжнародний білль про права людини, ЄКЗПЛОС і ЄСХ, зосереджує
увагу на правах на: інформацію, згоду, конфіденційність і приватність, медичну допомогу та лікування.

ff

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 обслуговування.

15

Декларація ВООЗ про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі.
Європейська консультативна нарада ВООЗ із прав пацієнта. Амстердам, 1994 р.
www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf.

16

Там само.

17

Люблянська хартія з реформування охорони здоров’я. ВООЗ. 1996 р. http://
www.bmj.com/cgi/content/full/312/7047/1664.

18

Там само.
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Розділ 3.3.

3.3. Права пацієнта
Як і попередній розділ про міжнародні норми, цей розділ містить інформацію
про дев’ять основних прав пацієнта, а саме: право на свободу й особисту
недоторканність, право на приватне життя й конфіденційність, право на
інформацію, право на фізичну недоторканність, право на життя, право
на найвищий досяжний рівень здоров’я, право на свободу від катування і
нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження, право на участь
у публічній політиці, право на свободу від дискримінації та на рівність
пацієнтів.
Відсутність у ЄКЗПЛОС конкретних положень, які гарантують право
на охорону здоров’я, не заважає ЄСПЛ – органу, що контролює та
забезпечує виконання ЄКЗПЛОС, – розглядати деякі проблеми захисту
прав пацієнта. Стаття 5, яка гарантує право на свободу та особисту
недоторканність, застосовується ЄСПЛ для захисту прав осіб, позбавлених
свободи з підстав, пов’язаних із психічним здоров’ям. Стаття 3 забороняє
застосування катування та/або нелюдського або такого, що принижує
гідність, поводження щодо затриманих, у тому числі осіб, позбавлених
свободи з підстав, пов’язаних із психічним здоров’ям. Стаття 8, яка
передбачає право на повагу до приватного і сімейного життя, з успіхом
застосовується у випадках незаконного розголошення лікарської таємниці.
Однак, окрім цих прикладів, ЄСПЛ не наважується безпосередньо визнати
позитивне право на охорону здоров’я, хоча така можливість існує в межах
ст. 2, яка гарантує право на життя, у випадках, якщо прийняті раніше
зобов’язання порушені. Небажання ЄСПЛ піти на такий крок відображає
загальну тенденцію Суду не ухвалювати рішень, які могли б мати серйозний
економічний і/або соціальний вплив на політику чи ресурси.
Водночас у ст. 11 ЄСХ ЄКСП дає конкретне визначення права на охорону
здоров’я у сукупності з декількома суміжними гарантіями, такими як право
на соціальну й медичну допомогу, закріплене в ст. 13. Однак, оскільки
ЄСХ не передбачає механізму подання індивідуальних скарг жертвами
порушень прав, уся аналітика ЄКСП пов’язана зі звітами країн із механізмом
подання колективних скарг, а тому, зазвичай, є узагальненою (наприклад,
заява про те, що система охорони здоров’я повинна бути доступною
для всіх, чи що необхідно забезпечити наявність медичних закладів та
їхню укомплектованість персоналом). На сьогодні в межах механізму
колективних скарг ЄКСП було розглянуто лише один випадок порушення
права на охорону здоров’я, який стосується відмови в медичній допомозі
малозабезпеченим нелегальним імігрантам. Отже, існує великий потенціал
для удосконалення прецедентного права ЄКСП у цій галузі.
Інші важливі нормативні документи, які аналізуються у цьому розділі,
наприклад, Європейська хартія прав пацієнтів, також містять низку
конкретних і актуальних гарантій, але для забезпечення дотримання цих
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норм жодних органів контролю не передбачено. Тому жертва не може подати
скаргу безпосередньо на порушення цих норм і отримати компенсацію.
Проте це не означає, що на них не можна посилатися в аргументуванні скарг
щодо порушення договорів, які є обов’язковими, таких як ЄКЗПЛОС і ЄСХ,
для глибшого тлумачення встановлених цими договорами норм. Своєю
чергою, дедалі частіше застосування документів, які не є обов’язковими,
таких як Європейська хартія прав пацієнтів, підвищує авторитет і значення
цих документів, а отже, з часом деякі їхні положення, можливо, набудуть
статусу звичаєвого міжнародного права19.

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 проводять.
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 лікарні й забирають у неї дитину.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 5 (п. «е» ч. 1) ЄКЗПЛОС: Кожен має право на свободу та
особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, 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 хворий» на тій підставі, що значення цього терміна постійно змінюється20. Однак він вказав на необхідність об’єктивних даних
медичної експертизи про те, що в зазначений час у людини є пси-

19

Стаття 38 (п. «b» ч. 1) Статуту Міжнародного суду вказує на «міжнародний
звичай» як джерело міжнародного права, наголошуючи на двох умовах: такий
звичай повинен бути загальною практикою держав і визнаватися як обов’язкова
правова норма.

20

ЄСПЛ. Рішення у справі «Вітольд Літва проти Польщі» (33 EHRR 53). Дає визначення алкоголізму для мети ст. 5 (п. «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.
ff

ЄСПЛ встановив низку процедурних гарантій щодо застосування ст. 5 (п. «е» ч. 1)
••

Позбавлення будь-кого свободи може відбуватися тільки в межах 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 законності 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 виправдано 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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Херц проти Німеччини» (44672/98); ЄСПЛ. Рішення у
справі «Ракевич проти Російської Федерації» (58973/00).

22

ЄСПЛ. Рішення у справі «Варбанов проти Болгарії» (31365/96).

23

ЄСПЛ. Рішення у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (6301/73). Див. також:
ЄСПЛ. Рішення у справі «Х.Л. проти Великобританії» (45508/99). Система
утримання «неофіційних пацієнтів» у психіатричних стаціонарах не передбачала
достатніх процесуальних гарантій для упередження випадків самовільного поз
бавлення свободи.

24

ЄСПЛ. Рішення у справі «Х. проти Сполученого Королівства» (7215/75).

25

ЄСПЛ. Рішення у справі «Гайші проти Угорщини» (34503/03). Пацієнт три роки
незаконно утримувався в угорській психіатричній лікарні, де процедура примусової госпіталізації була поверховою, а факт небезпечної поведінки хворого
не було доведено.

26

ЄСПЛ. Рішення у справі «Вітольд Літва проти Польщі» (33 EHRR 53). Див. також:
ЄСПЛ. Рішення у справі «Хатчінсон Рейд проти Сполученого Королівства»
(37 EHRR 9). Відповідно до ст. 5 (п. «е» ч. 1), позбавлення свободи (примусова
госпіталізація) особи з психопатичним розладом було виправдано як в інтересах
самої цієї особи, так і в інтересах громадської безпеки, хоча її стан піддавався
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 порушення 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 пацієнт вживав наркотики чи був наркозалежним.
Держава під час заповнення деяких офіційних форм вимагає
розкриття ВІЛ-статусу.
Медичні працівники вимагають згоди батьків як умови отримання молоддю 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
ff

Стаття 8 (ч. 1) ЄКЗПЛОС: Кожен має право на повагу до свого приватного 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 особисті та інтимні відомості, що можуть бути необхідними для

27

ЄСПЛ. Рішення у справі «Ешінгдейн проти Сполученого Королівства» (7 EHRR
528).

28

ЄСПЛ. Рішення у справі «Інхорн проти Швеції» (56529/00).

29

ЄСПЛ. Рішення у справі «M.С. проти Швеції» (27/08/1997); ЄСПЛ. Рішення у
справі «Z проти Фінляндії» (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 інформації особливо згубне у випадку ВІЛ-інфекції. Тому в національному 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.

ff

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.

ff

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

ff

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 процедури, а також на захист своєї приватності під час проведення
діагностичних оглядів, відвідин медичних спеціалістів і загалом
під час медичних і хірургічних втручань.

ff

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

30

ЄСПЛ. Рішення у справі «Z проти Фінляндії» (25 EHRR 371).

31

Там само.

32

ЄСПЛ. Рішення у справі «І. Ф. проти Туреччини» (24209/94). Примусовий гінекологічний огляд жінки, що перебуває під вартою в поліцейській дільниці, було
визнано порушенням ст. 8 ЄКЗПЛОС.

33

ЄСПЛ. Рішення у справі «Гласс проти Сполученого Королівства» (39 EHRR
15). Випадок введення діаморфіну дитині з важкими психічними й фізичними
відхиленнями супроти чітко вираженої волі матері визнано порушенням ст. 8
ЄКЗПЛОС.
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закладі матеріальних умов, необхідних для гарантії збереження
медичної таємниці.
ff

34

Конвенція про захист особи в зв’язку з автоматичною обробкою 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 добросовісно й законно отримані та опрацьовані; повинні накопичуватися
для точно визначених і законних цілей та не використовуватися 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 необхідності, 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 національну приналежність, політичні погляди або релігійні чи
інші переконання, а також персональні дані, що стосуються
здоров’я чи сексуального життя, можуть піддаватися автоматичній обробці тільки в тих випадках, коли національне
право передбачає належні гарантії. Це ж правило застосовується 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 особі 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 даних, 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.

Конвенція про захист особи в зв’язку з автоматичною обробкою персональних
даних. РЄ. 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 репродуктивне здоров’я.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 8 (ч. 1) ЄКЗПЛОС: Кожен має право на повагу до свого
приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
••

ff

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 інформації 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.

Стаття 10 (ч. 1) ЄКЗПЛОС: Кожен має право на свободу вираження
поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання
органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не
перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, 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. Див. також: ЄСПЛ. Рішення у справі «МакГінлі й Іґан проти Сполученого
Королівства» (27 EHRR 1). У контексті ст. 8 може виникати позитивне зобов’язання держави надавати інформацію про ризик радіоактивного опромінення.

36

ЄСПЛ. Рішення у справі «Ґуера проти Італії» (26 EHRR 357).
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ff

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.

ff

Рекомендація № R (2000) 5 Комітету міністрів РЄ державам-учасницям 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 забезпечення 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, зважаючи на особливості тих груп населення, на які вони спрямовані.
8. Для підвищення обізнаності населення про права пацієнтів
необхідно регулярно проводити інформаційні кампанії та використовувати інші методи, такі як інформування через телефони довіри. Для пацієнтів, які бажають отримати додаткову
інформацію (про свої права й механізми їхнього захисту), повинні
бути створені адекватні системи скерування у відповідні служби.
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ff

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.

ff

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
наслідки 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 ухвалювати 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 інформованої згоди пацієнта.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

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

ff

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».

ff

Статті 4 і 5 Європейської хартії прав пацієнтів: Пацієнт має право 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 різноманітними медичними процедурами й закладами (спеціалістами)
на основі адекватної інформації.
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ff

Стаття 3 (ч. 1, 2) Декларації про політику в галузі дотримання
прав пацієнта в Європі: Інформована усвідомлена згода пацієнта є попередньою умовою будь-якого медичного втручання,
[й] пацієнт має право відмовитися від медичного втручання або
призупинити його проведення.

ff

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) добровільну згоду зацікавленої особи відповідно до встановленого законом 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 репродуктивного 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 належить 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 лікування дієздатного пацієнта вважатися порушенням ст. 8 і 3 ЄКЗПЛОС
(навіть якщо запропоноване лікування відповідає законодавчим вимогам). До визначальних факторів належать відсутність наслідків пропонованого лікування для пацієнта, ймовірні побічні ефекти лікування
та можливість застосування менш агресивних варіантів лікування39.
ff

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню
або покаранню

37

ЄСПЛ. Рішення у справі «І. Ф. проти Туреччини» (24209/94).

38

ЄСПЛ. Рішення у справі «Гласс проти Сполученого Королівства» (61827/00).

39

Р. (за клопотанням П.С.) проти (1) відповідального лікаря (лікаря Г.) і (2) лікаря,
призначеного для надання незалежного висновку (лікаря В.) (Високий суд Англії
та Уельсу [ВСАУ] 2335 [Admin.]).
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•

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
постановив, що кожному дієздатному пацієнту необхідно надати можливість 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 палатах.
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 недобросовісний догляд за хворими.
За схильною до суїциду пацієнткою психіатричного стаціонару
не ведеться адекватний нагляд, і вона вчиняє самогубство.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

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 визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає
таке покарання.
••

40

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:

ЄСПЛ. Рішення у справі «Нітецький проти Польщі» (65653/01). Суд не визнав
порушення ст. 2 у ситуації, коли держава оплатила лише 70% вартості призначених пацієнту життєво необхідних ліків, а решту повинен був оплатити сам
пацієнт.
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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 гіпотетичної 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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Пауел проти Сполученого Королівства» (45305/99).
Скарга батьків на порушення ст. 2 (ч. 1), яке, ймовірно, відбулося внаслідок
фальсифікації записів у медичній карті їхнього сина й відсутність адекватного
розслідування інциденту владою, була визнана неприйнятною.

42

ЄСПЛ. Рішення у справі «Кіпр проти Туреччини» (35 EHRR 731).

43

ЄСПЛ. Рішення у справі «Кінан проти Сполученого Королівства» (33 EHRR 913).

44

Там само.

120

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 3.3.

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 забезпечення 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 методам паліативного догляду.
Дитина в соціальному інтернаті через погане харчування прикута 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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Кальвеллі і Чільо проти Італії» (32967/96). У межах
висловленої окремої думки пропонувалося розглядати справу в межах кримінального судочинства. У цій справі заявники, прийнявши присуджену в межах
цивільного процесу компенсацію за смерть свого немовляти, тим самим зробили недоступним для себе найефективніший спосіб встановлення ступеня вини
лікаря, який був до цього причетний.

46

ЄСПЛ. Рішення у справі «Претті проти Сполученого Королівства» (35 EHRR 1).

47

ЄСПЛ. Рішення у справі «Д. проти Сполученого Королівства» (24 EHRR 423).
Питання, які належать до розгляду судом у межах ст. 2, не відрізнялися від
питань, які розглядалися у межах ст. 3.
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НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 11 ЄСХ: З метою забезпечення ефективного 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 відповідальності у питаннях здоров’я; 3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням, а також
нещасним випадкам.
••

ЄКСП постановив, що ст. 11 передбачає як фізичне, так і психічне 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). Порядок звернення до закладів охорони здоров’я не повинен
створювати непотрібні затримки в наданні допомоги. Доступ до
лікування повинен базуватися на прозорих критеріях, погоджених 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 кваліфікуватися 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 інформаційних кампаній і 2) проведення безоплатних регулярних

48

РЄ. Висновки Європейського комітету зі соціальних прав. (XVII-2); Висновки
2005. Заява про тлумачення ст. 11.

49

РЄ. Висновки: Данія. (XV-2).

50

РЄ. Висновки: Сполучене Королівство. (XV-2).

51

РЄ. Висновки: Данія. (XV-2).
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профілактичних оглядів (скринінгу) задля виявлення важких
захворювань52.
ff

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

ff

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

ff

Стаття 35 Хартії основних прав ЄС: Кожен має право доступу
до профілактичного медичного обслуговування й право користуватися 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 відмовляється виписувати пацієнту морфін для полегшення болю.
Ув’язненому, який страждає на онкологічне захворювання,
відмовляють у лікуванні.
Споживачеві наркотиків, якого утримують під вартою, відмовляють у психіатричному лікуванні.

52

РЄ. Право на охорону здоров’я і Європейська соціальна хартія. http://www.coe.
int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ecsr/ecsrdefault_EN.asp?

53

ЄСПЛ. Рішення у справі «Хуртадо проти Швейцарії» (280-A); ЄСПЛ. Рішення у
справі «Ільхан проти Туреччини» (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
ff

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, заявила, 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 свободи 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 перевищують ступінь страждань, неминучих під час позбавлення
волі»56.

••

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

54

ЄСПЛ. Рішення у справі «Танко проти Фінляндії» (23634/94).

55

ЄСПЛ. Рішення у справі «Хуртадо проти Швейцарії» (280-A); ЄСПЛ. Рішення у
справі «Ільхан проти Туреччини» (34 EHRR 36).

56

ЄСПЛ. Рішення у справі «Муасель проти Франції» (38 EHRR 34).

57

ЄСПЛ. Рішення у справі «Кудла проти 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 тривогою через ненадання допомоги, досягає достатнього ступеня
важкості59. Наприклад, таке рішення було ухвалене у випадку,
коли відсутність лікування з приводу різноманітних захворювань 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 медичної допомоги й лікування, які він не може отримати у в’язниці,
ув’язненого необхідно звільнити із встановленням для нього необхідних 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 системні помилки у випадку, коли у в’язниці помер героїнозалежний
ув’язнений65.

58

ЄСПЛ. Рішення у справі «МакГлінчі та інші проти Сполученого Королівства» (37
EHRR 821).

59

ЄСПЛ. Рішення у справі «Сарбан проти Молдови» (3456/05).

60

ЄСПЛ. Рішення у справі «Хуматов проти Азербайджану» (9852/03) і (13413/04).

61

ЄСПЛ. Рішення у справі «Ведлер проти Польщі» (44115/98). Див. також: ЄСПЛ.
Рішення у справі «Муасель проти Франції» (38 EHRR 34).

62

ЄСПЛ. Рішення у справі «Кінан проти Сполученого Королівства» (33 EHRR 48).
Лікування психічно хворого пацієнта може бути несумісним із нормами ст. 3
в аспекті захисту людської гідності, навіть якщо пацієнт не може вказати на
конкретні негативні наслідки.

63

ЄСПЛ. Рішення у справі «Муасель проти Франції» (38 EHRR 34). Встановлено,
що позбавлення свободи було рівнозначне нелюдському поводженню.

64

ЄСПЛ. Рішення у справі «Кінан проти Сполученого Королівства» (33 EHRR 48).
Встановлено факти незабезпечення послуг психіатра та відсутності медичних
записів.

65

ЄСПЛ. Рішення у справі «МакГлінчі та інші проти Сполученого Королівства» (37
EHRR 821). Встановлено відсутність необхідних умов для фіксування втрати ваги,
перерви в моніторингу, невжиття необхідних заходів, включаючи госпіталізацію.
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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 своєчасної та адекватної медичної допомоги з приводу наявних у
нього ВІЛ-інфекції та туберкульозу66.

••

Якщо людина страждає декількома захворюваннями, під час утримання під вартою ймовірність погіршення стану, пов’язана з кожним 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 відчуття 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 відповідних процедурних гарантіях. Окрім того, застосування примусу 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 допомоги 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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Яковенко проти України» (15825/06). Див. також: ЄСПЛ.
Рішення у справі «Хуртадо проти Швейцарії» (280-A). Рентгенівський знімок,
який показав перелом ребра, було зроблено з запізненням на шість днів.

67

ЄСПЛ. Рішення у справі «Худобін проти Російської Федерації» (59696/00).

68

ЄСПЛ. Рішення у справі «Ялло проти Німеччини» (44 EHRR 667).

69

ЄСПЛ. Рішення у справі «Невмержицький проти України» (43 EHRR 32). Встановлено, що примусове годування ув’язнених, які оголосили голодування,
неприйнятне й рівнозначне катуванню. Див. також: ЄСПЛ. Рішення у справі
«Херцегфалві проти Австрії» (15 EHRR 437). Встановлено, що примусове введення ліків та їжі «буйному» ув’язненому, який оголосив голодування, відповідають
прийнятій медичній практиці.

70

ЄСПЛ. Рішення у справі «Попов проти Російської Федерації» (26853/04); ЄСПЛ.
Рішення у справі «Лінд проти Російської Федерації» (25664/05); ЄСПЛ. Рішення
у справі «Калашников проти Російської Федерації» (47095/99) і (ECHR 2002-VI).

71

ЄСПЛ. Рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» (9852/03) і (13413/04);
ЄСПЛ. Рішення у справі «Маленко проти України» (18660/03).
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ff

••

Влада також повинна забезпечити ведення детального обліку 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 лікування 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 нелюдського поводження, 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 страждань/стресу/тривоги, який переходить у приниження людини, як
це визначив ЄСПЛ, не вважається порушенням ст. 3.

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському 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 поводження з особами, позбавленими волі, на праволюдинних засадах,
а також встановив цільові критерії для моніторингу78.

72

ЄСПЛ. Рішення у справі «Худобін проти Російської Федерації» (59696/00).

73

ЄСПЛ. Рішення у справі «Алексанян проти Російської Федерації» (46468/06).

74

ЄСПЛ. Рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» (9852/03) і (13413/04);
ЄСПЛ. Рішення у справі «Мельник проти України» (72286/01). Див. також: ЄСПЛ.
Рішення у справі «Холомьов проти Молдови» (30649/05).

75

ЄСПЛ. Рішення у справі «Раду проти Румунії» (34022/05).

76

ЄСПЛ. Рішення у справі «Х. проти Данії» (32 DR 282).

77

РЄ. Підготовчі матеріали Європейської конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод. Т. 1.

78

РЄ. Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Стандарти ЄКПК.
(CPT/Inf/E [2002, переглянуто 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 природного освітлення та свіжого повітря в ізоляторах тимчасового
утримання й впливу таких умов утримання на здоров’я ув’язнених80.
ff

Стаття 11 Європейської хартії прав пацієнтів: Кожен має право, 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, таких як паліативне лікування й полегшення доступу пацієнтів до
такого лікування.

ff

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 медичних 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 конструктивної 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

РЄ. Висновки Європейського комітету з соціальних прав. (XVII-2); Висновки
2005. Заява про тлумачення ст. 11; Висновки 2005: Румунія.
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Держава домовляється про широкомасштабні клінічні випробовування, не проконсультувавшись та не вимагаючи від дос
лідників проконсультуватися зі спільнотами, інтересів яких ці
дослідження будуть торкатись.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 5.3 Фундаментальних принципів Люблянської хартії з
реформування охорони здоров’я: Реформи у сфері охорони здоров’я повинні бути спрямовані на задоволення потреб громадян, з
урахуванням їхніх очікувань стосовно здоров’я та медичної допомоги. Вони повинні забезпечити вирішальний вплив населення на
те, як надаватимуться медичні послуги. Громадяни також повинні
частково нести відповідальність за своє здоров’я.

ff

Частина III Європейської хартії прав пацієнтів («Право на громадянську активність»): громадяни мають «право брати участь у
визначенні, здійсненні та оцінці публічної політики щодо захисту
прав у сфері охорони здоров’я».

ff

Рекомендація № R (2000) 5 Комітету міністрів РЄ державам-учасницям про розвиток форм участі громадян і пацієнтів у процесі
ухвалення рішень, які впливають на медичне обслуговування82:
Рекомендує урядам держав:

82

••

вжити заходів для того, щоб принцип участі громадян торкався 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, пояснювального меморандуму, приділяючи увагу всім особам та
організаціям, які прагнуть брати участь в ухваленні рішень
у галузі охорони здоров’я.

Рекомендація № R (2000) 5 Комітету міністрів. РЄ. 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.
ff

Рекомендація № R (2006)18 Комітету міністрів РЄ державамучасницям 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 грамотності 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 меншин 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 програмах 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 придумала», а згодом у неї діагностують рак яєчника.
Особі з обмеженими інтелектуальними можливостями за місцем проживання не надають допомоги, необхідної для ефективної соціальної інтеграції у суспільне життя.

83

Рекомендація № R (2006) 18 Комітету міністрів. РЄ. https://wcd.coe.int/ViewDoc.
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НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

ff

Стаття 14 ЄКЗПЛОС («Заборона дискримінації»): Користування
правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси,
кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного 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.

Стаття 11 ЄСХ (розглядається у сукупності зі ст. Е ч. V Хартії, яка гарантує заборону дискримінації): З метою забезпечення ефективного 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 відповідальності у питаннях здоров’я; 3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням, а також
нещасним випадкам.

84

Самостійне положення про недопущення дискримінації в формі Протоколу
№ 12 до Конвенції набуло чинності в 2005 р., але ратифіковане лише деякими
країнами. http://www.humanrights.coe.int/

85

ЄСПЛ. Рішення у справі «Расмусен проти Данії» (7 EHRR 371).

86

ЄСПЛ. Рішення у справі «Д. Х. проти Чеської Республіки» (57325/00).
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ff

Стаття 15 ЄСХ («Право осіб із фізичними та розумовими вадами
на незалежність, соціальну інтеграцію та на участь у житті суспільства»): 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 орієнтування, 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 заохочувати 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 технічну допомогу, що спрямовані на усунення перешкод для спілкування
і пересування і що надають доступ до транспорту, житла, культурної 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, спрямованих на зниження фінансового навантаження на пацієнтів
з найменш благополучних верств населення88.

87

РЄ. Висновки Європейського комітету зі соціальних прав. (XVII-2); Висновки
2005. Заява про тлумачення ст. 11.

88

РЄ. Висновки: Португалія. (XVII-2).
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••

ЄКСП, розглядаючи скаргу проти Франції про порушення: а)
права на медичну допомогу, закріпленого в ст. 1389 переглянутої 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

Стаття 13: З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальну
та медичну допомогу Сторони зобов’язуються: 1. забезпечити, щоб будь-якій
малозабезпеченій особі, яка неспроможна отримати достатніх коштів своїми
власними зусиллями або з інших джерел, зокрема за рахунок допомоги по соціальному забезпеченню, надавалась належна допомога, а у разі захворювання
забезпечувався догляд, якого вимагає стан її здоров’я; 2. забезпечити, щоб
політичні або соціальні права осіб, які отримують таку допомогу, на цій підставі
не обмежувалися; 3. передбачити, що кожна людина може отримувати у відповідних державних чи приватних службах такі поради та персональну допомогу, які
можуть бути необхідними для запобігання виникненню особистого або сімейного
нужденного становища, для його подолання чи полегшення; 4. застосовувати
положення пунктів 1, 2 і 3 цієї статті на засадах рівності між своїми громадянами
та громадянами інших Сторін, які на законних підставах перебувають на території
їхніх держав, відповідно до своїх зобов’язань за Європейською конвенцією про
соціальну та медичну допомогу, яка була підписана в Парижі 11 грудня 1953 р.

90

Переглянута Європейська соціальна хартія 1996 р. (ETS No. 163) об’єднує в
одному документі всі права, гарантовані спочатку Хартією 1961 р. (ETS No.
035) й додатковим протоколом до неї від 1988 р. (ETS No. 128), та доповнює їх
новими правами й поправками, внесеними державами-учасницями. Поступово
переглянута Хартія замінює собою початковий договір від 1961 р.

91

Міжнародна федерація за права людини (FIDH) проти Франції. (13/2003)

92

Стаття 17: З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та підлітків рости в умовах, які сприяють всебічному розвиткові їхньої особистості та
їхніх фізичних і розумових здібностей, Сторони зобов’язуються самостійно або
у співпраці з громадськими і приватними організаціями вживати всіх відповідних і необхідних заходів для: 1. a) забезпечення дітям і підліткам, з урахуванням
прав і обов’язків їхніх батьків, догляду, допомоги, освіти та підготовки, яких вони
потребують, зокрема шляхом створення або забезпечення функціонування
закладів і служб, достатніх та адекватних для досягнення цієї мети; b) захисту
дітей та підлітків від недбайливості, насилля або експлуатації; c) надання захисту та спеціальної допомоги з боку держави дітям і підліткам, які тимчасово
або постійно позбавлені допомоги з боку їхніх сімей; 2. Забезпечення дітям і
підліткам безкоштовної початкової і середньої освіти, а також заохочення до
регулярного відвідання школи.
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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 допомоги 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.
ff

Стаття 3 Конвенції про права людини та біомедицину94 («Рівноправний доступ до медичного обслуговування»): Сторони, враховуючи медичні потреби та наявні ресурси, вживають відповідних
заходів для забезпечення в межах їхньої юрисдикції рівноправного
доступу до медичної допомоги належної якості.

ff

Стаття 23 Конвенції про статус осіб без громадянства: Держави,
які домовляються, будуть надавати біженцям, що законно проживають на їх території, ті ж гарантії щодо урядової допомоги
й підтримки, якими користуються їхні громадяни.

ff

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. уряд Франції видав постанову, в якій йшлося про те, що «всі
види медичного догляду та лікування для неповнолітніх жителів Франції, які не
є бенефіціаріями державної програми медичної допомоги, відповідають вимогам, установленим для надання невідкладної допомоги» (CIRCULAR DHOS/
DSS/DGAS).

94

Конвенція про права людини та біомедицину. РЄ. http://conventions.coe.int/
Treaty/en/Treaties/world/164.doc/
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ff

Рекомендація № R (2006) 18 Комітету міністрів РЄ державамучасницям 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 мультикультурних спільнот.

95

ff

Пункт 4 Рекомендації Парламентської асамблеї 1626 (2003) щодо
реформування систем охорони здоров’я в Європі («Забезпечення 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.

ff

Стаття 2 Європейської хартії прав пацієнтів («Право на доступність»): 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.

Рекомендація Парламентської асамблеї 1626 (2003). РЄ. 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 цьому розділі представлено європейські регіональні нормативні
положення, які містяться в Європейській конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод (ЄКЗПЛОС) і в Європейській соціальній хартії
(ЄСХ). Тут також пояснюється, як ці норми пов’язані з трьома основними
правами осіб, що надають допомогу в сфері охорони здоров’я: 1) правами
в сфері праці, включаючи право на працю і право на рівні можливості
без дискримінації за ознакою статі; 2) правом на свободу об’єднання,
включаючи право на створення профспілок і право на страйк і 3) правом
на належну правову процедуру та пов’язаними з нею такими правами: на
справедливий розгляд справи, на ефективний засіб правового захисту,
на захист приватного життя й репутації, на свободу вираження поглядів і
свободу інформації.
Цей розділ складається з трьох основних частин. У першій частині
аналізується право на гідні умови праці, в другій – йдеться про право на
свободу об’єднання, а в третій – аналізується право на належну правову
процедуру й пов’язані з нею права. Кожна частина пояснює значення цього
права для осіб, які надають медичну допомогу, та містить приклади його
можливих порушень. Далі наводяться відповідні правові норми з договорів
РЄ, а наприкінці коротко викладено основні принципи тлумачення, які
базуються на прецедентах судових рішень і прикінцевих заувагах органів,
що провадять моніторинг дотримання прав за звітами держав.

Право на гідні умови праці
Право на працю й права в сфері праці визначено в ЄСХ. До відповідних
нормативних положень ЄКЗПЛОС, хоча вони й не розглядаються у цій
частині, належать ст. 2 (право на життя) і ст. 3 (заборона катування чи
нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання)
тією мірою, якою вони забезпечують захист від жорстокого поводження на
робочому місці.
Європейський комітет зі соціальних прав (ЄКСП) дає детальне тлумачення
передбаченого ЄСХ права на гідні умови праці, зокрема, щодо таких
чотирьох аспектів: право на працю (ст. 1 [ч. 2]) і на рівні можливості без
дискримінації за ознакою статі (ст. 20), право на розумну тривалість
робочого дня та робочого тижня (ст. 2 [ч. 1]), право на безпечні та здорові
умови праці (ст. 3) і право на справедливу оплату праці96. Кожне із цих прав
96

Дайджест прецедентних рішень ЄКСП на сайті http://www.coe.int/t/dghl/
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висвітлюється далі. Хоча медичні працівники в цих положеннях майже
не згадуються, вони мають право на такий же рівень захисту, що й інші
працівники.

Право на працю й на рівні можливості без дискримінації
за ознакою статі
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Жінку-лікаря постійно оминають підвищенням на посаді незважаючи на те, що в неї більше досвіду роботи й вища кваліфікація, 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
ff

Стаття 1 (ч. 2) ЄСХ («Право на працю»): З метою забезпечення ефективного здійснення права на працю Сторони
зобов’язуються:… ефективно захищати право працівника заробляти 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 частково 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 обраною спеціальністю97;
c) заборони підневільної або примусової праці.

97

РЄ. Висновки Європейського комітету зі соціальних прав. Висновки (II і XVI-1).
Заява про тлумачення ст. 1 (ч. 2).
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Нижче розглядаються перші два компоненти ст. 1 (ч. 2) з акцентуванням на понятті й межах дискримінації. Водночас дається опис
прийнятної внутрішньодержавної політики протидії дискримінаційній
практиці, що перешкоджає здійсненню права на працю, яке встановлено 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 пропорційним 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 нерозривно 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 певну релігію і погляди, сексуальну орієнтацію, на інвалідів, осіб
певного віку, політичні погляди, етнічне походження тощо103.

98

Рішення у справі «Національний синдикат туристичних агентів проти Франції»
від 10 жовтня 2000 р. (6/1999).

99

РЄ. Висновки: Греція. (XVI-1).

100

РЄ. Висновки: Ісландія. (XVI 11-1); Висновки 2006: Албанія.

101

Стаття G: Викладені в частині I права й принципи, коли вони ефективно втілюються у життя, і їх практичне здійснення, як це передбачено в частині II, не
можуть піддаватися жодним іншим обмеженням, окрім указаних в частинах I і II,
за винятком обмежень, установлених законом і необхідних у демократичному
суспільстві для захисту прав і свобод інших осіб або захисту державних інтересів,
національної безпеки, здоров’я населення чи суспільної моралі. Обмеження, що
допускаються згідно з цією Хартією щодо викладених у ній прав і обов’язків, не
підлягають застосуванню в інших цілях, окрім тих, для яких їх передбачено.

102

РЄ. Висновки: Австрія. (XVIII-1).

103

Девід Гаріс та ін. Право Європейської конвенції з прав людини. – Оксфорд :
Вид-во Оксфордського університету. – 2009. – 607 с.
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••

Дискримінація також може виникнути, якщо не було конструктивно 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 зайнятості 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 поводження, 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, суперечить 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

Рішення у справі «Міжнародна асоціація Аутизм-Європа (AIAE) проти Франції»
від 4 листопада 2003 р. (13/2002).

105

РЄ. Висновки: Австрія. (XVI-1).

106

РЄ. Висновки: Ісландія. (XVI-1).

107

РЄ. Висновки: Ісландія. (XVI-1).

108

РЄ. Висновки 2006: Албанія.

109

РЄ. Висновки 2002: Франція; Рішення у справі «Синдикат із праці та соціальних
питань СЕД проти Франції» від 16 листопада 2005 р. (24/2004).

110

РЄ. Висновки: Ісландія. (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 дискримінації необхідної допомоги в поданні скарги.
••

Держави – учасниці ЄСХ можуть вимагати від іноземних громадян 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 випадків, коли посада пов’язана з забезпеченням правопорядку й
законності, національною безпекою чи з функціями, які передбачають такі обов’язки112.

••

Заборона будь-якої практики, яка може перешкоджати здійсненню 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 дискримінації під час часткової зайнятості. Зокрема, повинні існувати
правила, які б попереджували випадки неоголошеної понаднормової роботи, а також однакова оплата праці в усіх її аспектах 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

РЄ. Висновки 2006: Албанія.

112

РЄ. Висновки 2006: Литва.

113

РЄ. Висновки: Австрія. (XVI-1).

114

РЄ. Висновки 2006. Заява про тлумачення ст. 1(ч. 2).
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ff

Стаття 20 ЄСХ («Право на рівні можливості та рівне ставлення у
вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації 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 працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі
Сторони зобов’язуються визнавати це право і вживати відповідних заходів для забезпечення його застосування або для сприяння
його застосуванню у таких галузях: a) працевлаштування, захист
від звільнення та професійна реінтеграція; b) професійна орієнтація, 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 тиждень, у тому числі інколи відпрацьовувати 18-годинну робочу
зміну.
Медсестру змушують працювати понаднормово, не отримавши
її попередньої згоди.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

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 справедливі 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, включаючи 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 понаднормової роботи та її тривалості підлягають регулюванню118.

••

У ст. 2 (ч. 1) також ідеться про поступове скорочення тривалості 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 порядку. Відсутність фактичної роботи не може слугувати адекватним 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 зазнає небезпечного впливу високих рівнів рентгенівського
опромінення через несправність обладнання, яке давно не
перевіряється й не замінюється.

115

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 2 (ч. 1).

116

РЄ. Висновки: Норвегія. (XIV-2).

117

РЄ. Висновки: Нідерланди. (XIV-2).

118

РЄ. Висновки. (XIV-2). Заява про тлумачення ст. 2 (ч. 1).

119

Там само.

120

Рішення у справі «Французька конфедерація управління ФКУ-ГКР проти Франції»
від 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
ff

Стаття 3 ЄСХ («Право на безпечні та здорові умови праці»): З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та
здорові умови праці Сторони зобов’язуються, консультуючись з
організаціями роботодавців і працівників: 1. розробити, здійснювати і періодично переглядати послідовну національну політику
в галузі охорони праці, виробничої гігієни і виробничого середовища. 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 виробничому середовищу; 2. прийняти правила з техніки безпеки та
гігієни праці; 3. забезпечити виконання таких правил шляхом заходів нагляду за дотриманням їхніх вимог; 4. сприяти поступовому
розвиткові призначених для всіх працівників служб виробничої гігієни, головне завдання яких полягає у здійсненні профілактичних
і консультативних функцій.
••

Право кожного працівника на умови праці, які відповідають вимогам 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 основоположних свобод, яка закріплює право на життя122.

••

Стаття 3 ЄСХ стосується як державного, так і приватного секторів123.

••

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 забезпечення рівних можливостей тощо)124. Політику й стратегії в
цій галузі варто регулярно оцінювати й переглядати, особливо
з погляду характеру професійних ризиків.

121

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 3.

122

РЄ. Висновки. (XIV-2). Заява про тлумачення ст. 3.

123

РЄ. Висновки II. Заява про тлумачення ст. 3.

124

РЄ. Висновки 2005: Литва.
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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 інформування, 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 міжнародних 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 законодавство (зазвичай, Трудовий кодекс), у якому встановлені
обов’язки роботодавців, права й обов’язки працівників і конкретні 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 застосовувати126. 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 дотриманням правил та застосовувати ефективні штрафні санкції
у разі порушень.

125

РЄ. Висновки 2003: Болгарія.

126

РЄ. Висновки: Норвегія. (XIV-2).

127

Рішення у справі «Фонд Марангопулоса із захисту прав людини (ФМПЛ) проти
Греції» від 6 грудня 2006 р. (30/2005).

128

РЄ. Висновки 2005: Естонія.
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Право на справедливу оплату праці
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Деяким медичним працівникам платять лише 40% середньої заробітної плати в країні, а зарплата допоміжного персоналу нижча
від установленого в країні мінімального рівня оплати праці.
Медсестра, яка працює понаднормово, отримує звичайну заробітну плату.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 4 ЄСХ («Право на справедливу винагороду»): З метою
забезпечення ефективного здійснення права на справедливу винагороду 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 попередження про звільнення з роботи; 5. дозволити відрахування
із заробітної плати тільки на умовах і в розмірах, передбачених
національними законами або правилами чи встановлених колективними договорами або арбітражними рішеннями. Здійснення
цих прав досягається шляхом вільного укладання колективних
договорів, запровадження встановленого законодавством механізму визначення заробітної плати або вжиття інших заходів, що
відповідають національним умовам.
••

129

Щоб вважатися справедливою у розумінні ст. 4 (ч. 1) ЄСХ, заробітна 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.

РЄ. Висновки. (XIV-2). Заява про тлумачення ст. 4 (ч. 1). Розрахунки, які застосовуються комітетом, базуються на чистих сумах (після вирахування податків та
відрахувань до фондів соціального страхування). Соціальні платежі (наприклад,
допомога з соціального страхування або пільги) враховуються тільки в тому разі,
коли вони безпосередньо пов’язані з заробітною платою.
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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 дорівнює 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 службовців 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 понаднормових годин, які не підлягають оплаті за підвищеною ставкою135.

••

Жінки та чоловіки мають право на «рівну винагороду за рівноцінну 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 поширюватися 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 поширюватися 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

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 4 (ч. 2).

131

РЄ. Висновки: Бельгія. (XIV-2).

132

РЄ. Висновки: Ірландія. (IX-2).

133

РЄ. Висновки: Ірландія. (X-2).

134

РЄ. Висновки: Польща. (XV-2).

135

Рішення у справі «Французька конфедерація управління ФКУ-ГКР проти Франції»
від 16 листопада 2001 р. (9/2000).

136

РЄ. Висновки: Республіка Словаччина. (XV-2, додаток).

137

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 4 (ч. 3).

138

РЄ. Висновки: Португалія. (XVI-2).
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ливої дискримінації в оплаті праці139. Працівники, які вважають
себе жертвами дискримінації, повинні мати можливість звернутися до суду.
••

Внутрішньодержавне законодавство повинно містити положення, 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
Свободу об’єднання передбачено в ст. 11 ЄКЗПЛОС. Хоча Європейський
суд з прав людини (ЄСПЛ) розглядав скарги на можливе порушення
цього права лише декілька разів, Суд підтвердив, що це право включає в
себе також право не вступати до будь-яких об’єднань. Окрім того, ЄСПЛ
постановив, що ця гарантія не поширюється на членів офіційних органів
контролю. Цей висновок особливо важливий для медичних працівників,
оскільки такі органи контролю створюються відповідно до закону й мають
повноваження піддавати своїх членів дисциплінарним стягненням142.
Найповніший аналіз права на страйк наводиться в ЄСХ. ЄСПЛ розглядав
права профспілок вужче, в тому числі підтвердив право працівників на
страйк.
Нижче розглядаються два аспекти права на свободу об’єднання: право на
свободу зібрань та об’єднання, закріплене в ст. 11 ЄКЗПЛОС, і право на
створення профспілок та на страйк, згідно зі ст. 5, 6, 21 та 22 ЄСХ.

139

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 4 (ч. 3).

140

РЄ. Висновки. (XIII-5). Заява про тлумачення ст. 1 Додаткового протоколу.

141

РЄ. Висновки: Мальта. (XVI-2).

142

Див. також: Міжнародний центр юридичного захисту прав людини. Посібник для
юристів INTERIGHTS. Стаття 11 Європейської конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод: Свобода зібрань і об’єднання. http://www.interights.
org/view-document/index.htm?id=520. Інформація про тлумачення ЄСПЛ ст. 11
ЄКЗПЛОС.
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Право на свободу зібрань та об’єднання
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Міністерство охорони здоров’я не дає згоди на створення професійного 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 поліпшення умов праці
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

143

Стаття 11 ЄКЗПЛОС: 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. 2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням,
за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному 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 поняттям, яке не залежить від класифікації об’єднань у внутрішньодержавному праві. Цей фактор береться до уваги, але не
є визначальним143.

••

Право на свободу об’єднань у ст. 11 належить тільки до структур 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 особливо актуальним для медичних працівників і їхнього

ЄСПЛ. Рішення у справі «Шасаню та інші проти Франції» (29 EHRR 615). Організації мисливців у Франції визнані «об'єднаннями» відповідно до ст. 11, хоча
уряд стверджував, що вони є інститутами публічного права.
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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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Ле Компте проти Бельгії» (4 EHRR 1). Лікарі, які були
тимчасово відсторонені від роботи та діяльність яких регулює професійна
організація, безуспішно скаржилися на те, що їх зобов’язують вступати до цієї
організації та підкорятися її дисциплінарним органам. Беручи до уваги статус
організації як інституту публічного права (вона була складовою державної структури, а суддів у більшість її органів призначала держава), її функції контролю за
медичною діяльністю і ведення реєстру лікарів-практиків, а також її адміністративні, нормотворчі та дисциплінарні повноваження, Суд постановив, що мало
значення й те, що лікарів не обмежували в праві створювати власні професійні
асоціації й вступати до них. Див. також такі справи: ЄСПЛ. Рішення у справі
«Альберт і Ле Компте проти Бельгії» (7299/75, тощо), які стосуються лікарів;
ЄСПЛ. Рішення у справі «Ревер і Легале проти Франції» (14331/88 і 14332/88),
які стосуються архітекторів; ЄСПЛ. Рішення у справі «А. та інші проти Іспанії»
(13750/88), які стосуються колегій адвокатів; ЄСПЛ. Рішення у справі «Бартольд
проти Німеччини» (8734/79), що стосуються ветеринарних хірургів. Див. також:
ЄСПЛ. Рішення у справі «О. ВР. проти Російської Федерації» (44139/98); ЄСПЛ.
Рішення у справі «A. проти Іспанії» (6 DR 188).

145

ЄСПЛ. Рішення у справі «Янг та інші проти Великобританії» (4 EHRR 38). Підприємство, що приймає на роботу тільки членів профспілок, примусове членство в
профспілці залізничників визнані порушенням ст. 11. Див. також: ЄСПЛ. Рішення
у справі «Зігурйонсон проти Ісландії» (A264).

146

Такий підхід підтримали експерти ЄКСП, але не підтримав Комітет зі свободи
об'єднання МОП, хоча ст. 9 (ч. 1) Конвенції МОП №87, що обмежує права державних службовців, не згадує про «адміністративні органи держави».

147

ЄСПЛ. Рішення у справі «Вогт проти Німеччини» (21 EHRR 205). Суд залишив
відкритим питанням про те, чи входять учителі до складу «адміністративних
органів держави», однак Комісія вирішила, що не входять.
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Колективний договір між профспілкою та керівництвом органу
охорони здоров’я складено так, що 30% вакансій зарезервовано для членів цієї профспілки.
Усім працівникам сфери охорони здоров’я категорично заборонено брати участь у страйкових діях будь-яких форм.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 5 ЄСХ («Право на створення організації»): З метою забезпечення 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 збройних сил, і обсяг їхнього застосування до осіб цієї категорії також
визначаються національними законами або правилами.
••

Стаття 5 ЄСХ стосується як державного, так і приватного секторів148. Внутрішньодержавне законодавство повинно гарантувати
право працівників вступати до профспілок і повинно передбачати 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 встановлена законом форма примусового членства в профспілці
суперечить ст. 5150.

••

Внутрішньодержавне законодавство повинно накладати безумовну заборону на будь-які вимоги бути членом певної профспілки 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 оформлених угод, згідно з якими робочі місця на практиці резервуються
для членів певної профспілки, є порушенням ст. 5152.

148

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 5.

149

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 5.

150

РЄ. Висновки III. Заява про тлумачення ст. 5.

151

РЄ. Висновки VIII. Заява про тлумачення ст. 5.

152

РЄ. Висновки: Данія. (XV-1).
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••

Члени профспілки повинні бути захищені від будь-яких негативних 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 випадків 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 функціонування154. Наприклад, профспілки мають право обирати
власних членів і представників, і не можна надміру обмежувати
підстави, за яких профспілка може вжити дисциплінарних заходів щодо одного зі своїх членів155. Окрім того, варто допускати 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 порядок 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 організації не суперечать ст. 5, якщо ця кількість обґрунтована й не
перешкоджає створенню організації158.

••

Внутрішньодержавне законодавство може обмежувати участь
у різноманітних консультаціях і процедурах укладання колективних договорів, надаючи такий дозвіл тільки деяким уповноваженим профспілкам, за умови дотримання ними відповідних
критеріїв159.

РЄ. Висновки 2004: Болгарія.

154

РЄ. Висновки: Німеччина. (XII-2).

155

РЄ. Висновки: Великобританія. (XVII).

156

РЄ. Висновки: Франція. (XV-1).

157

РЄ. Висновки: Великобританія. (XV-1).

158

РЄ. Висновки: Португалія. (XIII-5).

159

РЄ. Висновки: Бельгія. (XV-1); Висновки: Франція. (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 суспільної моралі160.

••

Заборона на проведення страйків у найважливіших для суспільства 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.

ff

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.

ff

Стаття 6 ЄСХ («Право на укладання колективних договорів»): З
метою забезпечення ефективного здійснення права на укладання колективних договорів Сторони зобов’язуються: 1. сприяти
проведенню спільних консультацій між працівниками та роботодавцями; 2. сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню механізму 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

РЄ. Висновки: Норвегія. (X-1). Про ст. 31 Хартії.

161

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 6 (ч. 4). Рішення у справі «Конфедерація
незалежних профспілок Болгарії, Конфедерація праці «Підкрепа» та Європейська
конфедерація профспілок проти Болгарії» від 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.

ff

••

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 категорій 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 широкому розумінні162.

••

Страйк не вважається порушенням договірних зобов’язань
працівників, які страйкують, рівносильним порушенню їх трудового 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 заробітної плати, яку вони отримали б за період участі в страйку164. Працівники, які беруть участь у страйку і які не є членами
профспілки, що страйкує, користуються таким же правом на
захист, що й члени профспілки165.

Стаття 21 ЄСХ («Право на інформацію і консультації»): З метою
забезпечення ефективного здійснення права працівників отримувати інформацію і консультації на підприємстві Сторони
зобов’язуються вживати заходів або заохочувати заходи, які
надають можливість працівникам або їхнім представникам згідно 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 конфіденційної, 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

РЄ. Висновки I. Заява про тлумачення ст. 6 (ч. 4).

164

РЄ. Висновки: Франція. (XIII-1); Рішення у справі «Французька конфедерація
управління ФКУ-ГКР проти Франції» від 12 жовтня 2004 р. (16/2003).

165

РЄ. Висновки: Данія. (XVIII-1).

153

Частина 3: Регіональні стандарти захисту прав людини в галузі охорони здоров’я

особливо щодо тих рішень, які можуть серйозно впливати на наявність робочих місць на підприємстві.
ff

Стаття 22 ЄСХ («Право брати участь у визначенні і поліпшенні умов
праці та виробничого середовища»): З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників брати участь у визначенні
та поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві Сторони зобов’язуються вживати заходів або заохочувати
заходи, які надають можливість працівникам або їхнім представникам 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 підприємстві; c) організації соціальних і соціально-культурних послуг і
заходів на підприємстві; d) нагляду за дотриманням нормативних
положень, що регулюють ці питання.

ff

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 дозволено 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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Національний союз поліції Бельгії проти Бельгії»
(1 EHRR 578).

167

ЄСПЛ. Рішення у справі «Шмідт і Далстом проти Швеції» (1 EHRR 632).

168

ЄСПЛ. Рішення у справі «Національний союз поліції Бельгії проти Бельгії»
(1 EHRR 578).

169

ЄСПЛ. Рішення у справі «Вільсон та інші проти Сполученого Королівства»
(35 EHRR 20). Порушенням ст. 11 визнано те, що закон дозволяє роботодавцю
відмовитися від визнання профспілок з метою укладення колективного договору й пропонувати працівникам заохочення в обмін на відмову від деяких
профспілкових прав.
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Право на належну правову процедуру
та пов’язані з нею права
Особи, які надають медичну допомогу, мають право на належну правову
процедуру під час розгляду скарг на їх дії. ЄСПЛ дає детальне тлумачення
права на справедливий розгляд, яке гарантовано ст. 6 ЄКЗПЛОС. Без
сумніву, що це право поширюється й на такі ситуації, як позови про
ліцензування чи медичну недбалість, подані проти медичного закладу.
В адміністративній позасудовій формі захисту дотримання ст. 6 не
обов’язкове за умови, що є можливість у певний момент звернутися до
судового провадження, яке відповідає нормам ст. 6. Так само в судовому
провадженні необов’язкове дотримання критеріїв справедливого розгляду
справи на кожному його етапі. Суд буде оцінювати, наскільки процедура
загалом може вважатися справедливим розглядом.
У цій частині розглядаються чотири аспекти належної правової про
цедури і пов’язаних з нею прав: тлумачення права на справедливий
суд, установлений ст. 6 (ч. 1) ЄКЗПЛОС, наявність ефективного засобу
юридичного захисту, гарантованого ст. 13 ЄКЗПЛОС, право на повагу
до приватного життя, згідно зі ст. 8 ЄКЗПЛОС, і захист прав на свободу
вираження поглядів та свободу інформації, відповідно до ст. 10 ЄКЗПЛОС.
Варто зазначити, що в ЄКЗПЛОС немає чітко закріпленого права на
інформацію, а ст. 10 (свобода вираження поглядів) встановлює тільки
мінімальний рівень захисту права на інформацію. Право поширювати
інформацію не передбачене, а право отримувати інформацію тлумачиться
обмежено.
Свобода вираження поглядів може обмежуватися на законних підставах
шляхом застосування ст. 8 з метою захисту прав і репутації інших
осіб. Наприклад, ЗМІ не володіють абсолютним правом публікувати
необґрунтовану критику на адресу державних посадових осіб.
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Право на справедливий розгляд справи
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Лікарю, щодо якого порушено справу про дисциплінарну відповідальність, відмовляють у можливості оскаржити висунуті
проти нього звинувачення.
Дисциплінарний орган без пояснення мотивів ухвалює рішення,
згідно з якими усі його слухання будуть відбуватися за зачиненими дверима.
Дисциплінарний розгляд щодо медичної сестри триває понад
три роки, й на весь цей період вона відсторонена від роботи.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 6 (ч. 1) ЄКЗПЛОС («Право на справедливий суд»): Кожен
має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення 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 поширюється 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 Німеччина» 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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Рінґайсен проти Австрії» (1 EHRR 466).

171

ЄСПЛ. Рішення у справі «Коніг проти Німеччини» (2 EHRR 170).

156

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 3.4.

••

Досудове слідство не підпадає під дію ст. 6 (ч. 1)172, хоча досудова процедура за деяких обставин може вважатися такою,
що визначає цивільні права й обов’язки173.

••

ЄСПЛ підтвердив, що права й обов’язки визначаються у дисциплінарному провадженні, яке встановлює право особи на
заняття певною професією. ЄСПЛ постановив рішення за такими 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 роботодавцями 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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Фаєд проти Сполученого Королівства» (18 EHRR 393).

173

ЄСПЛ. Рішення у справі «Бренан проти Сполученого Королівства» (34 EHRR 50).

174

ЄСПЛ. Рішення у справі «Коніг проти Німеччини» (2 EHRR 170). Йшлося про
відкликання виданого заявникові дозволу на медичну практику в результаті
розгляду медичної справи в Суді; ЄСПЛ. Рішення у справі «Вікремсінґ проти
Сполученого Королівства» (31503/96).

175

ЄСПЛ. Рішення у справі «Коніг проти Німеччини» (2 EHRR 170). Дисциплінарний
розгляд завершився відкликанням ліцензії заявника на управління медичною
клінікою.

176

ЄСПЛ. Рішення у справі «Х. проти Франції» (12 EHRR 74).

177

ЄСПЛ. Рішення у справі «Обермаєр проти Австрії» (13 EHRR 290)

178

ЄСПЛ. Рішення у справі «Ломбардо проти Італії» (21 EHRR 188).

179

ЄСПЛ. Рішення у справі «Де Ла Прадель проти Франції» (A 253-B).

180

ЄСПЛ. Рішення у справі «Айрі проти Ірландії» (2 EHRR 305); ЄСПЛ. Рішення у
справі «П. та інші проти Сполученого Королівства» (35 EHRR 31).

157

Частина 3: Регіональні стандарти захисту прав людини в галузі охорони здоров’я

••

Право на ефективний виклад аргументації у своїй справі в
цивільному провадженні має меншу силу, аніж у кримінальному. Не існує обов’язкової вимоги присутності на суді й участі в
усному розгляді. Водночас принцип «рівності змагальних можливостей 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 клопотанням однієї зі сторін186, в разі призначення такої експертизи
необхідно дотримуватися принципу рівності змагальних можливостей187.

••

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 безстороннім та незалежним, це не буде порушенням ст. 6 (ч. 1) за
умови, що розгляд справи цим органом може стати предметом

181

ЄСПЛ. Рішення у справі «Руїз-Мартін проти Іспанії» (16 EHRR 505).

182

ЄСПЛ. Рішення у справі «Фішер проти Австрії» (ECHR 33382/96).

183

ЄСПЛ. Рішення у справі «Ван Оршовен проти Бельгії» (26 EHRR 55). Порушенням
ст. 6 (ч. 1) було визнано те, що заявника, якого виключили з медичного реєстру
після дисциплінарного провадження, не було попередньо повідомлено, що
адвокат мав намір звертатись до суду.

184

ЄСПЛ. Рішення у справі «Домбо Бієр Б.В. проти Нідерландів» (18 EHRR 213).

185

ЄСПЛ. Рішення у справі «Руїз Торія проти Іспанії» (19 EHRR 55).

186

ЄСПЛ. Рішення у справі «Х. проти Франції» (12 EHRR 74).

187

ЄСПЛ. Рішення у справі «Мантованеллі проти Франції» (24 EHRR 370). Позивачам
у справі про медичну недбалість не було надано можливості проінструктувати
призначеного судом експерта.

188

ЄСПЛ. Рішення у справі «Хелле проти Фінляндії» (26 EHRR 159).

189

ЄСПЛ. Рішення у справі «Ле Компте проти Бельгії» (5 EHRR 533). Перегляд
судом касаційної інстанції рішення медичного дисциплінарного органу визнано
незадовільним для мети ст. 6 (ч. 1): суд не розглянув справу за суттю, оскільки
багато аспектів справи не входили до його компетенції.
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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 заявника192. 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 недбалість, відмовлено у відшкодуванні шкоди.
Медична сестра не може оскаржити в судовому порядку рішення суду за результатами розгляду трудового спору.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 13 ЄКЗПЛОС («Право на ефективний засіб юридичного захисту»): 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

ЄСПЛ. Рішення у справі «Кінґслі проти Сполученого Королівства» (35 EHRR 10).

191

ЄСПЛ. Рішення у справі «Дінет проти Франції» (21 EHRR 554). Висновок про те,
що розгляд справи про діяння лікаря повинен був проводитися публічно, якщо
тільки під час розгляду не виникають конфіденційні питання, що стосуються
приватного життя й професійної діяльності.

192

ЄСПЛ. Рішення у справі «Гаст і Попп проти Німеччини» (33 EHRR 37).

193

ЄСПЛ. Рішення у справі «Скопелліті проти Італії» (17 EHRR 493); ЄСПЛ. Рішення
у справі «Дарнел проти Сполученого Королівства» (18 EHRR 205). Дев’ятирічний
термін, який знадобився для винесення рішення у справі про звільнення заявника
із закладу охорони здоров’я після декількох клопотань про судові перегляди,
слухань у господарському суді й в Апеляційному суді з трудових спорів, було
визнано невиправдано довгим.

194

ЄСПЛ. Рішення у справі «Сом'ї проти Сполученого 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 розгляду скарги за суттю, у тому числі судові перегляди, можуть
не задовольняти вимоги ст. 13197.

••

Характер засобу юридичного захисту, необхідного для дотримання ст. 13, залежить від природи можливого порушення.
В більшості випадків буває достатньо відшкодування. У всіх
випадках засіб повинен бути юридично й практично «ефективним», – ідеться про відсутність неправомірного втручання
з боку державних органів198.

••

Орган, який забезпечує такий засіб захисту, повинен бути незалежним від потенційного порушника прав199.

Право на повагу до приватного життя і репутації
ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ ПОРУШЕНЬ
Телефон головного лікаря лікарні прослуховується без попереднього дозволу уповноважених органів, як того вимагає закон.
Лікар, що подав цивільний позов проти лікарні за незаконне
звільнення, дізнається, що без його відома його кореспонденцію регулярно перехоплюють та прочитують.
НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 8 ЄКЗПЛОС («Право на повагу до приватного і сімейного 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 законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту

195

ЄСПЛ. Рішення у справі «Класс проти Німеччини» (2 EHRR 214).

196

ЄСПЛ. Рішення у справі «Сильвер проти Сполученого Королівства» (5 EHRR 347).

197

ЄСПЛ. Рішення у справі «Пек проти Сполученого Королівства» (36 EHRR 41).

198

ЄСПЛ. Рішення у справі «Аксой проти Туреччини» (23 EHRR 553).

199

ЄСПЛ. Рішення у справі «Хен проти Сполученого Королівства» (31 EHRR 45);
ЄСПЛ. Рішення у справі «Тейлор-Себорі проти Сполученого Королівства»
(36 EHRR 17).

160

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 3.4.

країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
••

ff

Поняття «приватне життя» у контексті ст. 8 ЄКЗПЛОС може поширюватися 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 приватне життя, але якщо ведеться систематичний запис чи відеоматеріал оброблюється якимось способом, це розцінюється
як втручання202.

Стаття 10 (ч. 2) ЄКЗПЛОС («Обмеження свободи вираження поглядів 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 демократичному 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 працюють, зафіксовано небезпечний рівень радіації.
200

ЄСПЛ. Рішення у справі «Хелфорд проти Сполученого Королівства» (20605/92).
Висновок про те, що прослуховування приватних телефонних дзвінків на службовий телефон може бути визнано порушенням ст. 8.

201

ЄСПЛ. Рішення у справі «Фон Гановер проти Німеччини» (43 EHRR 7).

202

ЄСПЛ. Рішення у справі «Пек проти Сполученого Королівства» (36 EHRR 41).
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НОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
ff

Стаття 10 (ч. 1) ЄКЗПЛОС («Свобода вираження поглядів, включаючи свободу інформації»): Кожен має право на свободу вираження
поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання
органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не
перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
••

Стаття 10 ЄКЗПЛОС не передбачає права поширювати інформацію. Право отримувати інформацію підлягає вузькому
тлумаченню як таке, що забороняє владі обмежувати людину
в отриманні інформації, яку інші мають намір передати. У держави 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, зважаючи тільки на професійні міркування, не піддаючись зайвому
впливу особистих емоцій204.

203

ЄСПЛ. Рішення у справі «Гуера та інші проти Італії» (26 EHRR 357).

204

ЄСПЛ. Рішення у справі «Янков проти Болгарії» (39084/97).
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4
Міжнародні та регіональні
органи захисту прав
людини в сфері охорони
здоров’я
4.1. Вступ
Міжнародні та регіональні органи захисту прав людини відіграють важливу
роль при реалізації людиною своїх прав. Такі механізми запроваджені задля
того, щоб зобов’язати держави виконувати положення договорів і конвенцій
про права людини, ратифікованих у їхніх країнах. У міжнародній системі
прав людини такі документи називають «твердим/жорстким правом», а їхнє
тлумачення договірними органами – «м’яке право», що не є обов’язковим
до виконання державами. Існує два основні види механізмів контролю за
дотриманням міжнародних документів:
ff

суди, які діють як органи судочинства, ухвалюють рішення,
які мають обов’язковий характер для органів держави в традиційному значенні;
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ff

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 повноваження: 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 виконання 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 будьякого аспекту виконання державою положень МПЕСКП. Альтернативні звіти
подаються через Секретаріат КЕСКП, розташований в ОВКПЛ в Женеві.
Секретаріат веде календар звітувань держав перед Комітетом. КЕСКП збирається 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 дотримання 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 положень Конвенції і вивчає скарги, як ті, що подавалися всередині держави,
так і ті, що надходять від окремих громадян.

167

Частина 4: Міжнародні та регіональні органи захисту прав людини

Участь громадянського суспільства
НУО можуть подавати альтернативні («тіньові») звіти до КЛРД з будь-якого
аспекту виконання державою положень КЛВФРД. Такі звіти повинні подаватися 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 насамперед 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 невиконання 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)
контролює дотримання державою положень Конвенції про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок (КЛВФДЖ). Комітет ЛВФДЖ має три повноваження: 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 відомостей 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 державамиучасницями 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 будьякого аспекту виконання державою КПД. Ці звіти слід подавати через Секретаріат, 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
Окрім перелічених договірних органів, існує низка органів, створених у
межах Статуту Організації Об’єднаних Націй для захисту і дотримання
прав людини.
Основним органом, створеним на підставі Статуту, є Рада ООН з прав
людини (РПЛ), яка у 2006 р. замінила Комісію з прав людини. РПЛ є
допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН, уповноваженим на
«розгляд ситуацій, пов’язаних з порушенням прав людини, включаючи грубі
та систематичні порушення».
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До обов’язків РПЛ належать: універсальний періодичний огляд (УПО);
спеціальні процедури; Консультативний комітет Ради ООН з прав людини
(колишня підкомісія із дотримання і захисту прав людини); процедури
подання і розгляду скарг. Усі ці обов’язки описані на веб-сторінці 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 збиратиметься тричі на рік на двотижневі зустрічі для підготовки огляду. При роботі
над оглядом братимуться до уваги звіт держави-учасниці, рекомендації спеціальних 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 «незалежні 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 налагодження технічної співпраці на рівні держави, а також участі в діяльності
з дотримання прав людини загалом. Спеціальні процедури вважають «найбільш 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 найвищий 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 консультаційні 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 покликана 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 коротких сесій, а також основну щорічну сесію тривалістю чотири тижні в липні.
ЕКОСОР консультує близько 3000 неурядових організацій з питань, які належать 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:
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••

Комісія щодо статусу жінок;

••

Комісія з наркотичних засобів;

••

Комісія з попередження злочинності та кримінального правосуддя;

••

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 ухвалює 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 прохання 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 провадить 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-учасниць оцінюються Урядовим комітетом і Комітетом міністрів РЄ (про Комітет
міністрів див. далі).
Участь громадянського суспільства
Звіти, подані державами-учасницями про виконання ними положень Європейської 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 РЄ, який відповідає за
ухвалення рішень. До його складу входять міністри закордонних справ (або
їх постійні представники) всіх держав – членів РЄ.
Окрім контролю за виконанням рішень ЄСПЛ й оцінки доповідей ЄКСП,
Комітет міністрів надає окремі рекомендації державам-учасницям з тих
питань, із яких він виробив «єдину політику», включаючи питання, пов’язані
з охороною здоров’я та дотриманням прав людини.
Деякі з цих рекомендацій розробляє Парламентська асамблея РЄ (www.
assembly.coe.int), – консультативний орган, до складу якого входять
представники парламентів держав-учасниць.
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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 державним 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 цьому підрозділі висвітлено процедуру подання скарг до Європейського
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), а також наведено відомості з видання
«Зареєстроване вбивство як порушення прав людини» (автори Кейт
Томпсон і Каміла Гіффард), опублікованого Центром з прав людини
Університету графства Ессекс (Великобританія).

Основні відомості про європейський суд
з прав людини
Походження

Склад

Мета

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.

З кількох людей
складається?

Кількість суддів відповідає кількості
держав – учасниць Конвенції.

Вони є незалежними
експертами чи
представниками
держав?

Незалежні експерти.

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?
Скаргу буде визнано неприйнятною, якщо:
•• її подано анонімно;
•• її подано в термін, що перевищує шість місяців з дати
ухвалення внутрішньодержавними органами остаточного
рішення у справі;
•• вона явно необґрунтована, й це є зловживанням правом на
подання скарги;
•• вона не відповідає положенням Конвенції;
•• скарга за суттю аналогічна уже розглянутій ЄСПЛ чи такій,
що розглядається у межах іншої процедури міжнародного
розгляду, й не містить нових фактів, які стосуються справи;
•• не було вичерпано внутрішньодержавні засоби правового
захисту (крім тих випадків, коли такі засоби неефективні чи
процедура необґрунтовано затягується).
З 1 червня 2010 р., відповідно до Протоколу № 14 до Конвенції (Серія
договорів РЄ (СДРЄ) № 194), новий критерій прийнятності дозволяє
оголосити неприйнятною будь-яку індивідуальну скаргу, якщо ЄСПЛ
вважатиме, що заявнику не заподіяно значної шкоди, якщо тільки принцип
поваги до прав людини не потребує розгляду скарги за суттю й за умови,
що не можна відмовити на цій підставі в розгляді будь-якої справи, яку
належно не розглянув внутрішньодержавний суд (ст. 12 Протоколу № 14,
яка вносить зміни до ст. 35 Конвенції). Одноособово судді й комітети не
зможуть застосовувати цей новий критерій прийнятності протягом двох
років після набуття чинності Протоколом № 14, щоб запобігти випадкам
відхилення скарг, які потребують розгляду за суттю (ст. 20 Протоколу).

ЯКИМИ Є СКЛАДОВІ СКАРГИ?
Ваша попередня скарга повинна містити такі відомості:
•• короткий виклад Вашої скарги;
•• зазначення права або прав, гарантованих Конвенцією, які
Ви вважаєте порушеними;
•• зазначення засобів захисту, які Ви використали;
•• список рішень, винесених державними органами за Вашою
справою, із зазначенням дати кожного рішення, інстанції,
яка його ухвалила, й короткого опису рішення (до скарги
варто долучити копії цих рішень).
Якщо після цього Ви отримали формуляр для подання скарги, його слід
заповнити відповідно до інструкцій на самому формулярі й у супровідному
листі.
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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?
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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
•• Відповідно до початкової системи, скасованої 1998 р.,
попередній розгляд справ провадила Європейська комісія
з прав людини. Якщо Ви вивчаєте прецеденти на певну тему
Конвенції, не забудьте проглянути не тільки рішення Суду,
а й доповіді Комісії.
•• Якщо шестимісячний термін подання скарги минає, а у Вас
немає часу для підготовки її повного тексту, можна подати
до Суду короткий виклад своїх претензій і тим самим виграти
час, щоб потім, не гаючи часу, підготувати й надати Суду
повний варіант скарги.
•• Задля дотримання встановлених Судом термінів вирішальне
значення має не дата отримання, а дата надсилання
документів. Проте в день закінчення встановленого терміну
бажано повідомити Суд, що документи вже надіслано
поштою, що можна зробити, надіславши копію супровідного
листа факсом або електронною поштою чи повідомивши
про це телефоном.
•• Суд може, за власною ініціативою або на прохання однієї
зі сторін, отримувати будь-які фактичні дані, які вважає
цінними для розгляду справи, в тому числі через проведення
слухань із установлення фактів. Коли про такі заходи просить
одна зі сторін, мається на увазі, що ця сторона повинна
оплачувати пов’язані з цим видатки, хоча палата Суду може
вирішити по-іншому. Якщо Ви не бажаєте їх оплачувати,
рекомендується ретельніше формулювати прохання –
наприклад, зазначити, що Суд може діяти на свій розсуд у
частині вжиття заходів для отримання доказів.
•• Найбільшу частину своєї звичної роботи Суд виконує в
складі палат із семи суддів. Якщо вважається, що справа
вказує на серйозну проблему чи може змінити думку Суду
з будь-якого конкретного питання, її можуть передавати на
розгляд Великої палати із 17 суддів. Після розгляду справи
палатою та постановлення нею рішення, протягом трьох
місяців з дати його постановлення, у виняткових випадках,
можна попросити про передання справи до Великої палати
на повторний розгляд (правило 73 Реґламенту Суду).
•• Із 1 червня 2010 р., відповідно до Протоколу № 14 до
Конвенції (ст. 6), Суд виконує свою звичну роботу в складі
таких структур: 1) одноособового судді, якому надає
допомогу несудовий доповідач, що входить до складу
секретаріату та який має право оголосити неприйнятною
індивідуальну скаргу чи виключити її зі списку справ, які
належать до розгляду Судом, у беззаперечних випадках,
коли неприйнятність скарги заздалегідь очевидна (ст.
7 Протоколу № 14 до Конвенції, яка закріплює нову
редакцію ст. 27 Конвенції); 2) комітетів з трьох суддів, які
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в порядку спрощеної процедури постановляють рішення
як щодо прийнятності, так і за суттю скарги в разі, коли
питання, яке лежить в основі справи, вже є предметом
стало утверджених норм прецедентного права Суду,
тобто такі випадки постійно розглядалися палатою
(ст. 8 Протоколу № 14 до Конвенції, яка закріплює нову
редакцію ст. 28 Конвенції); 3) палат із семи суддів, які
приймають колегіальну ухвалу як щодо прийнятності, так
і за суттю індивідуальних скарг, за якими не було ухвалено
жодного рішення відповідно до положень ст. 27 або 28
(ст. 9 Протоколу № 14 до Конвенції передбачає внесення
змін ст. 29 Конвенції); 4) Великої палати з сімнадцяти
суддів, на користь якої палата поступається юрисдикцією
ще до постановлення свого рішення, якщо справа, яка
перебуває на розгляді палати, зачіпає серйозне питання, що
стосується тлумачення положень Конвенції або Протоколів
до неї, або якщо ухвалене рішення може суперечити раніше
постановленому Судом (ст. 30 і 31 Конвенції).
•• Відповідно до Протоколу № 14 до Конвенції, Комісар РЄ
з прав людини має право подавати письмові зауваги й
брати участь у слуханнях у всіх справах, що перебувають у
провадженні палати чи Великої палати (ст. 13 Протоколу №
14 до Конвенції, передбачає доповнення ст. 36 Конвенції).
Ця обставина має суттєве значення у випадках, коли
Комісар, спираючись на власний досвід, може надати
Суду допомогу, вказавши на структурні чи системні
недоліки в позиції відповідача або інших Високих сторін,
які домовляються (ст. 13 Протоколу № 14 до Конвенції).
•• Протягом року після проголошення рішення можна
звернутися до Суду з клопотанням про тлумачення
судового рішення (правило 79 Реґламенту Суду). Також
можна звернутися до Суду з клопотанням про перегляд
судового рішення впродовж шестимісячного строку після
того, як стало відомо про нові обставини, які в силу свого
характеру могли б мати вирішальне значення для рішення
Суду (правило 80 Реґламенту Суду).
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5
Загальна характеристика
правової системи
і системи охорони
здоров’я України
5.1. Статус міжнародних і регіональних
стандартів
Ç 1991 ð. ó ïðàâîâіé ñèñòåìі íåçàëåæíîї Óêðàїíñüêîї äåðæàâè ñòàëèñя âàæëèâі
çìіíè. Óêðàїíà ñòàëà чëåíîì Ðàäè ªâðîïè (1995) òà ïðèéíяëà Êîíñòèòóöіþ
(28.06.1996). Ó 1994 ð. була ратифікована Óãîäà ïðî пàðòíåðñòâî òà
сïіâðîáіòíèöòâî між Україною і Європейськими Співтовариствами та
їх державами – членами, à â 2005 ð. Êàáіíåòîì Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè òà
Ðàäîþ ç ïèòàíü ñïіâðîáіòíèöòâà ìіæ Óêðàїíîþ òà ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì
áóâ ñõâàëåíèé Пëàí äіé ùîäî óçãîäæåííя çàêîíîäàâñòâà – «Óêðàїíà–
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç» (12.02.2005). Óêðàїíà ðàòèôіêóâàëà çíàчíó êіëüêіñòü
ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèõ ñòàíäàðòіâ ó ãàëóçі ïðàâ ëþäèíè òà îõîðîíè çäîðîâ’я,
ñòâîðèëà óìîâè äëя іìïëåìåíòàöії ìіæíàðîäíèõ íîðì ó íàöіîíàëüíå
çàêîíîäàâñòâî. Âñåóêðàїíñüêå ëіêàðñüêå òîâàðèñòâî â 2008 ð. ñòàëî
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чëåíîì Âñåñâіòíüîї ìåäèчíîї àñîöіàöії на çàñіäàííі Ãåíåðàëüíîї àñàìáëåї,
15–18 æîâòíя 2008 ð. â ì. Ñåóëі). À âіäòàê, âïëèâ íîðìîòâîðчîї ïðàêòèêè
öієї îðãàíіçàöії íà íàöіîíàëüíå çàêîíîòâîðåííя у ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я
çðîñòàє.
Âіäïîâіäíî äî ñò. 9 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, чèííі ìіæíàðîäíі äîãîâîðè, çãîäà
íà îáîâ’яçêîâіñòü яêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè, є чàñòèíîþ
íàöіîíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè. Óêëàäåííя ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ,
яêі ñóïåðåчàòü Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ìîæëèâå ëèøå ïіñëя âíåñåííя
âіäïîâіäíèõ çìіí äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè. Згідно зі ст. 19 Закону України
«Про міжнародні договори України», чинні міжнародні договори України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому
для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором
України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші
правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України,
то застосовуються правила міжнародного договору.
Україна, ставши членом міжнародного та європейського співтовариств,
водночас взяла на себе широкий спектр обов’язків, покликаних сприяти
інтеграції у «світові терени». Вказані обов’язки випливають із ратифікованих
Україною установчих документів таких важливих організацій, як Організація
Об’єднаних Націй (ООН) та її спеціалізовані органи, зокрема Всесвітня
організація охорони здоров’я (ВООЗ), Рада Європи (РЄ) тощо. Наявність
будь-якого обов’язку, як відомо, завжди передбачає відповідальність за
його невиконання чи неналежне виконання. Відтак, при аналізі правового
статусу міжнародних і регіональних стандартів слід також фокусуватись на
відповідальності, яка може настати в разі їх невиконання.
За недотримання Україною взятих на себе зобов’язань, відповідно до
ратифікованих нею міжнародних договорів, звісно, також можуть настати
несприятливі наслідки. Згідно зі ст. 5 Статуту ООН, у разі, якщо проти
будь-якого Члена Організації Радою Безпеки ООН були вжиті заходи
примусового чи превентивного характеру, Генеральна Асамблея має
право, за рекомендацією Ради Безпеки, призупинити здійснення прав і
привілеїв, що належать державі як Члену Організації. Більш сувора санкція
може бути застосована до Члена Організації, який систематично порушує
принципи, передбачені Статутом, а саме: він може бути виключений з
Організації Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки
(ст. 6 Статуту ООН).
Не менш важливим є членство України у ВООЗ*, а відтак, і належне
виконання всіх рішень, що приймаються у межах цієї Організації та є
*

Україна стала членом ВООЗ 3 квітня 1948 р.
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найбільш дотичними до сфери охорони здоров’я. З метою виконання цілей
та завдань, покладених на ВООЗ, відповідно до ст. 21 Статуту цієї Організації,
Асамблея ВООЗ має право затверджувати правила щодо санітарних і
карантинних вимог та інших заходів, спрямованих проти міжнародного
поширення хвороб, номенклатури хвороб, причин смерті та практики
громадського здоров’я, стандартів діагностичних методів тощо. Вказані
правила мають імперативну силу для держав – членів ВООЗ. Дещо іншим,
проте не менш важливим, правом наділено ВООЗ, згідно зі ст. 23 Статуту, в
якій йдеться про те, що Асамблея ВООЗ має право надавати рекомендації
Членам Організації, що входять до компетенції Організації. У випадку
невиконання Членом Організації своїх фінансових зобов’язань стосовно
Організації чи за інших виключних обставин, Асамблея може, на умовах,
які вона визнає правильними, тимчасово позбавити Члена Організації
права голосу та права на обслуговування. Асамблея уповноважена також
за певних умов відновлювати вказані права (ст. 7 Статуту).
Кожен член РЄ, Україна в тому числі, згідно зі статутом РЄ, повинен визнати
принципи верховенства права та здійснення прав людини й основних
свобод всіма особами, які перебувають під його юрисдикцією, а також
повинен відверто та ефективно співпрацювати задля досягнення мети РЄ
(ст. 3 Статуту). Статутні документи РЄ також передбачають відповідальність,
зокрема, за грубе порушення ст. 3 член РЄ може тимчасово бути
позбавлений права представництва, і Комітет Міністрів може попросити
його вийти з РЄ на підставі ст. 7 Статуту. Якщо такий член Ради не виконує це
прохання, Комітет може прийняти рішення про припинення його членства,
починаючи з дати, яку визначає Комітет.
Одним з ключових регіональних стандартів РЄ, як уже зазначалось, є
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950),
ратифікована Україною в 1997 р. Органом, який сприяє дотриманню
положень цієї Конвенції, є Європейський суд з прав людини, який провадить
свою діяльність крізь призму ухвалення рішень, у тому числі щодо України.
Для врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з обов’язком держави
виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти
України, з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї, з
упровадженням в українське судочинство та адміністративну практику євро
пейських стандартів прав людини, зі створенням передумов для зменшення
кількості заяв до Європейського суду з прав людини проти України, було
прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р.
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З метою забезпечення дотримання нашою державою положень Конвенції,
порушення яких встановлене Рішенням у справі проти України*, усунення
недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом
порушення, а також усунення підстави для надходження до Суду заяв проти
України, спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді,
вживаються заходи загального характеру. До таких, зокрема, належать:
а) внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування;
б) внесення змін до адміністративної практики; в) забезпечення юридичної
експертизи законопроектів.
В Україні забезпечується постійна та з розумною періодичністю перевірка
чинних законів і підзаконних актів на відповідність Конвенції та практиці
Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини,
передовсім у сферах, що стосуються діяльності правоохоронних органів,
кримінального провадження, позбавлення свободи. За результатами таких
перевірок орган, відповідальний за забезпечення представництва України в
Європейському суді з прав людини та виконання його рішень (Міністерство
юстиції через Урядового уповноваженого у справах Європейського суду
з прав людини), подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
внесення змін до чинних законів і підзаконних актів з метою їх узгодження
із положеннями Конвенції та відповідною практикою Суду.

5.2. Роль прецеденту в правовій системі
	України
Êðàїíè êîíòèíåíòàëüíîї ïðàâîâîї ñèñòåìè íå âèçíàþòü ñóäîâó ïðàêòèêó
äæåðåëîì ïðàâà. Óêðàїíñüêі íàóêîâöі та ñïåöіàëіñòè-ïðàêòèêè îáãîâîðþþòü
äîöіëüíіñòü ñòàíîâëåííя é óòâåðäæåííя ðіçíèõ ñïîñîáіâ äîñяãíåííя єäíîñòі
ñóäîâîї ïðàêòèêè. Çîêðåìà, âіäçíàчàєòüñя ïåðñïåêòèâíіñòü ðîçâèòêó íà
çàêîíîäàâчîìó ðіâíі âèçíàíîї áàãàòüìà ñèñòåìàìè êîíòèíåíòàëüíîãî ïðàâà
êîíöåïöії jurisprudence constant, яêà ïîëяãàє â òîìó, ùî çíàчíà êіëüêіñòü
ðіøåíü, у яêèõ çàñòîñîâóâàëàñя ïåâíà íîðìà ïðàâà, ñòàє âèçíàчàëüíîþ äëя
óñіõ íàñòóïíèõ ðіøåíü. Ó äåяêèõ êðàїíàõ òàêі «ïðåöåäåíòè» âñòàíîâëþþòü

*	Рішення проти України: а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод; б) остаточне рішення Європейського
суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти України;
в) рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання
у справі проти України.

188

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 5.2.

âèùі ñóäè, яêі íàäіëяþòüñя êâàçіçàêîíîäàâчèìè ôóíêöіяìè. В нашій державі
для правозастосування дуже важливим положенням є новела цивільного
законодавства, яка стосується перегляду рішень Верховним Судом України,
а саме в частині обов’язковості рішень цього Суду, які приймаються за
наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів
неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих
норм матеріального права в подібних правовідносинах. Такі рішення
Верховного Суду України є обов’язковими для всіх суб’єктів владних
повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий
акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди
зобов’язані узгодити свою судову практику з рішенням Верховного Суду
України. Крім того, âàæëèâå çíàчåííя ìàþòü ïîñòàíîâè ïëåíóìó ñóäіâ âèùèõ
іíñòàíöіé та іíøі їõні äîêóìåíòè, що випливає, зокрема, з аналізу норм
ст. 38, 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Слід, окрім цього,
відзначити, що до повноважень вищих спеціалізованих судів належить, у
тому числі, надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою
однакового застосування норм Конституції та законів України в судовій
практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики, а також
рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства щодо
вирішення справ відповідної судової юрисдикції.
Ïіñëя ïðèéíяòòя Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî âèêîíàííя ðіøåíü òà çàñòîñóâàííя
ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» âіä 23.02.2006 ð., ó ñò. 17 яêîãî
çàêðіïëåíî, ùî ñóäè çàñòîñîâóþòü ïðè ðîçãëяäі ñïðàâ Êîíâåíöіþ ïðî çàõèñò
ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (äàëі – Êîíâåíöія) òà ïðàêòèêó Ñóäó
яê äæåðåëî ïðàâà, ñèòóàöія â íàøіé äåðæàâі ïîчàëà çìіíþâàòèñü. Àíàëіç
äîêòðèíàëüíèõ ïîçèöіé у öüîìó àñïåêòі äàє ïіäñòàâè êîíñòàòóâàòè, ùî â
Óêðàїíі óòâåðäæóєòüñя ïîçèöія, çãіäíî ç яêîþ ñóäîâà ïðàêòèêà âèçíàєòüñя
îôіöіéíèì äæåðåëîì ïðàâà, õîчà íà öüîìó åòàïі – ëèøå ªâðîïåéñüêîãî
ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.
Однак при правозастосуванні і правореалізації можуть виникати проблеми,
в разі, коли позиція Європейського суду з прав людини та українського
законодавця у контексті регламентації певного виду правовідносин буде
різнитись. Для прикладу, Суд у Рішенні «Релігійна громада Свідків Єгови
в м. Москва проти Російської Федерації» (10.06.2010 р.) сформулював
свою правову позицію щодо реалізації права на особисту недоторканність
у розумінні прав на згоду чи відмову від медичного втручання, а саме
щодо механізмів правореалізації за умови невідкладності випадків при
наданні медичної допомоги, обсягу правомочностей суб’єктів медичних
правовідносин і забезпечення позитивного обов’язку держави охороняти
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життя і здоров’я пацієнта*. Український нормотворець у цьому контексті
має іншу чітко окреслену законодавчу позицію, закріплену в ч. 5 ст.
284 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 43 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я»**.
З буквального тлумачення норм ст. 13, 19 Закону України «Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
випливає необхідність вжиття одного із заходів загального характеру, а саме
внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування,
тобто, в наведеному прикладі, до ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України
та ч. 2 ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» у частині регламентації порядку надання медичної допомоги в
невідкладних випадках, з метою забезпечення дотримання прав людини,
визначених у Конвенції. Отож, доходимо висновку, що при конкуренції
правових позицій Європейського суду з прав людини і норм законодачих
актів примат до внесення змін у чинне законодавство, матимуть положення
нормативно-правових актів.

*	Сама суть Європейської конвенції полягає у повазі до гідності й свободи людини,
а поняття самовизначення та особистої автономії є важливими принципами,
що лежать в основі тлумачення гарантій їх дотримання (див. п. 61 і 65 Рішення
Європейського суду у справі «Претті проти Сполученого Королівства»). Можливість провадити такий спосіб життя, який громадянин обрав за власною волею,
передбачає можливість провадити діяльність, яка сприймається як шкідлива чи
небезпечна для здоров’я (фізичного стану) цього громадянина. В разі відмови
від медичної допомоги, навіть у тих випадках, коли відмова від конкретного
методу лікування може призвести до летального наслідку, примусове лікування,
без згоди дієздатного, повнолітнього пацієнта є втручанням у його/її право на
особисту недоторканність і посяганням на права, гарантовані ст. 8 Європейської
конвенції (див. п. 62 і 63 Рішення Європейського суду у справі «Претті проти
Сполученого Королівства» та Рішення Європейської комісії від 10 грудня 1984 р.
у справі «Акмані та інші проти Бельгії») [п. 135 Рішення Європейського суду з
прав людини «Релігійна громада Свідків Єгови в м. Москва проти Російської
Федерації» (10.06.2010 р.)].
** У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною, згода
хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібна
(ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).
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5.3. Правова система:
засади правозастосування
Óêðàїíà íàëåæèòü äî êðàїí êîíòèíåíòàëüíîї ïðàâîâîї ñèñòåìè, в якій
îñíîâíèì äæåðåëîì ïðàâà є íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò. Нå ìåíø âàæëèâèìè
îçíàêàìè íàöіîíàëüíîї ïðàâîâîї ñèñòåìè є ïðèíöèï ієðàðõічíîї ïіäïîðяäêî
âàíîñòі íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ і яñêðàâî âèðàæåíèé êîäèôіêîâàíèé
õàðàêòåð ïðàâà. Çà ñóчàñíèõ іíòåíñèâíèõ ôîðì êîìóíіêàöії ìåæі ïðàâîâèõ
ñèñòåì ñâіòó âòðàчàþòü ñâîþ чіòêіñòü. Êîæíà íàöіîíàëüíà ïðàâîâà
ñіì’я, óäîñêîíàëþþчèñü, âðàõîâóє äîñяãíåííя іíøèõ ñèñòåì. Çîêðåìà,
ñïîñòåðіãàєòüñя òåíäåíöія äî іñòîòíîãî çáëèæåííя ðîìàíî-ãåðìàíñüêîї é
àíãëî-ñàêñîíñüêîї ïðàâîâèõ ñèñòåì.
Правова система в Україні базується на кількох засадах, які покладені в
основу правозастосування і правореалізації.
Аналогія права та аналогія закону. При реалізації норм права право
застосовний орган іноді наштовхується на прогалини в законодавстві, тобто
повну чи часткову відсутність норм, які регулюють певні суспільні відносини.
У зв’язку з цим у юриспруденції розроблені засоби усунення прогалин у
процесі застосування закону, які отримали назву аналогії. Розрізняють:
1) аналогію закону – рішення справи або окремого юридичного питання
на основі правової норми, розрахованої на схожі випадки. Застосування
аналогії забороняється, якщо вона прямо заборонена законом чи якщо
закон пов’язує настання юридичних наслідків із наявністю конкретних норм;
2) аналогію права – рішення справи чи конкретного юридичного питання
на основі принципів права, загальних засад і змісту законодавства.
Аналогія не застосовується у сфері кримінального законодавства та
законодавства про адміністративні правопорушення.
Згідно з Листом Міністерства юстиції України від 30.01.2009 р. № Н-3526718, при вирішенні справи за аналогією закону чи аналогією права
обов’язковим є дотримання таких умов:
 аналогія допустима лише у разі повної чи часткової відсутності правових
норм;
 суспільні відносини, до яких застосовується аналогія, повинні знаходитися
у сфері правового регулювання;
 повинна бути схожість між обставинами справи і наявною нормою за
суттєвими юридичними ознаками;
 пошук норми, що регулює аналогічний випадок, повинен здійснюватися
спочатку в актах тієї ж галузі права, у разі відсутності – в іншій галузі права
і у законодавстві загалом;
 ухвалене у процесі використання аналогії правове рішення не повинно
суперечити нормам закону, його меті;
 обов’язково повинно бути мотивоване пояснення причин застосування
рішення за аналогією до конкретного випадку.
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При застосуванні аналогії права суттєве значення мають принципи права,
які закріплюються в Основному Законі держави. Враховуючи, що норми
Конституції України є нормами прямої дії, то суб’єкт правозастосування,
базуючись на власній правосвідомості, може мотивувати рішення у справі,
посилаючись на конституційні норми.
Аналогія повинна застосовуватися чітко на засаді законності. Тому і
використовувати аналогію можуть лише органи правосуддя – суди, з
дотриманням усіх процесуальних норм і процесуальних гарантій. Рішення
у справі, ухвалене крізь призму аналогії, не повинно суперечити чинному
законодавству.
Конкуренція правових норм. Для правової системи України характерна
конкуренція правових норм, коли для регламентації одного питання можна
використати норми кількох нормативно-правових актів, які за змістом
суперечать одна одній. Для того щоб правильно розв’язувати законодавчі
колізії, слід пам’ятати про роз’яснення, надані в листі Міністерства юстиції
України від 26.12.2008 р. № 758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування
норми права у випадку колізії», а саме:
1. У разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим
самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть
якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість
може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди
супроводжується скасуванням «застарілих» норм з одного й того ж питання.
2. У разі існування суперечностей між актами, прийнятими різними за
місцем в ієрархічній структурі органами – вищестоящим і нижчестоящим,
застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що має
більшу юридичну силу.
3. У разі існування неузгодженості між актами, виданими одним і тим самим
органом, але які мають різну юридичну силу, застосовується акт вищої
юридичної сили. Наприклад, у разі суперечності норм закону та Конституції
України, які прийняті Верховною Радою України, 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 скасований виданим
пізніше загальним актом.
5. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила
міжнародного договору (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні дого
вори» від 29.06.2004 р.)
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Розділ 5.4.

5.4. Система охорони здоров’я:
загальний огляд
Засадничі концепти побудови системи охорони здоров’я визначено в ст. 4
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Закріплений у Законі тип системи охорони здоров’я ґрунтується на
принципах англійської моделі, яка поступово втілюється як у законотворчу,
так і в медичну практики, і проявляється у формах сімейної і приватної
медицини, страхуванні, багатоджерельному фінансуванні, високих
соціальних стандартах.
Óïðàâëіííя ñèñòåìîþ îõîðîíè çäîðîâ’я çäіéñíþþòü Ìіíіñòåðñòâî
îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè та інші центральні органи виконавчої влади,
яким підпорядковані відомчі заклади охорони здоров’я, ìіñöåâі äåðæàâíі
àäìіíіñòðàöії òà îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя, Àêàäåìія ìåäèчíèõ
íàóê Óêðàїíè. Крім органів держави, які безпосередньо пов’язані з
цариною охорони здоров’я, ця система функціонує і завдяки контрольноуправлінським функціям інших державних інституцій, а саме Президента
України (зокрема, крізь призму діяльності Адміністрації Президента
України, Ради національної безпеки і оборони України), Верховної Ради
України (зокрема, Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я), Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету
Міністрів України (зокрема, через діяльність профільних міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади), Генеральної прокуратури
України та її органів на місцях, а також органів судової системи України.
До суб’єктів, які наділені консультативно-дорадчими повноваженнями
у сфері охорони здоров’я, належать: 1. Громадська гуманітарна рада
при Президентові України; 2. Дорадча рада при Комітеті Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я; 3. Національна рада з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України;
4. Національна координаційна рада боротьби з наркоманією при Кабінеті
Міністрів України; 5. Міжвідомча координаційна рада при МОЗ України з
питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я; 6. Громадська
рада при МОЗ України (постійно діючий центральний громадський
колегіальний консультативно-дорадчий і наглядово-експертний орган);
7. Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською
Радою Церков і релігійних організацій (постійно діючий дорадчоконсультативний орган); 8. Рада молодих вчених при МОЗ України (постійно
діючий дорадчий орган); 9. Колегія МОЗ України (постійний консультативнодорадчий орган); 10. Вчена медична рада МОЗ України (постійно діючий
консультативний орган, що розглядає питання розвитку медичної
науки в Україні); 11. Координаційна рада з управління якістю медичної
допомоги МОЗ України (постійно діючий консультативно-дорадчий орган);
12. Координаційна рада з управління якістю медичної допомоги МОЗ АРК,
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управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я областей, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій; 13. Координаційна
рада з управління якістю медичної допомоги управлінь (відділів) охорони
здоров’я міських, районних органів місцевого самоврядування; 14. Клінікоекспертні комісії МОЗ України (постійно діючий орган, що виконує
координаційну, консультативну та дорадчу функції з питань організації
роботи, клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги); 15. Клінікоекспертні комісії МОЗ АРК, управлінь охорони здоров’я, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (постійно діючий
орган для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики,
лікування та реабілітації, скарг громадян та інших осіб, яким надавалась на
відповідній адміністративній території України медична допомога, питань
якості медичної допомоги, а також звернень підприємств, організацій,
установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури з
цих питань за дорученням керівника органу охорону здоров’я); 16. Клінікоекспертні комісії управлінь (відділів) охорони здоров’я міських, районних
органів місцевого самоврядування; 17. Медична рада закладу охорони
здоров’я (постійно діючий консультативно-дорадчий орган); 18. Рада для
здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням консультацій
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у
сфері охорони здоров’я.

194

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 5.4.

Структура Міністерства охорони здоров’я України

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного
забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Департамент правового забезпечення та міжнародної
діяльності

К е р і в н и ц т в о

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
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6.1. Ïðàâà ïàöієíòіâ
6.1.1. Ïðàâî íà ïðîôіëàêòèчíі çàõîäè
6.1.2. Ïðàâî íà äîñòóïíіñòü
6.1.3. Ïðàâî íà іíôîðìàöіþ
6.1.4. Ïðàâî íà çãîäó
6.1.5. Ïðàâî íà ñâîáîäó âèáîðó
6.1.6. Ïðàâî íà ïðèâàòíіñòü і êîíôіäåíöіéíіñòü
6.1.7. Ïðàâî íà ïîâàãó äî чàñó ïàöієíòіâ
6.1.8. Ïðàâî íà яêіñíó ìåäèчíó äîïîìîãó
6.1.9. Ïðàâî íà áåçïåêó
6.1.10. Ïðàâî íà іííîâàöії
6.1.11. Ïðàâî íà ïîïåðåäæåííя за ìîæëèâîñòі ñòðàæäàíü і áîëþ
6.1.12. Ïðàâî íà іíäèâіäóàëüíèé ïіäõіä äî ëіêóâàííя
6.1.13. Ïðàâî íà ïîäàííя ñêàðãè
6.1.14. Ïðàâî íà êîìïåíñàöіþ
6.1.15. Ïðàâî íà æèòòя
6.1.16. Право на захист від будь-яких незаконних форм
	дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я
6.1.17. Право íà ïîâàãó äî ãіäíîñòі ïðè íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè

6.2. Îáîâ’яçêè ïàöієíòіâ
6.2.1. Обов’язок піêëóâàòèñü ïðî ñâîє çäîðîâ’я òà çäîðîâ’я
äіòåé, íå øêîäèòè çäîðîâ’þ іíøèõ ãðîìàäяí
6.2.2. Обов’язок пðîõîäèòè ïðîôіëàêòèчíі ìåäèчíі îãëяäè і
	ðîáèòè ùåïëåííя
6.2.3. Обов’язок наäàâàòè íåâіäêëàäíó äîïîìîãó іíøèì
	ãðîìàäяíàì, яêі çíàõîäяòüñя ó çàãðîçëèâîìó äëя æèòòя і çäîðîâ’я ñòàíі
6.2.4. Обов’язок вèêîíóâàòè ìåäèчíі ïðèïèñè òà ïðàâèëà âíóòðіøíüîãî
	ðîçïîðяäêó çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я
6.2.5. Обов’язок отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди
законного представника у невідкладних випадках, коли існує реальна
загроза життю
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Розділ 6.1.

6
Права та обов’язки
пацієнтів
за законодавством
України
6.1. Права пацієнтів
âñòóï
Íà ñóчàñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííя ñôåðè îõîðîíè çäî
ðîâ’я â Óêðàїíі ïèòàííя çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè ïðè íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè
íàáóâàþòü îñîáëèâîї ãîñòðîòè òà àêòóàëüíîñòі. Êîìïëåêñíèé àíàëіç
âіòчèçíяíîї íîðìàòèâíî-ïðàâîâîї áàçè äàє ìîæëèâіñòü âèêðèñòàëіçóâàòè
ïðàâà ïàöієíòіâ і âèяâèòè ïðîãàëèíè чèííîãî çàêîíîäàâñòâà â öіé öàðèíі.
Íа сьогодні нàéïîâíіøå ïðàâà ïàöієíòіâ ðåãëàìåíòóþòüñя ó Çàêîíі Óêðàїíè
«Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я» âіä 19.11.1992 ð.,
òàê çâàíіé äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я. Новелою
українського законодавства є ст. 24-1 «Захист прав пацієнтів» Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», у якій
задекларовано розробку і прийняття спеціального закону, що визначатиме
правові, економічні, організаційні основи захисту прав та законних інтересів
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пацієнтів. Îêðіì òîãî, ïðàâà ïàöієíòіâ ìîæåìî âèçíàчèòè, на підставі íîðì
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð., Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè âіä
16.01.2003 ð. òà Êëяòâè ëіêàðя, çàòâåðäæåíîї Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè
âіä 15.06.1992 ð.
Âèñâіòëåííя íàöіîíàëüíîãî êàòàëîãó ïðàâ ïàöієíòіâ ç óðàõóâàííяì
ªâðîïåéñüêîї õàðòії ïðàâ ïàöієíòіâ çóìîâëåíе ñòðàòåãічíèì êóðñîì
Óêðàїíè íà âñòóï äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, чèñëåííèìè íîðìàòèâíîïðàâîâèìè àêòàìè, яêі âіäîáðàæàþòü öåé íàïðяì, çîêðåìà Çàêîíîì
Óêðàїíè «Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó àäàïòàöії çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè
äî çàêîíîäàâñòâà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó» âіä 18.03.2004 ð., Ïëàíîì äіé
«Óêðàїíà – ªâðîïåéñüêèé Ñîþç», ñõâàëåíèì Êàáіíåòîì Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
12.02.2005 ð., а також Програмою економічних реформ, на 2010–2014
роки «Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна
держава», розробленою Комітетом з економічних реформ при Президентові
України. Òàêèé ïіäõіä äàє ìîæëèâіñòü íàóêîâöяì і ïðàêòèêàì âіä ìåäèöèíè
і ïðàâà âèяâèòè ïðîãàëèíè і íåäîëіêè óêðàїíñüêîãî çàêîíîäàâñòâà,
âèçíàчèòè îñíîâíі íàïðяìè óäîñêîíàëåííя íîðìàòèâíî-ïðàâîâîї áàçè â
ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я, яêà âèçíàíà îäíієþ ç ïðіîðèòåòíèõ ñôåð àäàïòàöії
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè äî çàêîíîäàâñòâà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (ðîçäіë V
Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó àäàïòàöії çàêîíîäàâñòâà
Óêðàїíè äî çàêîíîäàâñòâà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó» (18.03.2004)).
Цей підрозділ побудовано за такою структурою: насамперед можливості
пацієнтів висвітлено крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів
(14 прав пацієнтів), а далі охарактеризовано ті права, що знайшли своє
відображення лише в національному законодавстві.
* П р и м і т к а : для спрощення процедури використання цього підрозділу
посібника доречно розтлумачити елементи його змістовного наповнення,
а саме буквенне позначення при аналізі кожного окремого права:
а) формулювання права відповідно до Європейської хартії прав пацієнтів
чи національного законодавства;
б) закріплення права згідно з Конституцією та іншими законами України;
в) регулювання права за допомогою підзаконних нормативно-правових
актів;
г) право крізь призму Кодексу медичної етики;
ґ) інше регулювання права відповідно до національної нормативно-правової
бази;
д) юридична практика, що пов’язана із реалізацією права;
е) практичні поради, спрямовані на оптимізацію правозастосування і
правореалізації;
є) перехресні посилання, які спрямують до регламентації права згідно з
міжнародними і регіональними стандартами.
Якщо якесь із буквенних позначень відсутнє при висвітленні права, то під
цим слід розуміти, що на сьогодні в Україні немає відповідної нормативної
регламентації.
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Розділ 6.1.

6.1.1. Право на профілактичні заходи
а) Європейська хартія прав пацієнтів
Ñòàòòя 1. Ïðàâî íà ïðîôіëàêòèчíі çàõîäè
«Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà íàëåæíå ìåäèчíå îáñëóãîâóâàííя,
ñïðяìîâàíå íà ïîïåðåäæåííя çàõâîðþâàííя».

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 49 (ч. 1, 2)].
«Îõîðîíà çäîðîâ’я çàáåçïåчóєòüñя äåðæàâíèì ôіíàíñóâàííяì
âіäïîâіäíèõ ñîöіàëüíî-åêîíîìічíèõ, ìåäèêî-ñàíіòàðíèõ é îçäîðîâчîïðîôіëàêòèчíèõ ïðîãðàì» (ч. 2).
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 283, 286
(ч. 4)].

ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 3 (ч. 1), 4 (ï. 7), 6, 10 (ï. «à»,
«á»), 31, 32, 35-1, 42, 43 (ч. 1), 53, 78 (ï. «à»)].
Çîêðåìà, çãіäíî çі ñò. 4, äî ïðèíöèïіâ îõîðîíè çäîðîâ’я íàëåæèòü
ïîïåðåäæóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèé ïіäõіä äî îõîðîíè çäîðîâ’я.
Ó ñò. 6 ãàðàíòîâàíî ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’я, ùî, çîêðåìà,
ïåðåäáàчàє ïðàâî íà ñàíіòàðíî-åïіäåìічíå áëàãîïîëóччя òåðèòîðії і
íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå ïðîæèâàє ãðîìàäяíèí, êâàëіôіêîâàíó ìåäèêîñàíіòàðíó äîïîìîãó.
«Äåðæàâà ñïðèяє óòâåðäæåííþ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòя íàñåëåííя
øëяõîì …îðãàíіçàöії ìåäèчíîãî, åêîëîãічíîãî і ôіçèчíîãî âèõîâàííя …
ñòâîðåííя íåîáõіäíèõ óìîâ, â òîìó чèñëі ìåäèчíîãî êîíòðîëþ, äëя …
ðîçâèòêó ìåðåæі ëіêóâàëüíî-ôіçêóëüòóðíèõ çàêëàäіâ, ïðîôіëàêòîðіїâ
òà іíøèõ îçäîðîâчèõ çàêëàäіâ…» (ч. 1 ñò. 32).
Âіäïîâіäíî äî ñò. 42, ìåäèчíå âòðóчàííя – çàñòîñóâàííя ìåòîäіâ…
ïðîôіëàêòèêè, ïîâ’яçàíèõ іç âïëèâîì íà îðãàíіçì ëþäèíè, –
äîïóñêàєòüñя ëèøå â òîìó ðàçі, êîëè âîíî íå ìîæå çàâäàòè øêîäè
çäîðîâ’þ ïàöієíòà.
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ff  Ïðî çàáåçïåчåííя ñàíіòàðíîãî é åïіäåìічíîãî áëàãîïîëóччя
íàñåëåííя: Çàêîí Óêðàїíè âіä 24.02.1994 ð. [ñòàòòі 5 (ч. 1, 2,
3), 21 (ч. 3)].
«Îðãàíè òà çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’я, ìåäèчíі ïðàöіâíèêè, à òàêîæ
ïðàöіâíèêи îñâіòè і êóëüòóðè çîáîâ’яçàíі ïðîïàãóâàòè ñåðåä íàñåëåííя
ãіãієíічíі íàâèчêè, çäîðîâèé ñïîñіá æèòòя» (ч. 3 ñò. 21).
ff  Ïðî çàõèñò íàñåëåííя âіä іíôåêöіéíèõ õâîðîá: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòі 10, 11, 12, 21].
«Îðãàíіçàöія òà ïðîâåäåííя ïðîôіëàêòèчíèõ і ïðîòèåïіäåìічíèõ
çàõîäіâ… ïîêëàäàєòüñя íà îðãàíè âèêîíàâчîї âëàäè, îðãàíè ìіñöåâîãî
ñàìîâðяäóâàííя… çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’я, ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè,
îðãàíіçàöії íåçàëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі, à òàêîæ íà ãðîìàäяí» (ч. 1
ñò. 11).
ff  Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòя 9].
«Îñîáà ìîæå áóòè âèçíàíà òèìчàñîâî (íà ñòðîê äî ï’яòè ðîêіâ) àáî
ïîñòіéíî íåïðèäàòíîþ âíàñëіäîê ïñèõічíîãî ðîçëàäó äî âèêîíàííя
îêðåìèõ âèäіâ äіяëüíîñòі (ðîáіò, ïðîôåñіé, ñëóæáè), ùî ìîæóòü
ñòàíîâèòè áåçïîñåðåäíþ íåáåçïåêó äëя íåї àáî îòîчóþчèõ. Ç ìåòîþ
âñòàíîâëåííя ïðèäàòíîñòі îñîáè äî âèêîíàííя îêðåìèõ âèäіâ
äіяëüíîñòі (ðîáіò, ïðîôåñіé, ñëóæáè) ç îñîáëèâèìè âèìîãàìè äî ñòàíó
її ïñèõічíîãî çäîðîâ’я âîíà ïіäëяãàє îáîâ’яçêîâîìó ïîïåðåäíüîìó
(ïåðåä ïîчàòêîì äіяëüíîñòі) òà ïåðіîäèчíèì (ó ïðîöåñі äіяëüíîñòі)
ïñèõіàòðèчíèì îãëяäàì».
ff  Ïðî áîðîòüáó іç çàõâîðþâàííяì íà òóáåðêóëüîç: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 05.07.2001 ð. [ñòàòòі 8, 9].
«Ç ìåòîþ ñâîєчàñíîãî âèяâëåííя îñіá, іíôіêîâàíèõ ìіêîáàêòåðіяìè
òóáåðêóëüîçó òà õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç, ïðîâîäяòüñя òàêîæ
ïðîôіëàêòèчíі ìåäèчíі îãëяäè íàñåëåííя» (ч. 2 ñò. 8). Тàêîæ âèçíàчåíî
êàòåãîðії îñіá, яêі ïіäëяãàþòü îáîâ’яçêîâèì ïðîôіëàêòèчíèì ìåäèчíèì
îãëяäàì íà òóáåðêóëüîç (ч. 3 ñò. 8).

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Êîíöåïöія ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’я íàñåëåííя Óêðàїíè: Óêàç
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 07.12.2000 ð. ¹1313/2000 [ðîçäіë 2
«Äåðæàâíà ïîëіòèêà â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я», розділ 5 «Створення умов для здорового способу життя»].
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Розділ 6.1.

Ó ð. 2 ïåðåäáàчåíî íèçêó íàéâàæëèâіøèõ íàïðяìіâ і ïðèíöèïіâ ðîçâèòêó
îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè. Çîêðåìà, ïåðåäáàчåíî ïåðåîðієíòàöіþ
îõîðîíè çäîðîâ’я íà ñóòòєâå ïîñèëåííя çàõîäіâ ùîäî ïîïåðåäæåííя
çàõâîðþâàíü, à òàêîæ ñòâîðåííя óìîâ äëя çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòя.
У р. 5 йдеться про àêòèâіçàöіþ ïðîôіëàêòèчíîї äіяëüíîñòі â ñèñòåìі
îõîðîíè çäîðîâ’я øëяõîì óäîñêîíàëåííя íîðìàòèâíî-ïðàâîâîї
áàçè, ôîðìóâàííя äåðæàâíîї ïîëіòèêè, ñïðяìîâàíîї íà çáåðåæåííя
é çìіöíåííя çäîðîâ’я íàñåëåííя.
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 1, 6 ч. 1].
«Óñі çíàííя, ñèëè òà âìіííя âіääàâàòè… ëіêóâàííþ і çàïîáіãàííþ
çàõâîðþâàííяì» (ï. 1), «âëàñíèì ïðèêëàäîì ñïðèяòè âèõîâàííþ
ôіçèчíî і ìîðàëüíî çäîðîâîãî ïîêîëіííя» (ï. 6).
ff  Ìіæãàëóçåâà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’я íàöії» íà
2002–2011 ðîêè: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
10.01.2002 ð. ¹ 14 [ðîçäіë 1 ï. 14, ðîçäіë 3 ï. 2, 4, 6, 11,
ðîçäіë 4 ï. 5, ðîçäіë 7 ï. 7, ðîçäіë 8 ï. 3, 5, ðîçäіë 9 ï. 1,
3, ðîçäіë 10 ï. 8, ðîçäіë 13 ï. 5, ðîçäіë 14 ï. 1, 2, 5, ðîçäіë
16 ï. 2, 5, 8, ðîçäіë 17 ï. 1, 4, 9, ðîçäіë 19, ðîçäіë 27 ï. 2,
ðîçäіë 37 ï. 3, 5].
ff  Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020:
український вимір»: Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31.10.2011 р. № 1164-р.
ff  Íàöіîíàëüíèé ïëàí ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’я íà
ïåðіîä äî 2010 ðîêó: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
13.06.2007 ð. ¹ 815 [ï. 8].
ff  Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2012–2016 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30.11.2011 р. № 1341-р.
ff  Ïðî ïîðяäîê ïðîâåäåííя ìåäèчíèõ îãëяäіâ ïðàöіâíèêіâ ïåâíèõ
êàòåãîðіé: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 21.05.2007 ð. ¹ 246.
ff  Ïðî ïîðяäîê ïðîâåäåííя ìåäèчíîãî îãëяäó òà ìåäèчíîãî
îáñòåæåííя îñіá, яêі çëîâæèâàþòü íàðêîòèчíèìè çàñîáàìè
àáî ïñèõîòðîïíèìè ðåчîâèíàìè: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
16.06.1998 ð. ¹ 158/417.
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ff  Ïðî ïîðяäîê ïðîâåäåííя профілактичних щеплень в Україні та
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 16.09.2011 ð. ¹ 595.
ff  Ïîëîæåííя ïðî ìåäèчíèé êàáіíåò äîøêіëüíîãî íàâчàëüíîãî
çàêëàäó: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè, ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 30.08.2005 ð.
¹ 432/496.
ff  Про затвердження форми первинної облікової документації
№ 063-2/о «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи
або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики» та Інструкції щодо її заповнення: Наказ МОЗ України від
31.12.2009 р. № 1086.
ff  Ïðî óäîñêîíàëåííя àìáóëàòîðíî-ïîëіêëіíічíîї äîïîìîãè äіòяì
â Óêðàїíі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 29.11.2002 ð. ¹ 434.
ff  Ïðî диспансеризацію населення: Наказ МОЗ України від
27.08.2010 р. № 728 [п. 1].
«Подальший розвиток та удосконалення профілактичного напрямку
галузі охорони здоров’я, який спрямований на попередження захворювань, охорону та зміцнення здоров’я кожного громадянина України,
в значній мірі залежить від успішності проведення диспансеризації населення... Профілактика захворювань передбачає здійснення спільних
профілактичних заходів багатьма центральними органами виконавчої
влади та відомствами, громадськими організаціями, розширення наукових досліджень, спрямованих на попередження та зниження рівня
захворюваності та поширеності хвороб, збереження та укріплення
здоров’я населення».
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2020 р. № 454.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.1, 3.2].
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«Ãîëîâíà ìåòà ïðîôåñіéíîї äіяëüíîñòі ëіêàðя… ïðîôіëàêòèêà
çàõâîðþâàíü і âіäíîâëåííя çäîðîâ’я» (ï. 2.1). «… Ëіêàð çîáîâ’яçàíèé…
ç óðàõóâàííяì îñîáëèâîñòåé çàõâîðþâàííя, âèêîðèñòîâóâàòè
ìåòîäè ïðîôіëàêòèêè, äіàãíîñòèêè і ëіêóâàííя, яêі ââàæàє íàéáіëüø
åôåêòèâíèìè â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó, âèõîäячè ç іíòåðåñіâ
õâîðîãî» (ï. 3.2).

ґ) Інше регулювання
ff  Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу: Лист Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від 25.05.2011 р. № 1/9-389.

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1) Ïðèêëàä äîòðèìàííÿ ïðàâ
Ãð. Ê., 1994 ð.í., ðàçîì ç ìàòіð’þ çâåðíóâñя äî àìáóëàòîðíî-ïîëіêëіíічíîãî
çàêëàäó, ùîá çðîáèòè ïðîôіëàêòèчíå ùåïëåííя. Ìåäèчíà ñåñòðà îãëяíóëà
ïàöієíòà, â òîìó чèñëі âèìіðяëà òåìïåðàòóðó, àáè âèêëþчèòè ãîñòðå çàõâî
ðþâàííя, ïîіíôîðìóâàëà éîãî òà éîãî ìàìó ïðî ìîæëèâі ïðîяâè ïîáічíîãî
âïëèâó â ïіñëяâàêöèíàëüíèé ïåðіîä, îòðèìàëà çãîäó â ïèñüìîâіé ôîðìі
âіä ãð. Ê òà éîãî ìàìè. Ëèøå ïіñëя öüîãî ìåäèчíèé ïðàöіâíèê çäіéñíèëà
ùåïëåííя.
2) Ïðèêëàä ïîðóøåííÿ ïðàâ
Ãð. Í. ïîäàëà äîêóìåíòè äëя ïðèéíяòòя ñâîãî чîòèðèðічíîãî ñèíà äî
äèòячîãî ñàäêà. Äèðåêòîð äèòячîãî çàêëàäó âіäìîâèëà â ïðèéîìі,
çàçíàчèâøè, ùî ñèí ãð. Í. ïðîéøîâ ùåïëåííя ç ïîðóøåííяì ñòðîêіâ,
à öå íåáåçïåчíî äëя іíøèõ äіòåé ó êîëåêòèâі. Ìàìà ïîяñíèëà îчіëüíèêó
äîøêіëüíîãî íàâчàëüíîãî çàêëàäó, ùî ñèí íå çìіã ïðîéòè âàêöèíàöіþ
âчàñíî через ìåäèчíі ïðîòèïîêàçàння, à òàêîæ çàçíàчèëà, ùî ìàє ðіøåííя
êîíñèëіóìó ëіêàðіâ, у яêîìó ïåðåäáàчåíî ìîæëèâіñòü äèòèíè áóòè ïðèéíяòîþ
і âіäâіäóâàòè ñàäîê. Äèðåêòîð ñâîãî ðіøåííя íå çìіíèëà, âіäìîâèâøè ìàòåðі
â ïðèéîìі її ñèíà â äîøêіëüíèé çàêëàä.
3) Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ó êâіòíі 2006 ð. óчíяì ñåðåäíüîї øêîëè ¹ Õ. ó ñ. Ä. áóëî çäіéñíåíî ïðîáó
Ìàíòó. ×åðåç 15–20 õâèëèí ïіñëя ïðîâåäåííя ïðîáè Ìàíòó äіòè âіäчóëè
íåäîìàãàííя, ñòàí їõíüîãî çäîðîâ’я ïîãіðøèâñя, ùî ïðèçâåëî äî їõ
ãîñïіòàëіçàöії. ßê ñâіäчèòü аналіз àíàìíåзу, ïåðåä ïðîâåäåííяì öüîãî âèäó
äіàãíîñòèêè âñі äіòè áóëè ïðàêòèчíî çäîðîâі. Áàòüêè äіòåé çâåðíóëèñü äî
Íàóêîâî-äîñëіäíîãî іíñòèòóòó âіðóñîëîãії, яêèé є ïðîâіäíîþ àêàäåìічíîþ
îðãàíіçàöієþ âіðóñîëîãічíîãî ïðîôіëþ. Ôàõіâöі іíñòèòóòó äіéøëè âèñíîâêó,
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ùî ââåäåííя äіòяì òóáåðêóëіíó ñïðèчèíèëî «çáіé» â їõíіé іìóííіé ñèñòåìі
ç íàñòóïíîþ àëåðãічíîþ ïåðåáóäîâîþ îðãàíіçìó і ðîçâèòêîì àóòîіìóííèõ
ðåàêöіé.
Ïðîâåäåííя òóáåðêóëіíîäіàãíîñòèêè äіòяì ó êâіòíі 2006 ð. âіäáóëîñя íà
âèêîíàííя Íàêàçó Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè âіä 3 ëþòîãî
2006 ð. № 48 «Ïðî ïîðяäîê ïðîâåäåííя ïðîôіëàêòèчíèõ ùåïëåíü â Óêðàїíі
òà êîíòðîëü яêîñòі é îáіãó ìåäèчíèõ іìóíîáіîëîãічíèõ ïðåïàðàòіâ». Ó çâ’яçêó
іç âèíèêíåííяì яòðîãåííèõ çàõâîðþâàíü ó äіòåé áàòüêè óчíіâ çâåðíóëèñü äî
ñóäó (зараз ñïðàâà ðîçãëяäàєòüñя ó ñóäі). Ïîçèâàчі ó ñïðàâі (їõ ó öіé ñïðàâі
ñåìåðî) âèñóíóëè âèìîãó ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї і ìàòåðіàëüíîї
øêîäè â ñóìі, ùî ñóêóïíî ïåðåâèùóє 7 ìëí. ãðí.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Äî ïðîôіëàêòèчíèõ ïîñëóã íàëåæàòü: à) ïðîôіëàêòèчíå êîíñóëü
òóâàííя (ãіãієíічíå íàâчàííя é âèõîâàííя) îêðåìèõ осіб і ãðóï;
á) ïðîôіëàêòèчíі ìåäèчíі îãëяäè ç ìåòîþ âèяâëåííя ðàííіõ
ôîðì çàõâîðþâàíü і ôàêòîðіâ ðèçèêó é ïðîâåäåííя îçäîðîâчèõ
çàõîäіâ; â) іìóíіçàöія (âàêöèíîïðîôіëàêòèêà); ã) äèñïàíñåðèçàöія
(äèñïàíñåðíå ñïîñòåðåæåííя é îçäîðîâëåííя); ä) ïðîôіëàêòèчíі
îçäîðîâчі ïîñëóãè (çàíяòòя ðіçíèìè âèäàìè ôіçèчíîї êóëüòóðè,
ñàíàòîðíî-êóðîðòíå îçäîðîâëåííя, ôіçіîòåðàïåâòèчíі ìåäèчíі
ïîñëóãè, ìàñàæ òîùî).

2.	Для дотримання прав пацієнта при здійсненні вакцинопрофілактики чи туберкулінодіагностики, слід пам’ятати таке: а) профілактичні щеплення здійснюються у кабінетах щеплень, які
створюються як окремий структурний підрозділ лікарняного та/
або амбулаторно-поліклінічного лікувально-профілактичного
закладу (далі – ЛПЗ) незалежно від форми власності та діють
у ЛПЗ, при медичних кабінетах дошкільних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації, медичних пунктах підприємств; б) для здійснення
вакцинації можуть бути задіяні медичні працівники (лікар, фельд
шер, молодший спеціаліст з медичною освітою), які пройшли
спеціальну підготовку та володіють правилами організації і
техніки проведення щеплень, туберкулінодіагностики, а також
навиками надання невідкладної допомоги в разі розвитку
післявакцинальних реакцій/ післявакцинальних ускладнень;
в) обов’язково проводиться медичний огляд перед щепленням
або туберкулінодіагностикою; г) перед проведенням вакцинації
чи туберкулінодіагностики отримується інформована, добровільна компетентна згода пацієнта та/або його законного представника. Форму «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи
або дитини одним із батьків або іншим законним представником
дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики»
(форма № 063-2/о) заповнюють на всіх пацієнтів, що підлягають
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щепленню або туберкулінодіагностиці, незалежно від місця
проживання. Заповнена форма означає, що особа та/або один
з батьків або інший законний представник дитини перед щепленням або туберкулінодіагностикою отримали повну інформацію
про процедуру щеплення, туберкулінодіагностики, про протипоказання до проведення щеплення або туберкулінодіагностики,
про вакцину та про можливі несприятливі наслідки. Ïîâíîëіòíіì
äієçäàòíèì ãðîìàäяíàì ïðîôіëàêòèчíі ùåïëåííя ïðîâîäяòüñя çà
їõ çãîäîþ ïіñëя íàäàííя îá’єêòèâíîї іíôîðìàöії ïðî ùåïëåííя,
íàñëіäêè âіäìîâè âіä íèõ і ìîæëèâі ïîñòâàêöèíàëüíі óñêëàäíåííя.
Îñîáàì, яêі íå äîñяãëè ï’яòíàäöяòèðічíîãî âіêó чè âèçíàíі ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó íåäієçäàòíèìè, ïðîôіëàêòèчíі
ùåïëåííя ïðîâîäяòüñя çà çãîäîþ їõ îá’єêòèâíî іíôîðìîâàíèõ
áàòüêіâ àáî іíøèõ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ. Îñîáàì âіêîì âіä
ï’яòíàäöяòè äî âіñіìíàäöяòè ðîêіâ чè âèçíàíèì ñóäîì îáìåæåíî
äієçäàòíèìè ïðîôіëàêòèчíі ùåïëåííя ïðîâîäяòüñя çà їõ çãîäîþ
ïіñëя íàäàííя îá’єêòèâíîї іíôîðìàöії òà çà çãîäîþ îá’єêòèâíî
іíôîðìîâàíèõ áàòüêіâ àáî іíøèõ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ öèõ îñіá;
ґ) профілактичні щеплення повинні проводитися при дотриманні
санітарно-протиепідемічних правил і норм, лише одноразовими
або самоблокувальними шприцами. Безпечність ін’єкцій при
імунізації для пацієнта гарантують самоблокувальні шприци
(точність дози, неможливість повторного використання); д) після
проведення профілактичного щеплення та туберкулінодіагностики повинно бути забезпечене медичне спостереження протягом
терміну, визначеного інструкцією про застосування відповідної
вакцини/анатоксину/туберкуліну. Якщо в інструкції про застосування вакцини/анатоксину не вказано термін спостереження,
особа, якій було проведено щеплення, повинна перебувати
під наглядом медичного працівника не менше 30 хвилин після
вакцинації; е) медичні протипоказання до щеплень кожній особі
встановлюються комісією з питань щеплень, створеною наказом
у ЛПЗ, відповідно до Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень; є) факт відмови від щеплень з
позначкою про те, що медичним працівником надані роз’яснення
про наслідки такої відмови, оформляється за формою № 0632/о, підписується як громадянином (при щепленні неповнолітніх – батьками або іншими законними представниками, які їх
замінюють), так і медичним працівником, про що повідомляється
до територіальної СЕС; к) ïèòàííя âіäâіäóâàííя äîøêіëüíîãî
íàâчàëüíîãî çàêëàäó äіòüìè, áàòüêè яêèõ âіäìîâëяþòüñя âіä
ùåïëåíü, âèðіøóєòüñя ëіêàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíîþ êîìіñієþ; л)
ïèòàííя âіäâіäóâàííя çàãàëüíîîñâіòíüîãî íàâчàëüíîãî çàêëàäó
äіòüìè, яêі íå îòðèìàëè ïðîôіëàêòèчíèõ ùåïëåíü çãіäíî ç
êàëåíäàðåì ùåïëåíü, âèðіøóєòüñя іíäèâіäóàëüíî çà ðіøåííяì
ëіêàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíîї êîìіñії іç çàëóчåííяì åïіäåìіîëîãà
òåðèòîðіàëüíîї ñàíåïіäñòàíöії.
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3.

Ç ìåòîþ çàáåçïåчåííя ïðàâ ïàöієíòà ïðè ïðîâåäåííі ìåäèчíîãî
îãëяäó ñëіä çâåðíóòè óâàãó, çîêðåìà, íà òàêå: à) çà ðåçóëüòàòàìè
ïåðіîäèчíèõ ìåäèчíèõ îãëяäіâ ñêëàäàєòüñя «Çàêëþчíèé àêò çà
ðåçóëüòàòàìè ïåðіîäèчíîãî ìåäèчíîãî îãëяäó ïðàöіâíèêіâ» ó
øåñòè ïðèìіðíèêàõ і íàäñèëàєòüñя, ó òîìó чèñëі, ðîáîòîäàâöþ і
ïðåäñòàâíèêó ïðîôñïіëêîâîї îðãàíіçàöії, ùî íå ââàæàòèìåòüñя
ïîðóøåííяì ïðàâà ïàöієíòà íà ìåäèчíó òàєìíèöþ; á) ïîçà
чåðãîâèé ìåäèчíèé îãëяä ïðàöіâíèêà çäіéñíþєòüñя çà ðàõóíîê
ðîáîòîäàâöя; â) ðіøåííя ïðî ïðîôåñіéíó ïðèäàòíіñòü ïðàöіâíèêà
óõâàëþє ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèé çàêëàä, яêèé ïðîâîäèòü
ìåäèчíèé îãëяä; ã) ñïåöіàëіçîâàíі ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíі
çàêëàäè, яêі ìàþòü ïðàâî âñòàíîâëþâàòè äіàãíîç ùîäî ïðîôå
ñіéíèõ çàõâîðþâàíü çà ðåçóëüòàòàìè ìåäîãëяäіâ, çäіéñíþþòü
äèñïàíñåðèçàöіþ ïðàöіâíèêіâ ãðóïè ðèçèêó, à òàêîæ ç ïіäîçðîþ
íà ïðîôåñіéíі çàõâîðþâàííя.

4.	Враховуючи колізії правового регулювання, неуніфікованість
судової практики у сфері вакцинації, слід наголосити, що нормативно усунуто проблеми, пов’язані з реалізацією двох можливостей - права на відмову від профілактичних щеплень і права на
освіту. Ці обидва права перебувала у постійній «конфронтації»,
що породжувало численні труднощі як у юридичній, так і медичній
практиках. На сьогодні, відповідно до відомчого роз’яснення,
відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті
дитини до очолюваного ним закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечить чинному законодавству України. За
наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із
висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний
прийняти дитину до закладу (Лист Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 25.05.2011 р. № 1/9-389).

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на профілактичні заходи в контекстіПравана найвищий
досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, розкриті в розділах 2 і 3.
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6.1.2. Ïðàâî íà äîñòóïíіñòü
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 2. Ïðàâî íà äîñòóïíіñòü
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà äîñòóïíіñòü ìåäèчíèõ ïîñëóã, яêих âіí/âîíà
ïîòðåáóє çà ñòàíîì çäîðîâ’я. Ìåäèчíі ñëóæáè ìàþòü ãàðàíòóâàòè
ðіâíèé äîñòóï äëя âñіõ áåç äèñêðèìіíàöії çà îçíàêàìè íàяâíîñòі
ôіíàíñîâèõ ðåñóðñіâ, ìіñöя ïðîæèâàííя, âèäó çàõâîðþâàííя àáî
чàñó çâåðíåííя çà äîïîìîãîþ».

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 49 (ч. 1, 3)].
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’я, ìåäèчíó äîïîìîãó òà ìåäèчíå
ñòðàõóâàííя» (ч. 1 ñò. 49). «Äåðæàâà ñòâîðþє óìîâè äëя åôåêòèâíîãî і
äîñòóïíîãî äëя âñіõ ãðîìàäяí ìåäèчíîãî îáñëóãîâóâàííя» (ч. 3 ñò. 49).
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 283, 284].
«Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íà îõîðîíó її çäîðîâ’я» (ч. 1 ñò. 283).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 4 (ч. 4), 6].
Äî ïðèíöèïіâ îõîðîíè çäîðîâ’я, ç-ïîìіæ іíøèõ, íàëåæаòü ðіâíîïðàâíіñòü
ãðîìàäяí, äåìîêðàòèçì і çàãàëüíîäîñòóïíіñòü ìåäèчíîї äîïîìîãè òà
іíøèõ ïîñëóã у ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я (ч. 4 ñò. 4).
ff  Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (в ред. від
23.12.2010 р.) [стаття 4, (п. 4, 7)].
«Держава гарантує забезпечення: доступності та належної якості
тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції, у тому числі анонімного,
з наданням попередньої та подальшої консультативної допомоги (п.
4); доступу населення до засобів профілактики, що дають змогу запобігти зараженню і поширенню ВІЛ-інфекції статевим шляхом (п. 7)».
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ff  Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Закон Óêðàїíè âіä 22.01.2011 ð.
«Метою Загальнодержавної програми... є забезпечення зниження рівня
захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання
населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини».
ff  Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та
м. Києві: Закон України від 07.07.2011 р.
ff  Про здійснення державних закупівель: Закон України від
01.06.2010 р.

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські
засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів: Постанова
Кабінету Міністрів України від 08.08.2011 р. № 932.
ff  Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби
і вироби медичного призначення: Постанова Кабінету Міністрів
України від 25.03.2009 р. № 333.
ff  Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.10.2011 р. № 1164-р.
ff  Ïðî ïîðяäîê çàêóïіâëі ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ çàêëàäàìè òà óñòà
íîâàìè îõîðîíè çäîðîâ’я, ùî ôіíàíñóþòüñя ç áþäæåòó: Íàêàç
ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 05.09.1996 ð. ¹ 1071.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Òèìчàñîâèõ ñòàíäàðòіâ íàäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè ïіäëіòêàì òà ìîëîäі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
02.06.2009 ð. ¹ 382.
«Доступність – молодь має реальну можливість отримати послуги
через спрощення процедури звернення, максимальне наближення до
потреб молоді розкладу роботи, надання безоплатних, комплексних
послуг тощо».
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Розділ 6.1.

ff  Êîíöåïöія óïðàâëіííя яêіñòþ ìåäèчíîї äîïîìîãè ó ãàëóçі îõîðîíè
çäîðîâ’я â Óêðàїíі íà ïåðіîä äî 2020 ð.: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
01.08.2011 ð. ¹ 454.
Ñåðåä çàâäàíü ðåàëіçàöії Êîíöåïöії âèçíàчåíî ïîëіïøåííя äîñòóïíîñòі
та зменшення нерівності в доступі різних верств населення до ìåäèчíîї
äîïîìîãè, à îчіêóâàíèì ðåçóëüòàòîì – ïіäâèùåííя äîñòóïíîñòі òà
яêîñòі ìåäèчíîї äîïîìîãè íàñåëåííþ.

ff  Єдиний термінологічний словник (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України від
20.07.2011 р. № 427.
«Доступність медичної допомоги – це вільний доступ до служб охорони здоров’я незалежно від географічних, економічних, соціальних,
культурних, організаційних чи мовних бар’єрів».
ff  Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року: Наказ МОЗ України від
19.09.2011 р. № 597.

Ó öüîìó ïіäðîçäіëі ìè ðîçêðèєìî ті àñïåêòè аналізованого ïðàâà, яêі
ââàæàєìîíàéáіëüø àêòóàëüíèìè ïðîáëåìàìè â êîíòåêñòі éîãî ðåàëіçàöії.
Óñі іíøі åëåìåíòè ïðàâà досліджуâàòèìóòüñя â іíøèõ ïіäðîçäіëàõ, çîêðåìà,
ïðàâî íà çàõèñò âіä áóäü-яêèõ íåçàêîííèõ ôîðì äèñêðèìіíàöії, ïîâ’яçàíèõ
іç ñòàíîì çäîðîâ’я (ïіäðîçäіë 6.1.16).

Ïðàâî íà áåçîïëàòíó ìåäèчíó äîïîìîãó
а) Кожен громадянин має право на безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я
б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 49 (ч. 3)].
«Ó äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я ìåäèчíà
äîïîìîãà íàäàєòüñя áåçîïëàòíî».
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ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 184
(ч. 1), 354].
«Ïîðóøåííя ïðàâà íà áåçîïëàòíó ìåäèчíó äîïîìîãó:
Íåçàêîííà âèìîãà îïëàòèòè çà íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè â äåðæàâíèõ
чè êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я êàðàєòüñя øòðàôîì äî ñòà
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí àáî àðåøòîì íà ñòðîê
äî øåñòè ìіñяöіâ» (ч. 1 ñò. 184).
ff  Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон
України від 19.11.1992 р. [статті 8 (ч. 1, 2), 18, 35-1–35-5].
ff  Ïðî захист населення від інфекційних хвороб: Закон України
від 06.04.2000 р. [статті 10 (п. 4 ч. 1), 19 (п. 1 ч. 1)].
«... Безоплатність надання медичної допомоги особам, хворим на
інфекційні хвороби, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та в державних наукових устаноівах».
ff  Ïðî боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України
від 05.07.2001 р. [статті 3 (ч. 2), 15 (ч. 1)].
«Держава... визначає... забезпечення кожному громадянину безоплатності, доступності та рівних можливостей отримання протитуберкульозної допомоги...».
ff  Ïðî охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. [стаття
13 (п. 1 ч. 5)].
«Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;...».

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992
ð. [ï. 2 ч. 1].
«…Бóòè áåçêîðèñëèâèì і чóéíèì…».
ff  Ïðîãðàìà ïîäàííя ãðîìàäяíàì ãàðàíòîâàíîї äåðæàâîþ áåç
îïëàòíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ
Óêðàїíè âіä 11.07.2002 ð. ¹ 955.
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Ó ñò. 2 Ïîñòàíîâè âèçíàчåíî, ùî äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè
çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’я íàäàєòüñя áåçîïëàòíà ìåäèчíà äîïîìîãà
òàêèõ âèäіâ: 1) øâèäêà òà íåâіäêëàäíà – íà äîãîñïіòàëüíîìó åòàïі
ñòàíöіяìè (âіääіëåííяìè) øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè, ïóíêòàìè
íåâіäêëàäíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ó ñòàíі, ùî çàãðîæóє æèòòþ ëþäèíè;
2) àìáóëàòîðíî-ïîëіêëіíічíà; 3) ñòàöіîíàðíà – ó ðàçі ãîñòðîãî
çàõâîðþâàííя òà â íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, êîëè ïîòðіáíå іíòåíñèâíå
ëіêóâàííя, öіëîäîáîâèé ìåäèчíèé íàãëяä òà ãîñïіòàëіçàöія, â òîìó чèñëі
çà åïіäåìічíèìè ïîêàçàííяìè, äіòяì, âàãіòíèì òà ïîðîäіëëяì, õâîðèì
çà íàïðàâëåííяìè ìåäèêî-ñîöіàëüíèõ åêñïåðòíèõ êîìіñіé, ëіêàðñüêîêîíñóëüòàòèâíèõ êîìіñіé; 4) íåâіäêëàäíà ñòîìàòîëîãічíà äîïîìîãà (ó
ïîâíîìó îáñяçі – äіòяì, іíâàëіäàì, ïåíñіîíåðàì, ñòóäåíòàì, âàãіòíèì,
æіíêàì, яêі ìàþòü äіòåé äî 3 ðîêіâ); 5) äîëіêàðñüêà ìåäèчíà äîïîìîãà
ñіëüñüêèì æèòåëяì; 6) ñàíàòîðíî-êóðîðòíà äîïîìîãà іíâàëіäàì і õâîðèì
ó ñïåöіàëіçîâàíèõ òà äèòячèõ ñàíàòîðіяõ; 7) óòðèìàííя äіòåé ó áóäèíêàõ
äèòèíè; 8) ìåäèêî-ñîöіàëüíà åêñïåðòèçà âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі.
ff  Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають
на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких Постанов Кабінету Міністрів України: Постанова
Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. № 667.
«Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають
на території України, медична допомога, в тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами
України не передбачено інше» (п. 1).
ff  Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в
державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних
закладах освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від
17.09.1996 р. № 1138.
ff  Ïðî âïîðяäêóâàííя áåçîïëàòíîãî òà ïіëüãîâîãî âіäïóñêó ëіêàð
ñüêèõ çàñîáіâ çà ðåöåïòàìè ëіêàðіâ ó ðàçі àìáóëàòîðíîãî ëіêó
âàííя îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííя òà çà ïåâíèìè êàòåãîðіяìè
çàõâîðþâàíü: Постанова Кабінету Міністрів Óêðàїíè âіä
17.08.1998 ð. ¹ 1303.
Ç ìåòîþ çàáåçïåчåííя ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííя áþäæåòíèõ êîøòіâ,
óñóíåííя ìíîæèííîñòі ðіøåíü ùîäî áåçîïëàòíîãî é ïіëüãîâîãî âіäïóñêó
ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ ó ðàçі àìáóëàòîðíîãî ëіêóâàííя îêðåìèõ ãðóï
íàñåëåííя òà çà ïåâíèìè êàòåãîðіяìè çàõâîðþâàíü … óñòàíîâëåíî…
ïåðåëіê ãðóï íàñåëåííя, ó ðàçі àìáóëàòîðíîãî ëіêóâàííя яêèõ ëіêàðñüêі
çàñîáè çà ðåöåïòàìè ëіêàðіâ âіäïóñêàþòüñя áåçîïëàòíî àáî íà
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ïіëüãîâèõ óìîâàõ (äîäàòîê 1 íàêàçó) òà ïåðåëіê êàòåãîðіé çàõâîðþâàíü,
ó ðàçі àìáóëàòîðíîãî ëіêóâàííя яêèõ ëіêàðñüêі çàñîáè âіäïóñêàþòüñя
áåçîïëàòíî (äîäàòîê 2 íàêàçó).

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.6].
«Ó äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ óñòàíîâàõ
ëіêàð íàäàє ïàöієíòàì ìåäèчíó äîïîìîãó áåçêîøòîâíî â ìåæàõ
ôіíàíñóâàííя, âèäіëåíîãî öіé óñòàíîâі. Âèìàãàííя ëіêàðåì âіä
ïàöієíòà àáî éîãî ðîäèчіâ áóäü-яêèõ âèíàãîðîä, íå ïåðåäáàчåíèõ
çàêîíîäàâчèìè і íîðìàòèâíèìè àêòàìè, є çëîчèííèì òà àìîðàëüíèì».

ґ) Інше регулювання
ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі çà êîíñòèòóöіéíèì
ïîäàííяì 53 íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè ùîäî îôіöіéíîãî
òëóìàчåííя ïîëîæåííя ч. 3 ñò. 49 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè «ó
äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я ìåäèчíà
äîïîìîãà íàäàєòüñя áåçîïëàòíî» (ñïðàâà ïðî áåçîïëàòíó
ìåäèчíó äîïîìîãó) âіä 29.05.2002 ð.
«Ïîëîæåííя ч.3 ñò.49 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè «ó äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ
çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я ìåäèчíà äîïîìîãà íàäàєòüñя
áåçîïëàòíî», — çàçíàчèâ Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè, – òðåáà
ðîçóìіòè òàê, ùî ó äåðæàâíèõ òà êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè
çäîðîâ’я ìåäèчíà äîïîìîãà íàäàєòüñя âñіì ãðîìàäяíàì íåçàëåæíî âіä
її îáñяãó òà áåç ïîïåðåäíüîãî, ïîòîчíîãî àáî íàñòóïíîãî їõ ðîçðàõóíêó
çà íàäàííя òàêîї äîïîìîãè.
Ïîíяòòя ìåäèчíîї äîïîìîãè, óìîâè çàïðîâàäæåííя ìåäèчíîãî
ñòðàõóâàííя, ó òîìó чèñëі äåðæàâíîãî, ôîðìóâàííя і âèêîðèñòàííя
äîáðîâіëüíèõ ìåäèчíèõ ôîíäіâ, à òàêîæ ïîðяäîê íàäàííя ìåäèчíèõ
ïîñëóã, яêі âèõîäяòü çà ìåæі ìåäèчíîї äîïîìîãè, íà ïëàòíіé îñíîâі ó
äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я òà ïåðåëіê òàêèõ
ïîñëóã ìàþòü áóòè âèçíàчåíі çàêîíîì».
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Розділ 6.1.

ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі çà êîíñòèòóöіéíèì
ïîäàííяì 66 íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè ùîäî âіäïîâіäíîñòі
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè (êîíñòèòóöіéíîñòі) Ïîñòàíîâè Êàáіíåòó
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè «Ïðî çàòâåðäæåííя ïåðåëіêó ïëàòíèõ ïîñëóã,
яêі íàäàþòüñя â äåðæàâíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я òà
âèùèõ ìåäèчíèõ çàêëàäàõ îñâіòè» (ñïðàâà ïðî ïëàòíі ìåäèчíі
ïîñëóãè) âіä 25.11.1998 ð.
«Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè ââàæàє, ùî «âèõіä ç êðèòèчíîї ñèòóàöії,
яêà ñêëàëàñя ç áþäæåòíèì ôіíàíñóâàííяì îõîðîíè çäîðîâ’я
… â çìіíі… êîíöåïòóàëüíèõ ïіäõîäіâ äî ðîçâ’яçàííя ïðîáëåì,
ïîâ’яçàíèõ іç çàáåçïåчåííяì êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà íà ìåäèчíó
äîïîìîãó – ðîçðîáöі, çàòâåðäæåííі òà âïðîâàäæåííі âіäïîâіäíèõ
çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïðîãðàì, â яêèõ áóâ áè чіòêî âèçíàчåíèé
ãàðàíòîâàíèé äåðæàâîþ (ó òîìó чèñëі äåðæàâíèì ôіíàíñóâàííяì)
îáñяã áåçîïëàòíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè âñіì ãðîìàäяíàì ó äåðæàâíèõ
і êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я… .
Ïåðåëіê ïîñëóã, íàäàííя яêèõ áåçîïëàòíî â äåðæàâíèõ çàêëàäàõ
îõîðîíè çäîðîâ’я íå ìîæå áðàòè íà ñåáå äåðæàâà. Äî íèõ ñëіä âіäíåñòè
ìåäèчíèé îãëяä îñіá:
— äëя îòðèìàííя ïîñâіäчåííя âîäія òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ (ðîçäіë I,
ïóíêò 24, ïіäïóíêò «à»);
— äëя îòðèìàííя äîçâîëó íà ïðàâî îòðèìàííя òà íîñіííя çáðîї
ãðîìàäяíàìè, çà âèíяòêîì âіéñüêîâîñëóæáîâöіâ і ïîñàäîâèõ îñіá,
íîñіííя çáðîї яêèõ ïåðåäáàчåíî çàêîíîäàâñòâîì (ðîçäіë I, ïóíêò 24,
ïіäïóíêò «á»);
— äëя îòðèìàííя âіäïîâіäíèõ äîêóìåíòіâ íà âèїçä ãðîìàäяí çà êîðäîí
çà âèêëèêîì ðîäèчіâ, ùî ïðîæèâàþòü ó çàðóáіæíèõ êðàїíàõ (ðîçäіë I,
ïóíêò 24, ïіäïóíêò «ã»);
— äëя îòðèìàííя âіäïîâіäíèõ äîêóìåíòіâ íà îçäîðîâëåííя â çàðóáіæíèõ
ëіêóâàëüíèõ àáî ñàíàòîðíèõ çàêëàäàõ çà âëàñíèì áàæàííяì (ðîçäіë I,
ïóíêò 24, ïіäïóíêò «ã»);
— äëя îòðèìàííя âіäïîâіäíèõ äîêóìåíòіâ íà ñëóæáîâі âіäðяäæåííя,
çà âèíяòêîì äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ, ðîáîòà яêèõ ïîâ’яçàíà ç òàêèìè
âèїçäàìè і яêі ìàþòü âіäïîâіäíі ìåäèчíі äîêóìåíòè (ðîçäіë I, ïóíêò 24,
ïіäïóíêò «ã»)».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Þ., Â²Ë-іíôіêîâàíа особа, çâåðíóâñя çà ìіñöåì ïðîæèâàííя äî ëіêàðяãàñòðîåíòåðîëîãà çі скаргою на áіль у äіëяíöі øëóíêà. Ïіñëя îáñòåæåííя
ïàöієíòó áóëî âñòàновëåíî äіàãíîç – âèðàçêîâà õâîðîáà øëóíêà. Ëіêàð
çàçíàчèâ, ùî ïàöієíò ìîæå ëіêóâàòèñü àìáóëàòîðíî, ïðèçíàчèâ éîìó êóðñ
ëіêóâàííя і âèïèñàâ ðåöåïò, ïîяñíèâøè, ùî õâîðèé ìàє ïðàâî íà áåçîïëàòíе
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отримання ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ â àïòåêàõ, îñêіëüêè Â²Ë-іíôіêîâàíі особи,
íåçàëåæíî âіä îñíîâíîãî çàõâîðþâàííя, ìàþòü ïðàâî íà áåçîïëàòíе отримання ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ çà íàяâíîñòі â íèõ áóäü-яêèõ іíøèõ çàõâîðþâàíü.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ïðîêóðàòóðîþ ì. Õ. áóëî ïîðóøåíî êðèìіíàëüíó ñïðàâó ñòîñîâíî ëіêàðяòåðàïåâòà îäíîãî ç ìіñüêèõ çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я. Ç àíàëіçó ìàòåðіàëіâ
ñïðàâè âèïëèâàє, ùî â ïðèéìàëüíå âіääіëåííя çâåðíóâñя чîëîâіê ñåðåäíüîãî
âіêó ç áîëåì ó ãðóäях. Çàìіñòü òîãî, àáè íàäàòè õâîðîìó íåâіäêëàäíó
ìåäèчíó äîïîìîãó, éîãî ðîäèчіâ âіäïðàâèëè ñïëàчóâàòè áëàãîäіéíі âíåñêè
â äâà ôîíäè, яêі äіþòü ó ëіêàðíі, à õâîðèé ó öåé чàñ ñàìîñòіéíî ïåðåñóâàâñя
êîðèäîðàми ïðèéìàëüíîãî âіääіëåííя, ùî ïðèçâåëî äî ðіçêîãî ïîãіðøåííя
ñòàíó éîãî çäîðîâ’я. Çãîäîì ïàöієíòó áóâ ïîñòàâëåíèé äіàãíîç – îáøèðíèé
іíôàðêò ìіîêàðäó. Ïіñëя іíòåíñèâíèõ ðåàíіìàöіéíèõ çàõîäіâ, ñòàöіîíàðíîãî
і òðèâàëîãî ðåàáіëіòàöіéíîãî ëіêóâàííя õâîðèé çàëèøèâñя æèâèé, àëå éîìó
áóëî âñòàíîâëåíî äðóãó ãðóïó іíâàëіäíîñòі.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Ã. çâåðíóëàñü äî ñóäó ç ïîçîâîì äî âіäïîâіäàчіâ ïðî âіäøêîäóâàííя
ìàòåðіàëüíîї òà ìîðàëüíîї øêîäè. ¯ї íåïîâíîëіòíіé ñèí Ï. є іíâàëіäîì,
õâîðіє íà åïіëåïñіþ, чèííèì çàêîíîäàâñòâîì йому ïåðåäáàчåíî áåçîïëàòíе
надання ïðîòèñóäîìíèõ ëіêіâ. Îñêіëüêè її ñèí ðåãóëяðíî íå îòðèìóâàâ
ëіêè, âîíà âèìóøåíà áóëà êóïóâàòè їõ çà ñâîї êîøòè, à òîìó ïðîñèëà ñóä
âіäøêîäóâàòè ç âіäïîâіäàчіâ ìàòåðіàëüíó øêîäó â ñóìі 2650 ãðí 97 êîï. Êðіì
òîãî, позивачка ââàæàëà, ùî їé çàâäàíî ìîðàëüíîї øêîäè, яêà ïîëяãàëà â
ïîãіðøåííі її æèòòєâîãî ðіâíя, ïåðåíåñåííі ìîðàëüíèõ ñòðàæäàíü. Ïðîñèëà
ñóä âіäøêîäóâàòè òàêîæ ìîðàëüíó øêîäó â ñóìі 10 000 ãðí.
Ó ñóäîâîìó çàñіäàííі âñòàíîâëåíî, ùî íåïîâíîëіòíіé Ï. õâîðіє íà åïіëåïñіþ
ç äèòèíñòâà. Âіäïîâіäíî äî ìåäèчíîãî âèñíîâêó ¹ 24 âіä 19.04.2000 ð., є
іíâàëіäîì, ç 1995 ð. âçяòèé íà îáëіê â îáëàñíіé ïñèõîíåâðîëîãічíіé ëіêàðíі
іì. Þ., äå перебував ïіä íàãëяäîì ëіêàðіâ.
Çãіäíî ç Ïîñòàíîâîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 17.08.1998 ð. ¹ 1303
«Ïðî âïîðяäêóâàííя áåçîïëàòíîãî òà ïіëüãîâîãî âіäïóñêó ëіêàðñüêèõ
çàñîáіâ çà ðåöåïòàìè ëіêàðіâ ó ðàçі àìáóëàòîðíîãî ëіêóâàííя îêðåìèõ ãðóï
íàñåëåííя çà ïåâíèìè êàòåãîðіяìè çàõâîðþâàííя«, ãð. Ï. ìàє ïðàâî íà
ùîìіñячíå ïіëüãîâå çàáåçïåчåííя ïðîòèñóäîìíèìè ëіêàìè.
Âðàõîâóþчè âèклаäåíå, ñóä ââàæàâ, ùî â äàíîìó âèïàäêó âèìîãè ïîçèâàчêè Ã.
є ïіäñòàâíèìè é îá´ðóíòîâàíèìè. Ñóä âèðіøèâ ïîçîâ çàäîâîëüíèòè чàñòêîâî:
сòяãíóòè ç îáëàñíîї ïñèõîíåâðîëîãічíîї ëіêàðíі іì. Þ. íà êîðèñòü гр. Ã. 2650
ãðí 97 êîï. ìàòåðіàëüíîї øêîäè òà 900 ãðí ìîðàëüíîї øêîäè.
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Розділ 6.1.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
Äëя äîòðèìàííя ïðàâ ïàöієíòіâ ùîäî áåçîïëàòíîãî çàáåçïåчåííя
ëіêàðñüêèìè çàñîáàìè àáî âіäïóñêó ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ íà
ïіëüãîâèõ óìîâàõ ñëіä ïàì’яòàòè ïðî òàêі óìîâè: 1) áåçîïëàòíèé
âіäïóñê ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ ïðîâàäèòüñя ëèøå ó ðàçі àìáóëàòîðíîãî
ëіêóâàííя îñíîâíîãî çàõâîðþâàííя, çà яêèì õâîðèì íàäàíî
ïіëüãè; 2) âіäïóñê ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ áåçîïëàòíî і íà ïіëüãîâèõ
óìîâàõ ó ðàçі àìáóëàòîðíîãî ëіêóâàííя îñіá ïðîâàäèòüñя
àïòåêàìè çà ðåöåïòàìè, âèïèñàíèìè ëіêàðяìè ëіêóâàëüíîïðîôіëàêòèчíèõ çàêëàäіâ çà ìіñöåì ïðîæèâàííя öèõ îñіá; 3)
îñîáè, яêі îáñëóãîâóþòüñя ó âіäîìчèõ ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ
çàêëàäàõ і ìàþòü ïðàâî íà áåçîïëàòíèé àáî ïіëüãîâèé âіäïóñê
ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ, îòðèìóþòü їõ ó àïòåêàõ, çàêðіïëåíèõ çà
öèìè çàêëàäàìè; 4) áåçîïëàòíèé âіäïóñê ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ
äіòяì-іíâàëіäàì âіêîì äî 16 ðîêіâ ïðîâàäèòüñя çà ðåöåïòàìè
ëіêàðіâ íåçàëåæíî âіä ìіñöя ïðîæèâàííя öèõ äіòåé, àëå â ìåæàõ
Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, îáëàñòі, ìіñò Êèєâà і Ñåâàñòîïîëя;
5) люди, які живуть з Â²Ë, íåçàëåæíî âіä îñíîâíîãî çàõâîðþâàííя,
ìàþòü ïðàâî íà áåçîïëàòíе отримання ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ çà
íàяâíîñòі â íèõ áóäü-яêèõ іíøèõ çàõâîðþâàíü.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на доступність в контексті Права на недискримінацію і рівність,
розкриті в розділах 2 і 3.

6.1.3. Ïðàâî íà іíôîðìàöіþ
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 3. Ïðàâî íà іíôîðìàöіþ
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà îòðèìàííя áóäü-яêîї іíôîðìàöії ïðî ñâіé ñòàí
çäîðîâ’я, ïðî ìåäèчíі ïîñëóãè (і ñïîñîáи îòðèìàííя öèõ ïîñëóã), à
òàêîæ ïðî âñå, ùî äîñòóïíî çàâäяêè íàóêîâî-òåõíічíîìó ïðîãðåñó».

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 32 (ч. 3), 34].
«Êîæíèé ãðîìàäяíèí ìàє ïðàâî çíàéîìèòèñü â îðãàíàõ äåðæàâíîї
âëàäè, îðãàíàõ ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя, óñòàíîâàõ і îðãàíіçàöіяõ
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ç âіäîìîñòяìè ïðî ñåáå, яêі íå є äåðæàâíîþ àáî іíøîþ çàõèùåíîþ
çàêîíîì òàєìíèöåþ» (ч. 3 ñò. 32).
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 285, 302].
«Ïðàâî íà іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я:
1. Ïîâíîëіòíя ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íà äîñòîâіðíó і ïîâíó
іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я, ó òîìó чèñëі íà îçíàéîìëåííя
ç âіäïîâіäíèìè ìåäèчíèìè äîêóìåíòàìè, ùî ñòîñóþòüñя çäîðîâ’я.
2. Áàòüêè (óñèíîâëþâàчі), îïіêóí, ïіêëóâàëüíèê ìàþòü ïðàâî íà
іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я äèòèíè àáî ïіäîïічíîãî.
3. ßêùî іíôîðìàöія ïðî õâîðîáó ôіçèчíîї îñîáè ìîæå ïîãіðøèòè ñòàí
її çäîðîâ’я àáî ïîãіðøèòè ñòàí çäîðîâ’я ôіçèчíèõ îñіá, âèçíàчåíèõ
чàñòèíîþ äðóãîþ öієї ñòàòòі, çàøêîäèòè ïðîöåñîâі ëіêóâàííя, ìåäèчíі
ïðàöіâíèêè ìàþòü ïðàâî äàòè íåïîâíó іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я
ôіçèчíîї îñîáè, îáìåæèòè їõ îçíàéîìëåííя ç îêðåìèìè ìåäèчíèìè
äîêóìåíòàìè.
4. Ó ðàçі ñìåðòі ôіçèчíîї îñîáè чëåíè її ñіì’ї àáî іíøі ôіçèчíі îñîáè,
óïîâíîâàæåíі íèìè, ìàþòü ïðàâî áóòè ïðèñóòíіìè ïðè äîñëіäæåííі
ïðèчèí її ñìåðòі òà îçíàéîìèòèñü іç âèñíîâêàìè ùîäî ïðèчèí ñìåðòі,
à òàêîæ ïðàâî íà îñêàðæåííя öèõ âèñíîâêіâ äî ñóäó» (ñò. 285).
ff  Ïðî іíôîðìàöіþ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 02.10.1992 ð. (в ред.
13.01.2011 р.) [ñòàòòі 11, 21, 31].
«До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема,
дані про ... стан здоров’я» (ч. 2 ст. 11).
ff  Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 12.05.1991 ð.
(у ðåä. âіä 01.12.2005 ð.) [ñòàòòі 4 (ч. 4), 21 (ч. 1)].
«…Пðàâà ñïîæèâàчà ââàæàþòüñя ó áóäü-яêîìó ðàçі ïîðóøåíèìè, яêùî
áóäü-яêèì чèíîì (êðіì âèïàäêіâ, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîì) îáìåæóєòüñя
ïðàâî ñïîæèâàчà íà îäåðæàííя íåîáõіäíîї, äîñòóïíîї, äîñòîâіðíîї
òà ñâîєчàñíîї іíôîðìàöії ïðî âіäïîâіäíó ïðîäóêöіþ (áóäü-яêі òîâàð,
ðîáîòà чè ïîñëóãà)» (ï. 5 ч. 1 ст. 21).
ff  Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р.
[стаття 8 (ч. 4)].
ff  Ïðî çàõèñò персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р.
[статті 7, 8, 11, 16–19].
ff  Про доступ до публічної інформації: Закон України від
13.01.2011 р. [статті 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 19-22].
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ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6 (ï. «å»), 39].
Ó ï. «å» ñò. 6 ïåðåäáàчåíî ïðàâî ëþäèíè íà äîñòîâіðíó òà ñâîєчàñíó
іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я і çäîðîâ’я íàñåëåííя, âêëþчàþчè
іñíóþчі і ìîæëèâі ôàêòîðè ðèçèêó òà їõ ñòóïіíü.
«Ïàöієíò, яêèé äîñяã ïîâíîëіòòя, ìàє ïðàâî íà îòðèìàííя äîñòîâіðíîї і
ïîâíîї іíôîðìàöії ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я, ó òîìó чèñëі íà îçíàéîìëåííя
ç âіäïîâіäíèìè ìåäèчíèìè äîêóìåíòàìè, ùî ñòîñóþòüñя éîãî
çäîðîâ’я. Áàòüêè (óñèíîâëþâàчі), îïіêóí, ïіêëóâàëüíèê ìàþòü ïðàâî
íà îòðèìàííя іíôîðìàöії ïðî ñòàí çäîðîâ’я äèòèíè àáî ïіäîïічíîãî»
(ч.1, 2 ñò. 39).
ff  Ïðî çàõèñò населення від інфекційних хвороб: Закон України
від 06.04.2000 р. [статті 17, 19 (п. 2 ч. 1)].
«Громадяни ... мають право на отримання достовірної інформації щодо
епідемічної ситуації в Україні» (ч. 1 ст. 17)
«... Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями,
мають право на отримання достовірної інформації про результат
медичного огляду, обстеження та лікування, а також на отримання
рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб»
(п. 2 ч. 1 ст. 19).
ff  Ïðî психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р.
[статті 6 (ч. 2), 26].
«Право на одержання і використання конфіденційних відомостей про
стан психічного здоров’я особи та надання їй психіатричної допомоги
має сама особа чи її законний представник».
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист
людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (в
ред. 23.12.2010 р.) [статті 7 (ч. 3), 13 (ч. 4)].
«Передача відомостей про результати тестування особи з метою
виявлення ВІЛ, про наявність чи відсутність в особи ВІЛ-інфекції медичним працівником відомостей дозволяється лише: особі, стосовно
якої було проведено тестування, а у випадках та за умов, установлених
частиною третьою статті 6 цього Закону, – батькам чи іншим законним
представникам такої особи... (ч. 4 ст. 13).
У разі виявлення ВІЛ-інфекції у дітей віком до 14 років та осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, уповноважений
медичний працівник повідомляє про це батьків або інших законних
представників зазначених осіб» (ч. 3 ст. 7).
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в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Про переліки відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію в МОЗ України: Наказ МОЗ України від
16.08.2011 р. № 517.
ff  Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр
листків непрацездатності: Наказ МОЗ України від 28.10.2011 р.
№ 716.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.7].
«Ïàöієíò ìàє ïðàâî íà âèчåðïíó іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí ñâîãî çäî
ðîâ’я, àëå âіí ìîæå âіä íåї âіäìîâèòèñü àáî âèçíàчèòè îñîáó, яêіé
ìîæíà ïîâіäîìëяòè ïðî ñòàí éîãî çäîðîâ’я. ²íôîðìàöія ìîæå áóòè
ïðèõîâàíà âіä ïàöієíòà â òèõ âèïàäêàõ, яêùî є âàãîìі ïіäñòàâè
ââàæàòè, ùî âîíà ìîæå çàâäàòè éîìó ñåðéîçíîї øêîäè. Ïðîòå ó
ðàçі íàïîëåãëèâîї âèìîãè ïàöієíòà ëіêàð çîáîâ’яçàíèé íàäàòè éîìó
âèчåðïíó іíôîðìàöіþ. Ó âèïàäêó íåñïðèяòëèâîãî äëя õâîðîãî ïðîãíîçó
íåîáõіäíî ïîіíôîðìóâàòè éîãî äåëіêàòíî é îáåðåæíî, çàëèøèâøè
íàäіþ íà ïðîäîâæåííя æèòòя, ìîæëèâèé óñïіøíèé ðåçóëüòàò».

ґ) Інше регулювання
ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі ùîäî
îôіöіéíîãî òëóìàчåííя ñòàòåé 3, 23, 31, 47, 48 Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî іíôîðìàöіþ» òà ñò. 12 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»
(ñïðàâà Ê. Ã. Óñòèìåíêà) âіä 30.10.1997 ð.
Ó Ðіøåííі âèçíàчåíî, ùî ìåäèчíà іíôîðìàöія – öå ñâіäчåííя ïðî
ñòàí çäîðîâ’я ëþäèíè, іñòîðіþ її õâîðîáè, ïðî ìåòó çàïðîïîíîâàíèõ
äîñëіäæåíü і ëіêóâàëüíèõ çàõîäіâ, ïðîãíîç ìîæëèâîãî ðîçâèòêó
çàõâîðþâàííя, ó òîìó чèñëі і ïðî наявність ðèçèêу äëя æèòòя і çäîðîâ’я,
çà ñâîїì ïðàâîâèì ðåæèìîì íàëåæèòü äî êîíôіäåíöіéíîї. Òàêîæ ó
Ðіøåííі Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè çàçíàчåíî îáîâ’яçîê ëіêàðя
íà âèìîãó ïàöієíòà òà чëåíіâ éîãî ñіì’ї àáî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ
íàäàâàòè їì òàêó іíôîðìàöіþ ïîâíіñòþ і â äîñòóïíіé ôîðìі. Ó öüîìó
äîêóìåíòі òàêîæ ïåðåäáàчåíî, ùî â îñîáëèâèõ âèïàäêàõ, êîëè ïîâíà
іíôîðìàöія ìîæå çàâäàòè øêîäè çäîðîâ’þ ïàöієíòà, ëіêàð ìîæå
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її îáìåæèòè. Ó öüîìó ðàçі âіí іíôîðìóє чëåíіâ ñіì’ї àáî çàêîííèõ
ïðåäñòàâíèêіâ ïàöієíòà, âðàõîâóþчè îñîáèñòі іíòåðåñè õâîðîãî. Òàêèì
æå чèíîì ëіêàð äіє, êîëè ïàöієíò ïåðåáóâàє ó íåïðèòîìíîìó ñòàíі.

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Н. звернувся із письмовою заявою до головного лікаря закладу охорони
здоров’я, у якій просив надати копію медичної картки стаціонарного хворого та рентгенологічні знімки свого сина гр. К., 1995 р. н., що необхідні йому
для отримання консультації фахіфців Інституту травматології та ортопедії
АМН України. Головний лікар, розглянувши заяву гр. Н., надав заявнику
необхідну медичну документацію.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Äðóæèíà ãð. Ì., яêèé ïîìåð â îäíіé іç ëіêàðåíü ì. Õ., ñêåðóâàëà, â
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðяäêó, äî ãîëîâíîãî ëіêàðя ëіêóâàëüíîïðîôіëàêòèчíîãî çàêëàä çàяâó іç ïðîõàííяì íàäàòè ìåäèчíó äîêóìåíòàöіþ,
çîêðåìà êîïії ìåäèчíèõ äîêóìåíòіâ, ùî íåîáõіäíî áóëî їé äëя ç’яñóâàííя
äіéñíèõ îáñòàâèí ñìåðòі чîëîâіêà і çàõèñòó іíòåðåñіâ ïðàâîíàñòóïíèêіâ
(її òà äâîõ íåïîâíîëіòíіõ äіòåé). Ó âіäïîâіäü íà ñâîє çâåðíåííя çàяâíèöя
îòðèìàëà ëèñò çà ïіäïèñîì ãîëîâíîãî ëіêàðя, äå áóëî âêàçàíî, ùî її âèìîãà
îòðèìàòè ìåäèчíó іíôîðìàöіþ ñóïåðåчèòü ñò. 39 і 40 Çàêîíó Óêðàїíè
«Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я», à âèìîãà ùîäî
êîïії äîêóìåíòіâ ïîðóøóє íîðìè Çàêîíіâ Óêðàїíè «Ïðî іíôîðìàöіþ» і «Ïðî
çâåðíåííя ãðîìàäяí» òà äîêóìåíòè, яêі âîíà õîòіëà á îòðèìàòè, ìîæóòü
áóòè íàäàíі ëèøå îðãàíàì ïðîêóðàòóðè, ñóäîâі â óñòàíîâëåíîìó ïîðяäêó.
3. Âèïàäêè ç ïðàêòèêè
1. Ãð. Á. Öåíòð ìåäèêî-ñîöіàëüíîї åêñïåðòèçè ïðè Ãîëîâíîìó óïðàâëіííі
îõîðîíè çäîðîâ’я òà ìåäèчíîãî çàáåçïåчåííя Ê. ìіñüêîї äåðæàâíîї
àäìіíіñòðàöії (äàëі – ÌÑÅÊ) âіäìîâив ó çáіëüøåííі âіäñîòêа âòðàòè
ïðàöåçäàòíîñòі. Ç ìåòîþ îñêàðæåííя íåçàêîííîãî, íà äóìêó ãðîìàäяíèíà,
ðіøåííя ÌÑÅÊ він íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñя ç іíôîðìàöіéíèìè çàïèòàìè ïðî
íàäàííя йому ìîæëèâîñòі îçíàéîìитись ç ìàòåðіàëàìè ìåäèêî-åêñïåðòíîї
ñïðàâè òà îòðèìàти íàëåæíèì чèíîì çàñâіäчåíу êîïію àêòа îãëяäó ÌÑÅÊ. Íà
äåяêі ç íèõ âіäïîâіäі âçàãàëі íå íàäіéøëî, à îêðåìі âіäïîâіäі ìіñòèëè âіäìîâó
áåç äîñòàòíіõ îá´ðóíòóâàíü.
Ç ìåòîþ çàõèñòó ñâîãî ïðàâà íà ìåäèчíó іíôîðìàöіþ ïðî ñåáå, â òîìó
чèñëі ïðàâà íà îçíàéîìëåííя ç ìåäèчíîþ äîêóìåíòàöієþ, ãð. Á. çâåðíóâñя
äî Îêðóæíîãî àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Ê. ç ïîçîâîì ïðî çîáîâ’яçàííя
ÌÑÅÊ âчèíèòè ïåâíі äії. Ïіä чàñ ñóäîâîãî ðîçãëяäó áóëî âñòàíîâëåíî ùî,
íåçâàæàþчè íà òå, ùî іíôîðìàöія, яêó çàïèòóâàâ ïîçèâàч, ñòîñóєòüñя
éîãî îñîáèñòî, äîñòóï äî íåї íå îáìåæåíî âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà,
âіäïîâіäàч ïîçáàâèâ ìîæëèâîñòі ïîçèâàчà îçíàéîìèòèñя іç çàïèòóâàíèìè
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äîêóìåíòàìè òà îòðèìàòè íàëåæíèì чèíîì çàâіðåíі êîïії àêòіâ îãëяäó ÌÑÅÊ,
ùî ñóïåðåчèòü íîðìàì ñò. 9, 31; ч. 8 ñò. 32; ч. 8 ñò. 35 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
іíôîðìàöіþ», ñò. 39 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî
îõîðîíó çäîðîâ’я». Òàêèì чèíîì, ñòîñîâíî ïîçèâàчà âіäïîâіäàч äіяâ íå ó
ñïîñіá, ïåðåäáàчåíèé çàêîíàìè Óêðàїíè, íåäîáðîñîâіñíî, íåðîçñóäëèâî,
à òîìó òàêі äії âіäïîâіäàчà є íåïðàâîìіðíèìè, à ïîçîâíі âèìîãè ãð. Á. –
îá´ðóíòîâàíèìè. Ïîñòàíîâîþ Îêðóæíîãî àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Ê. âіä
24.10.2007 ð. ïîçîâíі âèìîãè áóëè çàäîâîëåíі â ïîâíîìó îáñяçі.
2. Àäâîêàò Ì. çâåðíóâñя çі ñêàðãîþ äî Óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я íà
äії ãîëîâíîãî ëіêàðя îäíієї ç ëіêàðåíü ì. Ë. Ó çâåðíåííі, ç-ïîìіæ іíøîãî,
çàçíàчàëîñü, ùî âіí ïîäàâ çàïèò, ó яêîìó ìіñòèëàñü âèìîãà îòðèìàòè
іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я ñèíà éîãî êëієíòà ãð. Ä., ç яêèì áóëî óêëàäåíî
äîãîâіð ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó. Àäâîêàò ïîñèëàâñя íà ï. 2 ñò. 285 Öèâіëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè «Áàòüêè.....ìàþòü ïðàâî íà іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я
äèòèíè». Ó âіäïîâіäі óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ïåðåäáàчàëîñü, ùî, çãіäíî
зі ñò. 1 Êîíâåíöії ÎÎÍ 1989 ð. (ðàòèôіêîâàíà Óêðàїíîþ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðяäêó â 1991 ð.), ñò. 6 Ñіìåéíîãî êîäåêñó Óêðàїíè,
äèòèíîþ є êîæíà ëþäñüêà іñòîòà äî äîñяãíåííя 18-ðічíîãî âіêó, яêùî çà
çàêîíîì, çàñòîñîâóâàíèì äî äàíîї îñîáè, âîíà íå äîñяãàє ïîâíîëіòòя
ðàíіøå. Ãð. Ä. äî öієї âіêîâîї êàòåãîðії íå íàëåæèòü, òîìó, çãіäíî ç чèííèì
çàêîíîäàâñòâîì, äèòèíîþ íå ââàæàєòüñя. Âіäïîâіäíî ïîâíîëіòíя ôіçèчíà
îñîáà ìàє ïðàâî íà äîñòîâіðíó і ïîâíó іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí ñâîãî
çäîðîâ’я, òîáòî ñàì ãð. Ä. Òîìó çà òàêèõ îáñòàâèí áàòüêè íå ìàþòü ïðàâà
íà îòðèìàííя òàêîї іíôîðìàöії. Îêðіì öüîãî, ó âіäïîâіäі àäâîêàòó âêàçàíî,
ùî âіí íå íàäàâ æîäíèõ äîêóìåíòіâ, яêі á ïîñâіäчóâàëè éîãî ïðàâî íà
ïðåäñòàâíèöòâî іíòåðåñіâ ãð. Ä., òîìó âñя ìåäèчíà іíôîðìàöія äëя íüîãî,
яê і âіäîìîñòі ïðî ôàêò çâåðíåííя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ, ñòàíîâëяòü
îá’єêò ìåäèчíîї òàєìíèöі íà ïіäñòàâі ñò. 286 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, ñò.
11 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî іíôîðìàöіþ», ñò. 39-1, 40 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я». Окреслена іíôîðìàöія
є êîíôіäåíöіéíîþ і íàäàєòüñя âèêëþчíî ïàöієíòó чè іíøèì îñîáàì ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðяäêó.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.
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Âіäïîâіäíî äî íàöіîíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, à ñàìå ñò. 1
Êîíâåíöії ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè òà ñò. 6 Ñіìåéíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè, äèòèíîþ є êîæíà ëþäñüêà іñòîòà äî äîñяãíåííя
18-ðічíîãî âіêó, яêùî çà çàêîíîì, çàñòîñîâóâàíèì äî äàíîї îñîáè,
âîíà íå äîñяãàє ïîâíîëіòòя ðàíіøå. ßê ñâіäчèòü àíàëіç þðèäèчíîї
ïðàêòèêè, іíêîëè ó êëîïîòàííяõ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ є
íåçàêîííі âèìîãè îòðèìàòè іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я,
íàïðèêëàä, ñâîїõ äіòåé, яêі äîñяãëè ïîâíîëіòòя. Òàêà іíôîðìàöія
âèòðåáóєòüñя íå çàâæäè îñîáèñòî áàòüêàìè, à ìîæå ìіñòèòèñü
ó çàïèòàõ àäâîêàòіâ чè êëîïîòàííяõ представників, яêі óêëàëè
äîãîâіð ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó àáî ìàþòü äîâіðåíіñòü âіä батьків
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íà ïðåäñòàâíèöòâî їõніх іíòåðåñіâ. Ñïðàâäі, äëя áàòüêіâ äіòè ó
áóäü-яêîìó âіöі залишаються ó òàêîìó ñòàòóñі. Àëå ç ïîãëяäó
çàêîíîäàâöя, ïðî ùî çàçíàчåíî âèùå, äèòèíà ó ïðàâîâîìó
ðîçóìіííі ç äîñяãíåííяì ïîâíîëіòòя ïåðåñòàє òàêîþ áóòè.
2.

Âіêîâèì öåíçîì äëя ðåàëіçàöії ïðàâà íà ìåäèчíó іíôîðìàöіþ є
äîñяãíåííя ïîâíîëіòòя, тобто 18 років (ст. 1 Закону України «Про
охорону дитинства»).

3.

Îáñяã íàäàííя ìåäèчíîї іíôîðìàöії чëåíàì ñіì’ї ïàöієíòà
çàëåæèòü âіä òàêèõ ïіäñòàâ:
3.1) êîëè ïàöієíò æèâèé і ìîæå ðåàëіçóâàòè ñâîї ïðàâà.

	ßêùî ïàöієíò æèâèé, ââàæàєìî, ùî чèííå çàêîíîäàâñòâî
ðåãëàìåíòóє ïèòàííя íàëåæíî â àñïåêòі ï. 2 ñò. 285 Öèâіëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè òà ч. 2 ñò. 39 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я» ùîäî ïðàâà áàòüêіâ
(óñèíîâëþâàчіâ), îïіêóíà, ïіêëóâàëüíèêà íà іíôîðìàöіþ ïðî
ñòàí çäîðîâ’я äèòèíè àáî ïіäîïічíîãî. Ç точки зору çáåðåæåííя
ïðàâà ëþäèíè íà ìåäèчíó òàєìíèöþ, буде ïðàâèëüíо, яêùî çà
æèòòя ïàöієíòà ìåäèчíó іíôîðìàöіþ íàäàâàòèìóòü чëåíàì ñіì’ї
ëèøå çà áåçïîñåðåäíüîþ çãîäîþ ïàöієíòà. Çâіñíî, öå ìàє áóòè
çàãàëüíèì ïðàâèëîì, âèíяòêè ç яêîãî ñëіä чіòêî çàêîíîäàâчî
окреслити. Òîìó ïîëîæåííя Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó
Óêðàїíè âіä 30.10.1997 ð. (ñïðàâà Ê.Ã. Óñòèìåíêà), згідно з яким
ëіêàð çîáîâ’яçàíèé íà âèìîãó ïàöієíòà, чëåíіâ éîãî ñіì’ї íàäàòè
їì ìåäèчíó іíôîðìàöіþ ïîâíіñòþ і â äîñòóïíіé ôîðìі, íà íàøó
äóìêó, ìîæå áóòè êîðåêòíèì â àñïåêòі îáîâ’яçêó ëіêàðя íà íàäàííя
іíôîðìàöії íà âèìîãó чëåíіâ ñіì’ї ïàöієíòà àáî ó ðàçі ñìåðòі
ïàöієíòà, àáî çà çãîäè ïàöієíòà, àáî íà ïіäñòàâі íîðìàòèâíî
âñòàíîâëåíèõ âèíяòêіâ, áåç çãîäè îñîáè.
3.2) ó ðàçі ñìåðòі ïàöієíòà.
	Ó ðàçі ñìåðòі ôіçèчíîї îñîáè чëåíè її ñіì’ї àáî іíøі ôіçèчíі
îñîáè, óïîâíîâàæåíі íèìè, ìàþòü ïðàâî áóòè ïðèñóòíіìè ïðè
äîñëіäæåííі ïðèчèí її ñìåðòі òà îçíàéîìèòèñü іç âèñíîâêàìè
ùîäî ïðèчèí ñìåðòі, à òàêîæ ïðàâî íà îñêàðæåííя öèõ âèñíîâêіâ
äî ñóäó (ï. 4 ñò. 285 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè òà ч. 5 ñò. 39
Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó
çäîðîâ’я»). Éäåòüñя ïðî ïðàâî чëåíіâ ñіì’ї ïàöієíòà ïіñëя ñìåðòі
îçíàéîìëþâàòèñü, àëå ç чіòêî âèçíàчåíèì îáñяãîì ìåäèчíîї
іíôîðìàöії. Âèêîðèñòîâóþчè ïðèíöèï àíàëîãії çàêîíó, ïîòðåáó
çàõèñòó ïðàâ ïðàâîíàñòóïíèêіâ ïîìåðëîãî ïàöієíòà (äëя
ïðèêëàäó, ùîäî ïðàâà íà âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè,
ùî ãàðàíòîâàíå ч. 2 ñò. 1168 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè), ñëіä
ó запиті просиòè ïðî íåîáõіäíèé îáñяã ìåäèчíîї іíôîðìàöії
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äëя çàяâíèêà (íå îáìåæóþчèñü òèìè âіäîìîñòяìè, ùî чіòêî
íîðìàòèâíî çàêðіïëåíі), ç âіäïîâіäíîþ ìîòèâàöієþ.
4.	Для реалізації пацієнтом права на ознайомлення з відповідними медичними документами слід використовувати нормативні
гарантії, визначені Законом України «Про захист персональних
даних», поряд із положеннями, закріпленими в ч. 1 ст. 285 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 39 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я». За умови звернення пацієнта або його представника за законом чи договором
у встановленому законодавством порядку, суб’єкт має право на
отримання персональних даних. У даному випадку необхідно
підготувати запит щодо доступу до персональних даних (далі –
запит), який скерувати до володільця бази персональних даних
(чи розпорядника відповідно до договору, укладеного в письмовій формі з володільцем), якими є заклади охорони здоров’я
усіх форм власності, відповідно до ст. 2, ч. 2 ст. 4 Закону України
«Про захист персональних даних».
Окреслений «інформаційний» Закон не усунув контраверсійності,
пов’язаної із здійсненням зазначеного права в контексті терміну «ознайомлення» з відповідними медичними документами,
для прикладу, щодо отримання копій витребуваної медичної
документації, оскільки неоднозначним буде праворозуміння в
цьому аспекті. Отож, доречним буде скористатись положеннями
загального закону – Закону України «Про доступ до публічної
інформації», – у яких, зокрема регламентується один з видів
публічної інформації з обмеженим доступом (ст. 6), а саме
конфіденційна інформація, до обсягу якої належить і медична.
Доступ до інформації забезпечується двома способами, шляхом:
1) оприлюднення і 2) надання. Звісно, в контексті конфіденційної
інформації мова йде лише про надання інформації. Якщо пацієнт
чи інша уповноважена законодавством особа запитуватиме
інформацію в обсязі копій медичної документації, виходячи з
контенту розділу IV цього Закону, слід надавати копії витребуваних документів. Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про
доступ до публічної інформації», при наданні особі інформації про
себе плата за копіювання та друк не стягується. Привертаємо
увагу, що, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про захист
персональних даних», доступ суб’єкта персональних даних до
даних про себе здійснюється безоплатно.
5.	Обов’язковою підставою для виникнення права на використання персональних даних, за умови екстраполювання на царину
охорони здоров’я, є згода суб’єкта персональних даних (пацієнта) на обробку персональних даних, у т. ч. тих, що становлять
медичну інформацію. Порядок доступу до персональних даних
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третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних
даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку
цих даних, або відповідно до вимог закону. Пацієнт має право
при наданні згоди внести застереження стосовно обмеження
права на обробку своїх персональних даних, зокрема в аспекті
передачі відомостей (для прикладу, визначити коло осіб, які
матимуть право на отримання інформації, що становить об’єкт
медичної таємниці). Тому, якщо у згоді на обробку персональних даних пацієнт передбачить обов’язкове його повідомлення
про таку передачу, то володілець (заклад охорони здоров’я)
зобов’язаний поінформувати його протягом десяти робочих
днів. Законодавець нормативно встановив обмежування цього
права з урахуванням кола суб’єктів, яким інформація надається
без повідомлення пацієнта: 1) передачі персональних даних
за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової
чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом; 2)
виконання органами державної влади та органами місцевого
самоврядування своїх повноважень, передбачених законом; 3)
здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях.
6.

У разі якщо лист особи одночасно складається із запиту щодо
доступу до персональних даних й звернення, на лист в частині,
яка є інформаційним запитом (тобто, є вимогою щодо надання
інформації), надається відповідь згідно із Законом України «Про
захист персональних даних», а на лист в частині, що є зверненням
(скаргою, клопотанням, пропозицією), – відповідно до Закону
України «Про звернення громадян».

7.	Вимоги до оформлення запиту щодо доступу до персональних
даних закріплені у ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних».
8.

Äîñòóï ïðåäñòàâíèêà чè àäâîêàòà äî ìåäèчíîї іíôîðìàöії
ïðî їõíüîãî êëієíòà (ïàöієíòà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я).
Àäâîêàò і ïðåäñòàâíèê ìàють ïðàâî çíàéîìèòèñü ç ïåðâèííîþ
ìåäèчíîþ äîêóìåíòàöієþ ëèøå зà íàяâíîñòі äîêóìåíòіâ, яêі
ïîñâіäчóâàòèìóòü їõ ïîâíîâàæåííя íà ïðåäñòàâíèöòâî іíòåðåñіâ
êëієíòà (ïàöієíòà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я), à òàêîæ íàëåæíî
îôîðìëåíîãî адвокатського çàïèòó (äëя àäâîêàòіâ) òà запиту
щодо доступу до персональних даних (äëя ïðåäñòàâíèêіâ). Ó
çàïèòах, в частині документу «Додатки», ïîâèííі áóòè çàçíàчåíі
êîïія äîâіðåíîñòі, або îðäåðó з витягом із договору, або äîãîâîðó,
íà ïіäñòàâі яêèõ ñóá’єêò, ùî ðîçãëяäàòèìå çâåðíåííя, çìîæå
âñòàíîâèòè, ùî îñîáà-çàяâíèê ìàє ïðàâî íà іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí
çäîðîâ’я êëієíòà, яêà є êîíôіäåíöіéíîþ, âіäïîâіäíî äî чèííîãî
çàêîíîäàâñòâà України.
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	Слід пам’ятати, що повноваження представника посвідчуються
довіреністю, законного представника – свідоцтвом про народження, рішенням суду про усиновлення або рішенням суду чи
органу опіки та піклування про призначення опікуном або піклувальником. Повноваження адвоката як представника можуть посвідчуватись: 1) довіреністю; 2) договором; 3) ордером, виданим
відповідними адвокатським об’єднанням, та витягом із договору,
в якому зазначаються повноваження адвоката як представника
або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних
дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.
9.

У ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» закріплено права адвоката, зокрема: 1) збирати відомості про факти, які можуть бути
використані як докази в справах: а) запитувати й отримувати
документи або їх копії від підприємств, установ, організацій,
об’єднань; б) ознайомлюватись з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця
яких охороняється законом; 2) застосовувати науково-технічні
засоби відповідно до чинного законодавства.
Застосування адвокатом науково-технічних засобів полягає у
проведенні ним звуко-, відеозапису тощо, що випливає із застосування принципу аналогії закону на підставі п. 5 ч. 2 ст. 48
Кримінально-процесуального кодексу України та відповідного
роз’яснення наданого в п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про застосування законодавства, яке забезпечує право
на захист у кримінальному судочинстві» від 24.10.2003 р. № 8.

	Слід також відзначити, що в Законі України «Про адвокатуру»
не передбачено жодних спеціальних строків для розгляду
адвокатських запитів, а відтак, за принципом аналогії закону,
застосовуватимуться строки, закріплені в Законі України «Про
звернення громадян» (ст. 20) або в Законі України «Про захист
персональних даних» (ст. 16).
10. Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ìàє ïðàâî îáìåæèòè îáñяã íàäàííя
ìåäèчíîї іíôîðìàöії відповідно до законодавчо встановлених
умов, для прикладу, êîëè ïîâíà іíôîðìàöія ìîæå çàâäàòè øêîäè
çäîðîâ’þ ïàöієíòà (ï. 3 ñò. 285 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè,
ч. 4 ñò. 39 Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я», Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè âіä
30.10.1997 ð.). Çàêîíîäàâåöü не визначив чинники, які впливають
на обсяг інформування, àëå ç òåîðії ìåäèчíîãî ïðàâà âèïëèâàє,
ùî äî òàêèõ ìîæíà âіäíåñòè àáî ïåâíі çàõâîðþâàííя (çîêðåìà,
îíêîëîãіþ), àáî ïåâíèé ñòàí ïàöієíòà (çîêðåìà, іíêóðàáåëüíèé
õâîðèé).
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11.	Забезпечення права людини на медичну інформацію здійснюється крізь призму механізмів, визначених у Законах України
«Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної
інформації».
12.	Здійснюючи свої права в сфері охорони здоров’я, в особи може
виникнути потреба у відомостях, які були отримані або створені
в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, насамперед МОЗ України. Механізм отримання публічної інформації, зокрема в царині охорони здоров’я, окреслено в Законі України «Про доступ до публічної інформації». У цьому
контексті слід пам’ятати, що МОЗ України є розпорядником
інформації:
1) яка отримана або створена в процесі здійснення Міністерством
своїх повноважень та перебуває у його володінні;
2) яка отримана або створена під час забезпечення діяльності
закладів, установ та організацій, віднесених до сфери управління
МОЗ, консультативно-дорадчих органів при Міністерстві та перебуває у його володінні.
У межах доступу до публічної інформації у сфері охорони здоров’я
необхідно зосередитись на таких заувагах:
а) запит на інформацію подається фізичною або юридичною
особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в
усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом
надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по
телефону;
б) запит на інформацію подається у довільній формі;
в) під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає
зручну для нього форму отримання інформації;
г) на вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа МОЗ України із зазначенням дати
надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається
запитувачу;
	´) розроблено форму запиту на отримання публічної інформації
(є на офіційному сайті МОЗ Україні та у приймальні громадян);
	д) відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний
запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження
запиту (за загальним правилом).
е) інформація на запит надається безоплатно. МОЗ України як
розпорядник інформації не встановив розміру плати за копію-
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вання або друк, отож інформація надається безкоштовно. Крім
цього, слід пам’ятати, що при наданні особі інформації про себе
та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на інформацію, розкриті в розділах 2 і 3.

6.1.4. Ïðàâî íà çãîäó
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 4. Ïðàâî íà çãîäó
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà îòðèìàííя áóäü-яêîãî âèäó іíôîðìàöії, яêà
äîïîìîæå éîìó/їé àêòèâíî áðàòè óчàñòü ó ïðèéíяòòі ðіøåíü ùîäî
ñâîãî çäîðîâ’я; öяіíôîðìàöія є îáîâ’яçêîâîþ ïîïåðåäíüîþ óìîâîþ
ïðîâåäåííя áóäü-яêîї ïðîöåäóðè і ëіêóâàííя, âêëþчàþчè óчàñòü ó
íàóêîâèõ äîñëіäæåííяõ».

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 28 (ч. 3), 29
(ч. 1)].
«Æîäíà îñîáà áåç її âіëüíîї çãîäè íå ìîæå áóòè ïіääàíà ìåäèчíèì,
íàóêîâèì чè іíøèì äîñëіäàì» (ч. 3 ñò. 28).
«Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü» (ч. 1 ñò. 29).
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 284 (ч. 3,
4, 5), 286 (ч. 4), 289].
«Íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè ôіçèчíіé îñîáі, яêà äîñяãëà 14 ðîêіâ,
ïðîâàäèòüñя çà її çãîäîþ. Ïîâíîëіòíя äієçäàòíà ôіçèчíà îñîáà, яêà
óñâіäîìëþє çíàчåííя ñâîїõ äіé і ìîæå êåðóâàòè íèìè, ìàє ïðàâî
âіäìîâèòèñü âіä ëіêóâàííя. Ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, çà íàяâíîñòі
ðåàëüíîї çàãðîçè æèòòþ ôіçèчíîї îñîáè, ìåäèчíà äîïîìîãà íàäàєòüñя
áåç çãîäè ôіçèчíîї îñîáè àáî її áàòüêіâ (óñèíîâëþâàчіâ), îïіêóíà,
ïіêëóâàëüíèêà» (ч. 3, 4, 5 ñò. 284).
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ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòя 151].
«Íåçàêîííå ïîìіùåííя â ïñèõіàòðèчíèé çàêëàä:
1. Ïîìіùåííя â ïñèõіàòðèчíèé çàêëàä çàâіäîìî ïñèõічíî çäîðîâîї
îñîáè êàðàєòüñя àðåøòîì íà ñòðîê âіä òðüîõ äî øåñòè ìіñяöіâ àáî
îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê äî äâîõ ðîêіâ, àáî ïîçáàâëåííяì âîëі íà
òîé ñàìèé ñòðîê, ç ïîçáàâëåííяì ïðàâà îáіéìàòè ïåâíі ïîñàäè чè
çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ.
2. Òå ñàìå äіяííя, ùî ñïðèчèíèëî òяæêі íàñëіäêè, êàðàєòüñя
ïîçáàâëåííяì âîëі íà ñòðîê âіä äâîõ äî ï’яòè ðîêіâ ç ïîçáàâëåííяì
ïðàâà îáіéìàòè ïåâíі ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê
äî òðüîõ ðîêіâ».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 42, 43, 44].
«Çãîäà іíôîðìîâàíîãî, âіäïîâіäíî äî ñò. 39 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я», ïàöієíòà íåîáõіäíà äëя
çàñòîñóâàííя ìåòîäіâ äіàãíîñòèêè, ïðîôіëàêòèêè òà ëіêóâàííя. Ùîäî
ïàöієíòà âіêîì äî 14 ðîêіâ (ìàëîëіòíüîãî ïàöієíòà), à òàêîæ ïàöієíòà,
âèçíàíîãî â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó íåäієçäàòíèì, ìåäèчíå
âòðóчàííя çäіéñíþєòüñя çà çãîäîþ їõ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ.
Ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, êîëè ðåàëüíà çàãðîçà æèòòþ õâîðîãî є
íàяâíîþ, çãîäà õâîðîãî àáî éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ íà ìåäèчíå
âòðóчàííя íå ïîòðіáíà.
ßêùî âіäñóòíіñòü çãîäè ìîæå ïðèçâåñòè äî òяæêèõ äëя ïàöієíòà
íàñëіäêіâ, ëіêàð çîáîâ’яçàíèé éîìó öå ïîяñíèòè. ßêùî і ïіñëя öüîãî
ïàöієíò âіäìîâëяєòüñя âіä ëіêóâàííя, ëіêàð ìàє ïðàâî âçяòè âіä íüîãî
ïèñüìîâå ïіäòâåðäæåííя, à ïðè íåìîæëèâîñòі éîãî îäåðæàííя —
çàñâіäчèòè âіäìîâó âіäïîâіäíèì àêòîì ó ïðèñóòíîñòі ñâіäêіâ.
Ïàöієíò, яêèé íàáóâ ïîâíîї öèâіëüíîї äієçäàòíîñòі і óñâіäîìëþє
çíàчåííя ñâîїõ äіé òà ìîæå êåðóâàòè íèìè, ìàє ïðàâî âіäìîâèòèñя
âіä ëіêóâàííя.
ßêùî âіäìîâó äàє çàêîííèé ïðåäñòàâíèê ïàöієíòà і âîíà ìîæå ìàòè
äëя ïàöієíòà òяæêі íàñëіäêè, ëіêàð ïîâèíåí ïîâіäîìèòè ïðî öå îðãàíè
îïіêè і ïіêëóâàííя» (ñò. 43).
ff  Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòі 6 (ч. 6), 11, 12, 13].
«Ïñèõіàòðèчíèé îãëяä ïðîâîäèòüñя ëіêàðåì-ïñèõіàòðîì íà ïðîõàííя
àáî çà óñâіäîìëåíîþ çãîäîþ îñîáè; ùîäî îñîáè âіêîì äî 14 ðîêіâ
(ìàëîëіòíüîї îñîáè) — íà ïðîõàííя àáî çà çãîäîþ її áàòüêіâ чè іíøîãî
çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà; ùîäî îñîáè, âèçíàíîї ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîì ïîðяäêó íåäієçäàòíîþ, — íà ïðîõàííя àáî çà çãîäîþ її
îïіêóíà» (ч. 2 ñò. 11). «Àìáóëàòîðíà ïñèõіàòðèчíà äîïîìîãà íàäàєòüñя
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ëіêàðåì-ïñèõіàòðîì íà ïðîõàííя àáî çà óñâіäîìëåíîþ çãîäîþ îñîáè;
ùîäî îñîáè âіêîì äî 14 ðîêіâ (ìàëîëіòíüîї îñîáè) – íà ïðîõàííя àáî
çà çãîäîþ її áàòüêіâ чè іíøîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà; ùîäî îñîáè,
âèçíàíîї ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó íåäієçäàòíîþ, — íà
ïðîõàííя àáî çà çãîäîþ її îïіêóíà…» (ч. 2 ñò. 12). «Îñîáà ãîñïіòàëіçóєòüñя
äî ïñèõіàòðèчíîãî çàêëàäó äîáðîâіëüíî – íà її ïðîõàííя àáî çà її
óñâіäîìëåíîþ çãîäîþ» (ч. 1 ñò. 13).
ff  Ïðî захист населення від інфекційних хвороб: Закон України
від 06.04.2000 р. [стаття 12 (ч. 6)].
«... Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення
проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про
щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні
ускладнення. Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні
щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків
або інших законних представників. Особам віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної
інформації та за згодою об’єктивно інформованих батьків або інших
законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень,
лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в
разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків».
ff  Ïðî çàõîäè ïðîòèäії íåçàêîííîìó îáіãó íàðêîòèчíèõ çàñîáіâ,
ïñèõîòðîïíèõ ðåчîâèí і ïðåêóðñîðіâ òà çëîâæèâàííþ íèìè:
Çàêîí Óêðàїíè âіä 15.02.1995 ð. [ñòàòòя 14].
«ßêùî â ðåçóëüòàòі ìåäèчíîãî îãëяäó чè ìåäèчíîãî îáñòåæåííя
âñòàíîâëåíî, ùî îñîáà, яêà çëîâæèâàє íàðêîòèчíèìè çàñîáàìè
àáî ïñèõîòðîïíèìè ðåчîâèíàìè і âіäíîñíî яêîї âñòàíîâëåíî äіàãíîç
«íàðêîìàíія», ïîòðåáóє ëіêóâàííя, ó òîìó чèñëі â ñòàöіîíàðíèõ àáî
àìáóëàòîðíèõ óìîâàõ, ëіêàð-íàðêîëîã çîáîâ’яçàíèé çàïðîïîíóâàòè
òàêіé îñîáі ïðîéòè êóðñ äîáðîâіëüíîãî ëіêóâàííя і âèäàòè íàïðàâëåííя
äî íàðêîëîãічíîãî çàêëàäó äëя òàêîãî ëіêóâàííя».
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (в ред. від
23.12.2010 р.) [стаття 6 (ч. 2, 3)].
«Тестування дітей віком до 14 років та осіб, визнаних у встановленому
законом порядку недієздатними, проводиться на прохання їх батьків

228

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 6.1.

або законних представників та за наявності усвідомленої інформованої
згоди. Батьки та законні представники зазначених осіб мають право
бути присутніми під час проведення такого тестування, ознайомлені
зйого результатами та зобов’язані забезпечити збереження умов
конфіденційності даних про ВІЛ-статус осіб, інтереси яких вони представляють (ч. 2). Тестування дітей віком до 14 років та осіб, визнаних
у встановленому законом порядку недієздатними, проводиться на
прохання їх батьків або законних представників та за наявності усвідомленої інформованої згоди... Тестування дітей віком до 14 років,
які позбавлені батьківського піклування та перебувають під опікою у
дитячих чи навчальних закладах з повним державним утриманням,
проводиться в разі усвідомлення ними наслідків і переваг такого огляду
на прохання їх законних представників та за умови наявності усвідомленої інформованої згоди таких осіб лише з метою призначення дітям
лікування, догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ-інфекцією... (ч. 3).

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Òèìчàñîâèõ ñòàíäàðòіâ íàäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè ïіäëіòêàì òà ìîëîäі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
02.06.2009 ð. ¹ 382.
«…Мàëîëіòíіì âіäâіäóâàчàì äî 14 ðîêіâ ìåäèчíі ïîñëóãè íàäàþòüñя ç
äîçâîëó áàòüêіâ, à íåïîâíîëіòíіì âіäâіäóâàчàì âіä 14 äî 18 ðîêіâ — ç
îñîáèñòîї çãîäè òà ç äîçâîëó áàòüêіâ (îïіêóíіâ, чëåíіâ ðîäèíè) çãіäíî
ç чèííèì çàêîíîäàâñòâîì; нåìåäèчíі ïîñëóãè (êîíñóëüòóâàííя,
іíôîðìóâàííя) íàäàþòüñя ç îñîáèñòîї çãîäè âіäâіäóâàчà» (ï. 3.1).
ff  Про затвердження форми первинної облікової документації
№ 063-2/о «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи
або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики» та Інструкції щодо її заповнення: Наказ МОЗ України від
31.12.2009 р. № 1086.
ff  Ïðî диспансеризацію населення: Наказ МОЗ України від
27.08.2010 р. № 728 [п. 3.2].
«При щорічних оглядах проводиться ... у дівчат з 15 років (за їх поінформованою згодою) пальцьове ректальне або бімануальне обстеження».
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г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.5].
«Äîáðîâіëüíó çãîäó ïàöієíòà íà îáñòåæåííя, ëіêóâàííя чè äîñëіäæåííя
ç éîãî óчàñòþ ëіêàð ïîâèíåí îäåðæàòè ïðè îñîáèñòіé ðîçìîâі ç íèì.
Öя çãîäà ìàє áóòè óñâіäîìëåíîþ… ßêùî ïàöієíò íåñïðîìîæíèé
óñâіäîìëåíî âèñëîâèòè ñâîþ çãîäó, òî її äàє çàêîííèé ïðåäñòàâíèê
àáî ïîñòіéíèé îïіêóí ïàöієíòà. Ïðîâåäåííя ëіêóâàëüíî-äіàãíîñòèчíèõ
çàõîäіâ áåç çãîäè ïàöієíòà äîçâîëåíî òіëüêè ó âèïàäêàõ çàãðîçè éîãî
æèòòþ òà çäîðîâ’þ ó ðàçі íåçäàòíîñòі éîãî àäåêâàòíî îöіíþâàòè
ñèòóàöіþ. Ðіøåííя â ïîäіáíèõ âèïàäêàõ íåîáõіäíî ïðèéìàòè êîëåãіàëüíî
і çà óчàñòþ éîãî áëèçüêèõ. Ïіä чàñ ëіêóâàííя äèòèíè àáî õâîðîãî, яêèé
ïåðåáóâàє ïіä îïіêîþ, ëіêàð çîáîâ’яçàíèé íàäàâàòè ïîâíó іíôîðìàöіþ
éîãî áàòüêàì àáî îïіêóíàì, îäåðæàòè їõíþ çãîäó íà çàñòîñóâàííя òîãî
чè іíøîãî ìåòîäó ëіêóâàííя àáî ëіêàðñüêîãî çàñîáó».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Þ., 1994 ð. í., ç òåðìіíîì âàãіòíîñòі 5 òèæíіâ, çâåðíóëàñü äî ëіêàðя
àêóøåðà-ãіíåêîëîãà ç ïðîõàííяì ïðîâåñòè їé îïåðàöіþ øòóчíîãî ïåðå
ðèâàííя âàãіòíîñòі. Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ïіñëя òðèâàëîї ðîçìîâè ç
ïàöієíòêîþ, провівши передабортне консультування щодо особливостей
обраного методу переривання вагітності, можливих його наслідків для
здоров’я, îòðèìàâøè âіä íåї çãîäó â ïèñüìîâіé ôîðìі, на підставі п. 1.7.
Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, затвердженої наказом МОЗ України від 20.07.2006 р. № 508 (в ред
05.05.2009 р.), обстеживши її, перервав вагітність.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ãð. Ã. áóëî ãîñïіòàëіçîâàíî äî ëіêàðíі øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè, äå
éîìó â ðåçóëüòàòі ïðîâåäåííя íåîáõіäíèõ äіàãíîñòèчíèõ ïðîöåäóð áóëî
âñòàíîâëåíî äіàãíîç – ãîñòðà êèøêîâà íåïðîõіäíіñòü, яêà є àáñîëþòíèì
(æèòòєâèì) ïîêàçàííяì äî îïåðàòèâíîãî âòðóчàííя. Ëіêóþчèé ëіêàð
ïîіíôîðìóâàâ ïàöієíòà ïðî äіàãíîç, ðèçèêè äëя æèòòя і çäîðîâ’я, àëå õâîðèé
âèñëîâèâ низку ñóìíіâ і çàóâàæåíü ìåäèчíîìó ïðàöіâíèêó ùîäî äîöіëüíîñòі
òàêîãî ìåäèчíîãî âòðóчàííя. Ïàöієíò підкреслював те, ùî ãðîøîâèõ çàñîáіâ
íà õіðóðãічíå âòðóчàííя íå ìàє, à òîìó âіä îïåðàöії âіäìîâëяєòüñя. Ìåäèчíèé
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ïðàöіâíèê, îòðèìàâши âіä õâîðîãî âіäìîâó âіä îïåðàòèâíîãî âòðóчàííя у
ïèñüìîâіé ôîðìі, ïðèçíàчèâ ìåäèêàìåíòîçíå ëіêóâàííя, яêå âèяâèëîñü
íååôåêòèâíèì – чåðåç äâà äíі ãð. Ã. ïîìåð у ðåàíіìàöіéíîìó âіääіëåííі.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ó êâіòíі 2005 ð. ãð. Ö. (íà ñïіðíèé ïåðіîä áóâ íåïîâíîëіòíіì) ðàçîì ç
áàòüêîì çâåðíóâñя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ äî ëіêàðя-êàðäіîëîãà ãð. Ò. äî
öåíòðàëüíîї ðàéîííîї ëіêàðíі ç ïðèâîäó ïîãàíîãî ñàìîïîчóòòя. Нà çðîáëåíій
ïîïåðåäíüî ÅÊÃ ñåðöя ліêàð æîäíèõ âіäõèëåíü íå âèяâèâ. Îãëяíóâøè øèþ
ïàöієíòà, ëіêàð дійшов âèñíîâêу, ùî, çâàæàþчè íà ðіñò ãð. Ö., ó íüîãî ìîæå
áóòè çàùåìëåííя. Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê íå íàäàâ ìåäèчíîї іíôîðìàöії íі
ïàöієíòó, íі éîãî áàòüêó, íå îòðèìàâ çãîäè âіä ïàöієíòà íà ïëàíîâàíå íèì
ìåäèчíå âòðóчàííя, à çàïðîïîíóâàâ ãð. Ö. ëяãòè íà тапчан, ïіñëя öüîãî
çðîáèâ кілька ìàíіïóëяöіé, ïîâ’яçàíèõ ç ðіçêèìè ïîâîðîòàìè ãîëîâè. Ïіñëя
ïðîâåäåíîãî ìåäèчíîãî âòðóчàííя ùîäî âïðàâëяííя äèñêа â øèéíîìó
âіääіëі õðåáòà ñòàí ïàöієíòà çíàчíî ïîãіðøèâñя. Ïàöієíò òðèâàëèé чàñ
ëіêóâàâñя ó ñïåöіàëіçîâàíіé êëіíічíіé ëіêàðíі. Éîìó áóëî âèñòàâëåíî —
ïіäâèâèõ àòëàíòî-àêñіàëüíîго ç’єäíàííя,і ïðèçíàчåíî ëіêóâàííя, çîêðåìà
ôіêñóþчèé êîìіðåöü. Ç ëèñòîïàäà 2005 ð. äî âåðåñíя 2006 ð. ãð. Ö. перебував â àêàäåìічíіé âіäïóñòöі.
Áàòüêî ïàöієíòà çâåðíóâñя ó âñòàíîâëåíîìó ïîðяäêó äî ïðîêóðàòóðè, яêà
çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâіðêè âіäìîâèëà в ïîðóøåííі êðèìіíàëüíîї ñïðàâè
çà âіäñóòíіñòþñêëàäó çëîчèíó, ïåðåäáàчåíîãî ñò. 137 Êðèìіíàëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè і ñò. 140 Êðèìіíàëüíî êîäåêñó Óêðàїíè, çãіäíî з ï. 2 ñò. 6
Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî Óêðàїíè. Ç ïðèâîäó äîïóùåíèõ ëіêàðåìêàðäіîëîãîì ïîðóøåíü âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì ïîðяäêó ïðîâåäåííя
ïðèéîìó õâîðèõ і çàïîâíåííя ìåäèчíîї äîêóìåíòàöії ïðîêóðîðîì ïîðóøåíî
äèñöèïëіíàðíå ïðîâàäæåííя ùîäî ãð. Ò., і, âіäïîâіäíî, ãîëîâíèé ëіêàð âèäàâ
íàêàç, çãіäíî ç яêèì ëіêàðþ îãîëîøåíî äîãàíó. Ïàöієíò ïîäàâ ïîçîâ äî ñóäó
ç âèìîãîþ âіäøêîäóâàòè ìîðàëüíó і ìàòåðіàëüíó øêîäó, çàïîäіяíó âíàñëіäîê
óøêîäæåííя éîãî çäîðîâ’я. Ñóä ухвалив ðіøåííя 23 ãðóäíя 2009 ð., яêèì
ïîçîâ çàäîâîëüíèâ чàñòêîâî, – âèðіøèâ ñòяãíóòè íà êîðèñòü ïîçèâàчà
ìàòåðіàëüíó øêîäó â ðîçìіðі 7585 ãðí òà 3000 ãðí ìîðàëüíîї øêîäè çà
íåíàëåæíå íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Êðèòåðіяìè ïðàâîìіðíîñòі çãîäè чè âіäìîâè ïàöієíòà âіä
ìåäèчíîãî âòðóчàííяє: 1) іíôîðìîâàíіñòü; 2) äîáðîâіëüíіñòü; 3)
êîìïåòåíòíіñòü.
2.	²íôîðìîâàíіñòü ïîâ’яçàíà іç ïðàâîì ëþäèíè íà ìåäèчíó
іíôîðìàöіþ. ²íôîðìîâàíіñòü çãîäè чè âіäìîâè âіä ìåäèчíîãî
âòðóчàííя – öå íàäàííя у вñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðяäêó ìåäèчíîї іíôîðìàöії òà âіäîìîñòåé ïðî íåîáõіäíå
ìåäèчíå âòðóчàííя, çà ðåçóëüòàòàìè яêîãî ïàöієíò і/чи його
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законний представник ðåàëіçóє ñâîє ïðàâî íà îñîáèñòó íåäîòîð
êàííіñòü і ïðèéìàє ðіøåííя ïðî ïðîâåäåííя чè âіäìîâó âіä
ïðîâåäåííя ìåäèчíîãî âòðóчàííя.
3.	²íôîðìàöія, яка ïîâèííà áóòè íàäàíà ïàöієíòîâі, ñêëàäàєòüñя
ç äâîõ áëîêіâ, à ñàìå: çàãàëüíîãî, òîáòî ìåäèчíîї іíôîðìàöії, і
ñïåöіàëüíîãî, òîáòî іíôîðìàöії, яêà ñòîñóєòüñя çàïðîïîíîâàíîãî
ìåäèчíîãî âòðóчàííя ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó,à íå
çàãàëîì ìåòîäіâ ëіêóâàííя äàíîãî çàõâîðþâàííя òîùî.
Ìåäèчíà іíôîðìàöія: à) ñòàí çäîðîâ’я ëþäèíè; á) іñòîðія її
õâîðîáè; â) ìåòа çàïðîïîíîâàíèõ äîñëіäæåíü і ëіêóâàëüíèõ
çàõîäіâ; ã) ïðîãíîç ìîæëèâîãî ðîçâèòêó çàõâîðþâàííя; ä) ðèçèê
äëя æèòòя і çäîðîâ’я.
	²íôîðìàöія ïðî ìåäèчíå âòðóчàííя: à) ìåòа ìåäèчíîãî
âòðóчàííя; á) òðèâàëіñòü ìåäèчíîãî âòðóчàííя; â) íàñëіäêè
ìåäèчíîãî âòðóчàííя; ã) àëüòåðíàòèâíі ìåòîäè ëіêóâàííя äàíîãî
çàõâîðþâàííя; ä) ïðîãíîç і ðèçèê ìàéáóòíüîãî ìåäèчíîãî
âòðóчàííя та ін.
4.

Äîáðîâіëüíіñòü яê äðóãèé íåîáõіäíèé êðèòåðіé çãîäè чè âіäìîâè
âіä ìåäèчíîãî âòðóчàííя îçíàчàє ïðèéíяòòя ïàöієíòîì і/чи
його законним представником ðіøåííя ùîäî ñâîãî çäîðîâ’я, ó
ïðîöåñі яêîãî ðåàëіçóєòüñя ïðàâî íà îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü
áåç æîäíîãî âïëèâó áóäü-яêèõ çîâíіøíіõ чèííèêіâ. Çãîäà ìàє
áóòè äîáðîâіëüíîþ, òîáòî çàáîðîíяєòüñя áóäü-яêèé òèñê íà
õâîðîãî і/чи його законного представника, à òàêîæ ãàðàíòóєòüñя
ìîæëèâіñòü âіäêëèêàòè її áóäü-êîëè.

5.	Êîìïåòåíòíіñòü – öå передбачена çàêîíîäàâñòâîì ìîæëèâіñòü
ïàöієíòà, за умов досягнення ним нормативно встановленого
віку та наявності ознак дієздатності, і/чи його законного представника ïðèéìàòè ðіøåííя ïðî çãîäó на ìåäèчíе âòðóчàííя чè
âіäìîâó âіä нього.
Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, íåêîìïåòåíòíèìè äàâàòè çãîäó íà
ìåäèчíå âòðóчàííя âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà є: à) îñîáè äî
14 ðîêіâ; á) íåäієçäàòíі îñîáè. Îñîáàì âіä 14 äî 18 ðîêіâ ìåäèчíå
âòðóчàííя çäіéñíþєòüñя çà çãîäîþ ñàìîãî íåïîâíîëіòíüîãî
ïàöієíòа òà ç äîçâîëó áàòüêіâ (îïіêóíіâ, чëåíіâ ðîäèíè).
	Àíàëіç çàêîíîäàâñòâà äàє ìîæëèâіñòü âèçíàчèòè, ùî íåêîìïåòåíò
íèìè äàâàòè âіäìîâó âіä ìåäèчíîãî âòðóчàííя (çà çàãàëüíèì
ïðàâèëîì) є: à) îñîáè äî 18 ðîêіâ (яêùî ïîâíà öèâіëüíà äіє
çäàòíіñòü íå íàáóòà чè íå íàäàíà îñîáі ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì
ïîðяäêó øâèäøå); á) íåäієçäàòíі îñîáè; в) особи, цивільна дієздатність яких обмежена.
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Законодавець не висловив свого бачення щодо реалізації права
на згоду на медичне втручання особами, цивільна дієздатність
яких обмежена, що випливає з буквального тлумачення норм
ч. 3 ст. 284 Цивільного кодексу України і ч. 1 ст. 43 Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров’я». Враховуючи обсяг повноважень фізичних осіб, цивільна дієздатність яких
обмежена, що передбачений у ст. 37 Цивільного кодексу України,
доходимо до висновку, що окреслена категорія осіб компетентна
давати згоду на медичне втручання, але із застереженням, що полягає в обов’язковій супутній згоді піклувальника. Отож, з метою
дотримання критерію «компетентність» в аспекті осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена, необхідно отримати особисту згоду
таких осіб та згоду піклувальника, і лише за наявності обидвох
складових така згода буде легітимною. Окрім цього, слід відзначити, що обмежено дієздатні особи некомпетентні реалізувати
право на відмову від медичного втручання, оскільки в ч. 4 ст. 284
Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 43 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» йдеться про повну
цивільну дієздатність особи як суб’єкта здійснення права.
6.

У правозастосовній практиці можуть виникнути проблеми,
пов’язані з реалізацією права на згоду, в контексті дотримання
одного з критеріїв правомірності, а саме компетентності. У наказі
МОЗ України «Про затвердження Тимчасових стандартів надання
медичної допомоги підліткам та молоді» від 02.06.2009 р. № 382
(далі – Стандарт) нормативно закріплена необхідність отримати
згоду обох суб’єктів медичних правовідносин (пацієнта та батьків/опікунів/членів родини), а саме, коли йдеться про медичне
втручання неповнолітньому пацієнту (з 14 до 18 років). Отож,
аналізуючи можливості кожного з суб’єктів, а саме право на особисту згоду пацієнта та право батьків (опікунів, членів родини)
давати дозвіл на медичне втручання, слід з’ясувати можливі
варіанти у здійсненні цього права:
1) якщо згоду на медичне втручання надають обидва суб’єкти
медичних правовідносин, тоді проблем для провадження медичної практики не виникає у цьому контексті;
2) якщо пацієнт надає особисту згоду на проведення медичного
втручання, а, для прикладу, батьки згоди не надають. Тобто проб
лема постає для медичного працівника, який повинен здійснити
медичне втручання, але не має на це законних підстав, оскільки
не має можливості отримати згоду на необхідне втручання у
повному обсязі. За таких обставин (крім невідкладних випадків,
коли згода хворого або його законних представників на медичне
втручання не потрібна), слід скористатися такими механізмами:
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а) згідно із загальновідомою правовою засадою, при конкуренції у
регламентації нормативно-правових документів різної юридичної
сили слід застосовувати той, який в ієрархії нормативно-правових актів стоїть вище, наприклад, закон, а не підзаконний документ. Як Цивільний кодекс України, так і Закон України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» встановлюють
віковий ценз 14 років для реалізації права на медичне втручання. Стандарт покликаний деталізувати і конкретизувати окремі
аспекти здійснення цього права, закріплені на рівні законів.
Отож, коли виникає «конфлікт» між Стандартом, що за певних
нормативних підстав може створити умови, за яких на шляху
здійснення права пацієнта виникнуть перешкоди, та зазначеними
законами, то виходити треба із регламентації, передбаченої в
авангардному документі;
б) медичний працівник на підставі ч. 3 ст. 284 Цивільного кодексу
України та ч. 1 ст. 43 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» отримує особисту згоду непов
нолітнього пацієнта. Крім того, обов’язково забезпечує другу
складову згоди — дозвіл батьків, за правилами ч. 5 ст. 43 Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,
тобто якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона
може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити
про це органи опіки і піклування. Таким чином, з одного боку,
можна досягти законодавчого балансу, а з іншого – забезпечити
дотримання прав людини при наданні медичної допомоги;
3) якщо неповнолітній пацієнт не надає згоди на медичне втручання, а, наприклад, батьки дають дозвіл. Схема поведінки за
таких обставин для медичних працівників, згідно з чинним законодавством, є такою:
	право на відмову від медичного втручання має повнолітній дієздатний пацієнт (ч. 4 ст. 284 Цивільний Кодекс України, ч. 4 ст.
43 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я»), тобто неповнолітній хворий такою можливістю не
наділений, а відтак, складова, пов’язана з відмовою неповнолітнього пацієнта, не спричиняє юридичних наслідків для медичних
працівників, які, отримавши дозвіл від батьків, надають необхідну
для пацієнта медичну допомогу.
7.
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Ôîðìà çãîäè і âіäìîâè âіä ìåäèчíîãî âòðóчàííя. Çà çàãàëüíèì
ïðàâèëîì, çãîäà ìîæå áóòè íàäàíà яê â óñíіé, òàê і â ïèñüìîâіé
ôîðìах, îñêіëüêè çàêîíîäàâåöü íå âèçíàчàє æîäíó ç ôîðì яê
îáîâ’яçêîâó. Âіäìîâà такоæ ìîæå áóòè â îáèäâîõ çàçíàчåíèõ
ôîðìàõ, îñêіëüêè ç êîíòåêñòó íîðìè âèïëèâàє ëèøå ïðàâî ëіêàðя
áðàòè òàêó âіäìîâó â ïèñüìîâіé ôîðìі, à íå îáîâ’яçîê (…ëіêàð

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 6.1.

ìàє ïðàâî âçяòè âіä ïàöієíòà ïèñüìîâå ïіäòâåðäæåííя, à ïðè
íåìîæëèâîñòі éîãî îäåðæàííя – çàñâіäчèòè âіäìîâó âіäïîâіäíèì
àêòîì ó ïðèñóòíîñòі ñâіäêіâ).
8.	Ïðîâåäåííя ìåäèчíîãî âòðóчàííя áåç çãîäè ïàöієíòà òà/чè éîãî
çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ äîïóñêàєòüñя ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ.
Çàêîí íå ìіñòèòü æîäíîãî ïåðåëіêó íåâіäêëàäíèõ åêñòðåìàëüíèõ
âèïàäêіâ, яêі ñòàíîâëяòü ðåàëüíó çàãðîçó æèòòþ õâîðîãî, ùî
äàþòü ëіêàðþ ïðàâî îïåðóâàòè, çàñòîñîâóâàòè ñêëàäíі ìåòîäè
äіàãíîñòèêè та здійснювати інші види медичного втручання áåç
çãîäè. Ñëіä ïàì’яòàòè, ùî ëіêàð у òèõ âèïàäêàõ äіє ó ñòàíі êðàéíüîї
íåîáõіäíîñòі. Ñòàí êðàéíüîї íåîáõіäíîñòі ìàє ìіñöå çà ïåâíèõ
óìîâ, à ñàìå, êîëè: à) íåáåçïåêà äëя æèòòя ëþäèíè äіéñíî є
ðåàëüíîþ, à íå ìîæëèâîþ. Òîìó, êîëè çàñòîñîâóєòüñя òàê çâàíà
ïëàíîâà îïåðàöія яê îäèí ç ìîæëèâèõ ìåòîäіâ ëіêóâàííя, òî ó
òàêèõ âèïàäêàõ ìîâà íå ìîæå éòè ïðî êðàéíþ íåîáõіäíіñòü; á)
íåáåçïåêà, яêà çàãðîæóє æèòòþ, íå ìîæå áóòè ëіêâіäîâàíà іíøèìè
çàñîáàìè, êðіì îáðàíîãî âòðóчàííя (äëя ïðèêëàäó, îïåðàöія,
ïåðåëèâàííя êðîâі); â) øêîäà, яêà çàïîäіþєòüñя ïðè ìåäèчíîìó
âòðóчàííі, ïîâèííà áóòè ìåíø íåáåçïåчíîþ äëя õâîðîãî, íіæ
øêîäà, ùî ïîðîäæåíà ïàòîëîãічíèì ïðîöåñîì чè òðàâìîþ, ç
ïðèâîäó яêîї і âіäáóâàëîñü äàíå âòðóчàííя.
9. Див. також практичні поради в підрозділі 7.1.9.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на згоду в контексті таких можливостей:
••

Права на свободу та особисту недоторканність, розкритого в
розділах 2 і 3.

••

Права на недоторканність особистого життя, розкритого в розділах 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. Ïðàâî íà ñâîáîäó âèáîðó
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 5. Ïðàâî íà ñâîáîäó âèáîðó
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà ñâîáîäó âèáîðó ìіæ ðіçíèìè ìåäèчíèìè
ïðîöåäóðàìè òà çàêëàäàìè (ôàõіâöяìè) íà ïіäñòàâі àäåêâàòíîї
іíôîðìàöії».

б) Конституція і закони України
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 284 (ч. 2),
633].
«Ôіçèчíà îñîáà, яêà äîñяãëà чîòèðíàäöяòè ðîêіâ і яêà çâåðíóëàñя çà
íàäàííяì їé ìåäèчíîї äîïîìîãè, ìàє ïðàâî íà âèáіð ëіêàðя òà âèáіð
ìåòîäіâ ëіêóâàííя âіäïîâіäíî äî éîãî ðåêîìåíäàöіé» (ч. 2 ñò. 284).
«Ïóáëічíèì є äîãîâіð, ó яêîìó îäíà ñòîðîíà – ïіäïðèєìåöü – âçяëà
íà ñåáå îáîâ’яçîê çäіéñíþâàòè ïðîäàæ òîâàðіâ, âèêîíàííя ðîáіò àáî
íàäàííя ïîñëóã êîæíîìó, õòî äî íåї çâåðíåòüñя (ðîçäðіáíà òîðãіâëя,
ïåðåâåçåííя òðàíñïîðòîì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííя, ïîñëóãè çâ’яçêó,
ìåäèчíå, ãîòåëüíå, áàíêіâñüêå îáñëóãîâóâàííя òîùî)» (ч. 1 ñò. 633).
ff  Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 12.05.1991 ð.
(у ðåä. âіä 01.12.2005 ð.) [ñòàòòя 21].
«…Пðàâà ñïîæèâàчà ââàæàþòüñя ó áóäü-яêîìó ðàçі ïîðóøåíèìè,
яêùî ïðè ðåàëіçàöії ïðîäóêöії áóäü-яêèì чèíîì ïîðóøóєòüñя ïðàâî
ñïîæèâàчà íà ñâîáîäó âèáîðó ïðîäóêöії (áóäü-яêі òîâàð, ðîáîòà чè
ïîñëóãà)» (п. 1 ч. 1).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6 (ï. «ä»), 34 (ч. 2), 36, 38].
Ó ï. «ä» ñò.6 âèçíàчåíî, ùî êîæíèé ãðîìàäяíèí Óêðàїíè ìàє ïðàâî
íà îõîðîíó çäîðîâ’я, ùî ïåðåäáàчàє, â òîìó чèñëі, êâàëіôіêîâàíó
ìåäèêî-ñàíіòàðíó äîïîìîãó, âêëþчàþчè âіëüíèé âèáіð ëіêàðя і çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’я.
«Ëіêóþчèé ëіêàð îáèðàєтьñя ïàöієíòîì àáî ïðèçíàчàєтьñя йому в установленому цими Основами порядку. Ïàöієíò âïðàâі âèìàãàòè çàìіíè
ëіêàðя» (ñò. 34).
«Êîæíèé ïàöієíò, яêèé äîñяã чîòèðíàäöяòè ðîêіâ і яêèé çâåðíóâñя çà
íàäàííяì éîìó ìåäèчíîї äîïîìîãè, ìàє ïðàâî íà âіëüíèé âèáіð ëіêàðя,
яêùî îñòàííіé ìîæå çàïðîïîíóâàòè ñâîї ïîñëóãè, òà âèáіð ìåòîäіâ
ëіêóâàííя, âіäïîâіäíî äî éîãî ðåêîìåíäàöіé. Êîæíèé ïàöієíò ìàє ïðàâî,
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êîëè öå âèïðàâäàíî éîãî ñòàíîì, áóòè ïðèéíяòèì ó áóäü-яêîìó çàêëàäі
охорони здоров’я çà ñâîїì âèáîðîì, яêùî öåé çàêëàä ìàє ìîæëèâіñòü
çàáåçïåчèòè âіäïîâіäíå ëіêóâàííя» (ñò. 38).
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [ñòàòòя 6 (ч. 4)].
«Безоплатне тестування з метою виявлення ВІЛ, відповідне дотестове і післятестове консультування, підготовка і видача висновку про
результати такого тестування може здійснюватися медичними закладами незалежно від форми власності та підпорядкування, службами
соціальної підтримки та іншими організаціями, що працюють у сфері
протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, мають відповідну ліцензію на здійснення такого виду діяльності та акредитовану в установленому законодавством порядку медичну лабораторію (далі – заклад,
що проводив тестування)».
ff  Ïðî захист населення від інфекційних хвороб: Закон України
від 06.04.2000 р. [ñòàòòя 7].
ff  Ïðî боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України
від 05.07.2001 р. [ñòàòòя 8 (ч. 1)].
ff  Ïðî заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними:
Закон України від 15.02.1995 р. [ñòàòòя 14 (ч. 4)].
«Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних
речовин здійснюється в лікувальному закладі незалежно від форми
власності за наявності дозволу Міністерства охорони здоров’я України
на такий вид діяльності».

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïîëîæåííя ïðî ïîðяäîê íàïðàâëåííя ãðîìàäяí íà ëіêóâàííя çà
êîðäîí: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 08.12.1995 ð.
¹ 991.
ff  Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян: Наказ МОЗ України від
13.11.2001 № 455 [п. 1.5, 1.9, 2.22].
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«У разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного
закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувальнопрофілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом
та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу» (п. 1.9).
ff  ²íñòðóêöія ïðî ïîðяäîê çàïîâíåííя ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі:
Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè, Ìіíіñòåðñòâà
ïðàöі òà ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè Óêðàїíè, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî
ñòðàõóâàííя ç òèìчàñîâîї âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі, Ôîíäó
ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíèõ âèïàäêіâ íà âèðîáíèöòâі
òà ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü Óêðàїíè âіä 03.11.2004 р.
№ 532/274/136-îñ/1406 [ï. 3.8].
«Îñîáàì, ó яêèõ òèìчàñîâà íåïðàöåçäàòíіñòü íàñòàëà ïîçà ïîñòіéíèì
ìіñöåì ïðîæèâàííя і ðîáîòè, ëèñòîê íåïðàöåçäàòíîñòі âèäàєòüñя
çà ïіäïèñîì ãîëîâíîãî ëіêàðя, ùî çàñâіäчóєòüñя êðóãëîþ ïåчàòêîþ
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я. Çàïèñ çäіéñíþєòüñя ó ãðàôі «Âèäàчó ëèñòêà
íåïðàöåçäàòíîñòі äîçâîëяþ» іç îáîâ’яçêîâèì çàïèñîì ó ìåäèчíèõ
êàðòàõ àìáóëàòîðíîãî чè ñòàöіîíàðíîãî õâîðîãî».
ff  Про затвердження Порядку вибору та заміни лікаря первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної
облікової документації: Наказ МОЗ Óêðàїíè âіä 04.11.2011 ð.
¹ 756.
ff  Ïðî çàáåçïåчåííя ïîðяäêó íàïðàâëåííя ãðîìàäяí íà ëіêóâàííя
çà êîðäîí: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 06.06.2008 ð. ¹ 307.
ff  Ïро диспансеризацію населення: Наказ МОЗ Óêðàїíè âіä
27.08.2010 ð. ¹ 728 [ï. 3].
«Організаційний супровід та облік диспансеризації здійснюють органи
або заклади охорони здоров’я, які визначені відповідальними за стан
надання медичної допомоги населенню на відповідній адміністративній території».
ff  Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті
Києві»: Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646.
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ff  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.11.2011 р.
№ 742 (Наказ МОЗ України від 01.11.2011 р. № 742 «Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування
населення»): Наказ МОЗ України від 28.12.2011 р. № 992.
ff  Про затвердження Положення про центр первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи: Наказ МОЗ України від 04.11.2011 р. № 755.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.5].
«Ëіêàð ïîâèíåí øàíóâàòè ïðàâî ïàöієíòà íà âèáіð ëіêàðя òà éîãî
óчàñòü ó ïðèéíяòòі ðіøåíü ïðî ïðîâåäåííя ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ
çàõîäіâ…»

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Ï. çàõâîðіâ, ïåðåáóâàþчè ó ñâîєї ðîäèíè â іíøîìó ìіñòі, íå çà ìіñöåì
ñâîєї ðåєñòðàöії. Âіí âèêëèêàâ äіëüíèчíîãî ëіêàðя, який надав хворому медичну допомогу, àëå âіäìîâèâñя âèäàòè éîìó ëèñòîê íåïðàöåçäàòíîñòі íà
òіé ïіäñòàâі, ùî ãð. Ï. íå çàðåєñòðîâàíèé çà öієþ àäðåñîþ. Õâîðèé çâåðíóâñя
äî ãîëîâíîãî ëіêàðя àìáóëàòîðíî-ïîëіêëіíічíîãî çàêëàäó çà ìіñöåì ñâîãî
ïåðåáóâàííя із заявою про îòðèìàííя ëèñòка íåïðàöåçäàòíîñòі, який був
йому виданий çà ïіäïèñîì ãîëîâíîãî ëіêàðя.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ãð. Í., 1948 ð. í., çâåðíóëàñü іç çàяâîþ äî ãîëîâíîãî ëіêàðя àìáóëàòîðíîïîëіêëіíічíîãî çàêëàäó ç âèìîãîþ çàìіíèòè äіëüíèчíîãî ëіêàðя. Âîíà
ìîòèâóâàëà ñâîþ âèìîãó òèì, ùî ëіêàð íåóâàæíèé, íåäîáðîñîâіñíî âèêîíóє
ñâîї îáîâ’яçêè. Ãîëîâíèé ëіêàð êàòåãîðèчíî âіäìîâèâ õâîðіé ó çàìіíі ëіêàðя
і çàïðîïîíóâàâ çâåðíóòèñü у ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ’я, îñêіëüêè
â íüîãî âñі ëіêàðі ïåðåâàíòàæåíі é íå ìîæóòü áóòè óâàæíèìè äî êîæíîãî
ïàöієíòà.
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3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Þ., 2001 ð. í., ùî ïðîæèâàâ ó ì. Ä., ãîñïіòàëіçóâàëè ó òяæêîìó ñòàíі ç
ãîñòðèì ãëîìåðîíåôðèòîì ó ìіñüêó äèòячó ëіêàðíþ. Ó ïðîöåñі ëіêóâàííя
ñòàí äèòèíè ðіçêî ïîãіðøóâàâñя, ïîòðіáíî áóëî ïðîâîäèòè ãåìîäіàëіç, à
ìîæëèâîñòåé ó öüîìó çàêëàäі íå áóëî. Áàòüêè íàïîëяãàëè íà ïåðåâåäåííі
ñèíà â îáëàñíó äèòячó ëіêàðíþ, äå áóâ àïàðàò øòóчíîї íèðêè. Ëіêóþчèé
ëіêàð ïîâіäîìèâ, ùî ãîñïіòàëіçàöія ìіñüêèõ õâîðèõ â îáëàñíó ëіêàðíþ íå
ïåðåäáàчåíà, ùî â öіé ëіêàðíі є óñå íåîáõіäíå îáëàäíàííя, ñïåöіàëіñòè
äëя íàäàííя äîïîìîãè ãð. Þ. Чåðåç äåíü пàöієíòà у òяæêîìó ñòàíі áóëî
ïåðåâåäåíî â ðåàíіìàöіéíå âіääіëåííя. Áàòüêè çâåðíóëèñü äî ãîëîâíîãî
ëіêàðя çі ñêàðãîþ ó ïèñüìîâіé ôîðìі íà íåêâàëіôіêîâàíó ìåäèчíó äîïîìîãó,
çîêðåìà âêàçóþчè íà ïîðóøåííя їõíüîãî ïðàâà íà âіëüíèé âèáіð çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’я, âèáіð ìåòîäіâ ëіêóâàííя, ãàðàíòîâàíîãî їì ñò. 6, 38
Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я».
Çà íàêàçîì ãîëîâíîãî ëіêàðя áóëî ïðîâåäåíî êîíñèëяðíèé îãëяä ïàöієíòà
òà áóëî âèðіøåíî ïåðåâåñòè éîãî â îáëàñíó ëіêàðíþ äëя ïîäàëüøîãî
ëіêóâàííя, ó òîìó чèñëі ïðîâåäåííя ãåìîäіàëіçó. Ãîëîâíèé ëіêàð îáëàñíîї
ñïåöіàëіçîâàíîї äèòячîї ëіêàðíі íå çàïåðåчóâàâ ïðîòè ãîñïіòàëіçàöії ãð. Þ,
яêîìó áóëî íàäàíî óñþ íåîáõіäíó ìåäèчíó äîïîìîãó.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Ñòðóêòóðà ïðàâà íà ñâîáîäó âèáîðó â ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я
ñêëàäàєòüñя ç ï’яòè åëåìåíòіâ (ìîæëèâîñòåé), à ñàìå: à) ïðàâà
íà âіëüíèé âèáіð ëіêàðя; á) ïðàâà íà âèáіð ìåòîäіâ ëіêóâàííя
âіäïîâіäíî äî ðåêîìåíäàöіé ëіêàðя; â) ïðàâà íà âèáіð çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’я; ã) ïðàâа íà çàìіíó ëіêàðя íà âèìîãó; ä) ïðàâа
íà ëіêóâàííя çà êîðäîíîì ó ðàçі íåìîæëèâîñòі íàäàííя òàêîї
äîïîìîãè ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè.

2.

Âіêîâèì öåíçîì äëя ðåàëіçàöії àíàëіçîâàíèõ ïðàâ є äîñяãíåííя
ïàöієíòîì 14 ðîêіâ.

3.

Çàõèñò ïðàâà íà ñâîáîäó âèáîðó ëіêàðя òà ëіêóâàëüíîãî çàêëàäó
íàñàìïåðåä çäіéñíþєòüñя øëяõîì çâåðíåííя äî ñëóæáîâèõ
îñіá, яêèìè є çàâіäóâàч âіääіëåííя, çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ëіêàðя ç
ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíîї ðîáîòè òà ãîëîâíèé ëіêàð. Ïèñüìîâà
çàяâà, íàëåæíèì чèíîì îôîðìëåíà òà çàðåєñòðîâàíà, íà іì’я
âèùåâêàçàíèõ ïîñàäîâèõ îñіá, ç ïîñèëàííяì íà íîðìàòèâíîïðàâîâі àêòè, яêі âñòàíîâëþþòü ïðàâî âіëüíîãî âèáîðó, в áàãàòüîõ
âèïàäêàõ âåäå äî áàæàíîї ìåòè – íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè
ñàìå ó öіé ëіêàðíі àáî îáðàíèì ëіêàðåì.

4.	Ó ëіêóâàëüíèõ çàêëàäàõ приватної ôîðìè âëàñíîñòі, яêі íàäàþòü
ìåäèчíі ïîñëóãè íà ïіäñòàâі ïóáëічíîãî äîãîâîðó, çàõèñò ïðàâà
íà ñâîáîäó âèáîðó ïàöієíòîì ëіêàðя àáî ëіêóâàëüíîãî çàêëàäó
çäіéñíþєòüñя íà ïіäñòàâі íîðì Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè òà
íîðì Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ».
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5.

Äîãîâіð ìåäèчíîãî îáñëóãîâóâàííя çà ñâîєþ ïðàâîâîþ ïðè
ðîäîþ є ïóáëічíèì äîãîâîðîì. Óìîâè ïóáëічíîãî äîãîâîðó
âñòàíîâëþþòüñя îäíàêîâèìè äëя âñіõ ñïîæèâàчіâ, êðіì òèõ,
êîìó çà çàêîíîì íàäàíі âіäïîâіäíі ïіëüãè. Ïіäïðèєìåöü íå ìàє
ïðàâà íàäàâàòè ïåðåâàãè îäíîìó ñïîæèâàчåâі ïåðåä іíøèì
ùîäî óêëàäåííя ïóáëічíîãî äîãîâîðó, яêùî іíøå íå âñòàíîâëåíî
çàêîíîì. Ïіäïðèєìåöü íå ìàє ïðàâà âіäìîâèòèñя âіä óêëàäåííя
ïóáëічíîãî äîãîâîðó çà íàяâíîñòі ó íüîãî ìîæëèâîñòåé íàäàííя
ñïîæèâàчåâі âіäïîâіäíèõ òîâàðіâ (ðîáіò, ïîñëóã), òîáòî ïàöієíòîâі
íå ìîæå áóòè âіäìîâëåíî â íàäàííі ìåäèчíèõ ïîñëóã, яêùî
òàêі çäіéñíþþòüñя ó öüîìó çàêëàäі охорони здоров’я. Ó ðàçі
íåîá´ðóíòîâàíîї âіäìîâè ïіäïðèєìöя âіä óêëàäåííя ïóáëічíîãî
äîãîâîðó âіí ìàє âіäøêîäóâàòè øêîäó, çàâäàíó ñïîæèâàчåâі òàêîþ
âіäìîâîþ.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на вільний вибір у контексті таких можливостей:
••

Права на свободу та особисту недоторканність, розкритого в
розділах 2 і 3.

••

Права на недоторканність особистого життя, розкритого в розділах 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. Ïðàâî íà ïðèâàòíіñòü і êîíôіäåíöіéíіñòü
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 6. Ïðàâî íà ïðèâàòíіñòü і êîíôіäåíöіéíіñòü
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà êîíôіäåíöіéíіñòü îñîáèñòîї іíôîðìàöії,
âêëþчàþчè іíôîðìàöіþ ïðî ñâіé ñòàí çäîðîâ’я і ìîæëèâі äіàãíîñòèчíі
чè òåðàïåâòèчíі ïðîöåäóðè, à òàêîæ íà çàõèñò ñâîєї ïðèâàòíîñòі
ïіä чàñ ïðîâåäåííя äіàãíîñòèчíèõ îãëяäіâ».
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б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 32 (ч. 1, 2), 34].
«Íіõòî íå ìîæå çàçíàâàòè âòðóчàííя â éîãî îñîáèñòå і ñіìåéíå æèòòя,
êðіì âèïàäêіâ, ïåðåäáàчåíèõ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè. Íå äîïóñêàєòüñя
çáèðàííя, çáåðіãàííя, âèêîðèñòàííя і ïîøèðåííя êîíôіäåíöіéíîї
іíôîðìàöії ïðî îñîáó áåç її çãîäè, êðіì âèïàäêіâ, âèçíàчåíèõ çàêîíîì,
і ëèøå â іíòåðåñàõ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè, åêîíîìічíîãî äîáðîáóòó òà
ïðàâ ëþäèíè» (ñò. 32).
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 285 (ч. 4),
286].
«Ïðàâî íà òàєìíèöþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я:
1. Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íà òàєìíèöþ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я, ôàêò
çâåðíåííя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ, äіàãíîç, à òàêîæ ïðî âіäîìîñòі,
îäåðæàíі ïðè її ìåäèчíîìó îáñòåæåííі.
2. Çàáîðîíяєòüñя âèìàãàòè òà ïîäàâàòè çà ìіñöåì ðîáîòè àáî íàâчàííя
іíôîðìàöіþ ïðî äіàãíîç òà ìåòîäè ëіêóâàííя ôіçèчíîї îñîáè.
3. Ôіçèчíà îñîáà çîáîâ’яçàíà óòðèìóâàòèñя âіä ïîøèðåííя іíôîðìàöії,
çàçíàчåíîї ó чàñòèíі ïåðøіé öієї ñòàòòі, яêà ñòàëà їé âіäîìà ó çâ’яçêó ç
âèêîíàííяì ñëóæáîâèõ îáîâ’яçêіâ àáî ç іíøèõ äæåðåë» (ñò. 286).
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 132, 145].
«Íåçàêîííå ðîçãîëîøåííя ëіêàðñüêîї òàєìíèöі:
Óìèñíå ðîçãîëîøåííя ëіêàðñüêîї òàєìíèöі îñîáîþ, яêіé âîíà ñòàëà
âіäîìà ó çâ’яçêó ç âèêîíàííяì ïðîôåñіéíèõ чè ñëóæáîâèõ îáîâ’яçêіâ,
яêùî òàêå äіяííя ñïðèчèíèëî òяæêі íàñëіäêè, – êàðàєòüñя øòðàôîì
äî ï’яòäåñяòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí àáî
ãðîìàäñüêèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê äî äâîõñîò ñîðîêà ãîäèí, àáî
ïîçáàâëåííяì ïðàâà îáіéìàòè ïåâíі ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ
äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ, àáî âèïðàâíèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê
äî äâîõ ðîêіâ» (ст. 145).
ff  Ïðî іíôîðìàöіþ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 02.10.1992 ð. (в ред.
13.01.2011 р.) [ñòàòòя 21 (ч. 2)].
«Конфіденційною є інформація про фізичну особу... Конфіденційна
інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної
особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею
умов, а також в інших випадках, визначених законом».
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ff  Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 01.06.2010 ð.
[ñòàòòя 7].
«Çàáîðîíяєòüñя îáðîáêà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ… ùî ñòîñóþòüñя
çäîðîâ’я чè ñòàòåâîãî æèòòя» (ч. 1 ñò. 7).
ff  Ïðî доступ до публічної інформації: Çàêîí Óêðàїíè âіä
13.01.2011 ð. [ñòàòòі 6–8].
ff  Ïðî äåðæàâíó òàєìíèöþ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 21.01.1994 ð.
[ñòàòòя 8 (ч. 4)].
«…Нå âіäíîñèòüñя äî äåðæàâíîї òàєìíèöі іíôîðìàöія ïðî ñòàí
çäîðîâ’я íàñåëåííя, éîãî æèòòєâèé ðіâåíü, âêëþчàþчè õàðчóâàííя,
îäяã, æèòëî, ìåäèчíå îáñëóãîâóâàííя òà ñîöіàëüíå çàáåçïåчåííя, à
òàêîæ ïðî ñîöіàëüíî-äåìîãðàôічíі ïîêàçíèêè, ñòàí ïðàâîïîðяäêó,
îñâіòè і êóëüòóðè íàñåëåííя».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 39-1, 40, 78 («ã»)].
«Ïàöієíò ìàє ïðàâî íà òàєìíèöþ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я, ôàêò
çâåðíåííя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ, äіàãíîç, à òàêîæ ïðî âіäîìîñòі,
îäåðæàíі ïðè éîãî ìåäèчíîìó îáñòåæåííі.
Çàáîðîíяєòüñя âèìàãàòè òà ïîäàâàòè çà ìіñöåì ðîáîòè àáî íàâчàííя
іíôîðìàöіþ ïðî äіàãíîç òà ìåòîäè ëіêóâàííя ïàöієíòà» (ñò. 39-1).
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè òà іíøі îñîáè, яêèì ó çâ’яçêó ç âèêîíàííяì
ïðîôåñіéíèõ àáî ñëóæáîâèõ îáîâ’яçêіâ ñòàëî âіäîìî ïðî õâîðîáó,
ìåäèчíå îáñòåæåííя, îãëяä òà їõ ðåçóëüòàòè, іíòèìíó і ñіìåéíó ñòîðîíè
æèòòя ãðîìàäяíèíà, íå ìàþòü ïðàâà ðîçãîëîøóâàòè öі âіäîìîñòі, êðіì
ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâчèìè àêòàìè âèïàäêіâ.
Ïðè âèêîðèñòàííі іíôîðìàöії, ùî ñòàíîâèòü ëіêàðñüêó òàєìíèöþ, â
íàâчàëüíîìó ïðîöåñі, íàóêîâî-äîñëіäíіé ðîáîòі, â òîìó чèñëі ó âèïàäêàõ
її ïóáëіêàöії ó ñïåöіàëüíіé ëіòåðàòóðі, ïîâèííà áóòè çàáåçïåчåíà
àíîíіìíіñòü ïàöієíòà» (ñò. 40).
ff  Ïðî психіатричну допомогу: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòя 6 (ч. 1, 8)].
«Медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв’язку з навчанням або виконанням професійних, службових, громадських чи інших обов’язків стало
відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти звернення
за психіатричною допомогою та лікування у психіатричному закладі чи
перебування в психоневрологічних закладах для соціального захисту
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або спеціального навчання, а також інші відомості про стан психічного
здоров’я особи, її приватне життя, не можуть розголошувати ці відомості...» (ч. 1 ст. 6).
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [ñòàòòя 13 (ч. 3)].
«Відомості про результати тестування особи з метою виявлення ВІЛ,
про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції є конфіденційними
та становлять лікарську таємницю. Медичні працівники зобов’язані
вживати необхідних заходів для забезпечення належного зберігання
конфіденційної інформації про людей, які живуть з ВІЛ, та захисту такої
інформації від розголошення та розкриття третім особам».
ff  Ïðî захист населення від інфекційних хвороб: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòя 26 (ч. 2)].
«Відомості про зараження особи інфекційною хворобою, що передається статевим шляхом, проведені медичні огляди та обстеження
з цього приводу, дані інтимного характеру, отримані у зв’язку з виконанням професійних обов’язків посадовими особами та медичними працівниками закладів охорони здоров’я, становлять лікарську
таємницю».

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 3 ч. 1].
«… çáåðіãàòè ëіêàðñüêó òàєìíèöþ, íå âèêîðèñòîâóâàòè її íà øêîäó
ëþäèíі».
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ²íñòðóêöії ïðî ïîðяäîê îáëіêó, çáåðіãàííя і
âèêîðèñòàííя äîêóìåíòіâ, ñïðàâ, âèäàíü òà іíøèõ ìàòåðіàëüíèõ
íîñіїâ іíôîðìàöії, яêі ìіñòяòü êîíôіäåíöіéíó іíôîðìàöіþ, ùî є
âëàñíіñòþ äåðæàâè: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
27.11.1998 ð. ¹ 1893.
²íñòðóêöія âèçíàчàє îáîâ’яçêîâèé äëя âñіõ öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ
âèêîíàâчîї âëàäè, Ðàäè ìіíіñòðіâ Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì,
ìіñöåâèõ îðãàíіâ âèêîíàâчîї âëàäè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя,
ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ і îðãàíіçàöіé íåçàëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі
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ïîðяäîê îáëіêó, çáåðіãàííя, âèêîðèñòàííя òà çíèùåííя äîêóìåíòіâ,
ñïðàâ, âèäàíü, ìàãíіòíèõ òà іíøèõ ìàòåðіàëüíèõ íîñіїâ іíôîðìàöії, яêі
ìіñòяòü êîíôіäåíöіéíó іíôîðìàöіþ, ùî є âëàñíіñòþ äåðæàâè.
ff  ²íñòðóêöія ïðî ïîðяäîê çàïîâíåííя ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі:
Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè, Ìіíіñòåðñòâà ïðàöі
òà ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè Óêðàїíè, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя
ç òèìчàñîâîї âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî
ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíèõ âèïàäêіâ íà âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíèõ
çàõâîðþâàíü Óêðàїíè âіä 03.11.2004 № 532/274/136-îñ/1406
[ï. 3.2].
«…Äіàãíîç ïåðâèííèé, äіàãíîç çàêëþчíèé òà øèôð ÌÊÕ-10 çàçíà
чàþòüñя âèêëþчíî çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ õâîðîãî. Â іíøîìó âèïàäêó
ïåðâèííèé òà çàêëþчíèé äіàãíîçè òà øèôð ÌÊÕ-10 íå âêàçóþòüñя.
ßêùî çà ïèñüìîâèì ïîãîäæåííяì іç çàâіäóâàчåì âіääіëåííя ç
äåîíòîëîãічíèõ ìіðêóâàíü ëіêàð ó ËÍ çìіíþє ôîðìóëþâàííя äіàãíîçó
òà øèôðó ÌÊÕ-10 ôàêòèчíîãî çàõâîðþâàííя, òî âіí çîáîâ’яçàíèé
çðîáèòè â ìåäèчíіé êàðòöі ñòàöіîíàðíîãî чè àìáóëàòîðíîãî õâîðîãî
çàïèñ, яêèé îá´ðóíòîâóє çìіíó äіàãíîçó òà øèôðó ÌÊÕ-10».
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Òèìчàñîâèõ ñòàíäàðòіâ íàäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè ïіäëіòêàì òà ìîëîäі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
02.06.2009 ð. ¹ 382 [òèìчàñîâèé ñòàíäàðò 4].
«Ó çàêëàäі äîòðèìóþòüñя êîíôіäåíöіéíîñòі íàäàííя ïîñëóã, â ò.ч. ïðè
ëèñòóâàííі, âåäåííі ìåäèчíîї äîêóìåíòàöії, òåëåôîííèõ ðîçìîâàõ
òîùî, çà âèíяòêîì âèïàäêіâ, ïåðåäáàчåíèõ чèííèì çàêîíîäàâñòâîì».
ff  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України від 02.02.2011 р. № 49
[п. 4.1].
ff  Про переліки відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію в МОЗ України: Наказ МОЗ України від
16.08.2011 р. № 517.
ff  Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр
листків непрацездатності: Наказ МОЗ України від 28.10.2011 р.
№ 716.
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г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.6].
«Êîæåí ïàöієíò ìàє ïðàâî íà çáåðіãàííя îñîáèñòîї òàєìíèöі. Ëіêàð,
яê é іíøі îñîáè, яêі áåðóòü óчàñòü ó íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè,
çîáîâ’яçàíèé çáåðіãàòè ëіêàðñüêó òàєìíèöþ íàâіòü ïіñëя ñìåðòі
ïàöієíòà, яêі і ôàêò çâåðíåííя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ, çà âіäñóòíîñòі
іíøîãî ðîçïîðяäæåííя õâîðîãî, àáî яêùî öå çàõâîðþâàííя íå çàãðî
æóє éîãî áëèçüêèì і ñóñïіëüñòâó. Òàєìíèöя ïîøèðþєòüñя íà âñþ
іíôîðìàöіþ, îòðèìàíó â ïðîöåñі ëіêóâàííя õâîðîãî (ó ò. ч. äіàãíîç,
ìåòîäè ëіêóâàííя, ïðîãíîç)».

ґ) Інше регулювання
ff  Роз’яснення щодо процедури зазначення діагнозу в листку
непрацездатності хворого: Лист Виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 23.03.2011 р. № 04-30-620.
«Діагноз первинний, діагноз заключний і шифр МКХ-10 у листку непрацездатності зазаначають виключно з письмової згоди хворого. Інакше
первинний і заключний діагнози і шифр МКХ-10 не зазначаються».
ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі ùîäî
îôіöіéíîãî òëóìàчåííя ñò. 3, 23, 31, 47, 48 Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî іíôîðìàöіþ» òà ñò. 12 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»
(ñïðàâà Ê. Ã. Óñòèìåíêà) âіä 30.10.1997 ð.
Ó ñâîєìó Ðіøåííі Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè âèçíàчèâ, ùî
çàáîðîíяєòüñя íå ëèøå çáèðàííя, à é çáåðіãàííя, âèêîðèñòàííя òà
ïîøèðåííя êîíôіäåíöіéíîї іíôîðìàöії ïðî îñîáó áåç її ïîïåðåäíüîї
çãîäè, êðіì âèïàäêіâ, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîì, і ëèøå â іíòåðåñàõ
íàöіîíàëüíîї áåçïåêè, åêîíîìічíîãî äîáðîáóòó, ïðàâ òà ñâîáîä
ëþäèíè. Äî êîíôіäåíöіéíîї іíôîðìàöії íàëåæèòü ñâіäчåííя ïðî осоáó,
â òîìó чèñëі ïðî ñòàí çäîðîâ’я. Îêðіì öüîãî, àêöåíòóєìî óâàãó íà
íåîáõіäíîñòі ðîçðіçíяòè äâà òåðìіíè – ëіêàðñüêà òàєìíèöя, òîáòî
іíôîðìàöія ïðî ïàöієíòà, òà ìåäèчíà іíôîðìàöія, òîáòî іíôîðìàöія
äëя ïàöієíòà.
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д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ðîáîòîäàâåöü і ïðîôñïіëêîâà îðãàíіçàöія ïіäãîòóâàëè êëîïîòàííя äî
çàêëàäó õîðîíè çäîðîâ’я ç ìåòîþ ç’яñóâàòè іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я
ïðàöіâíèöі ãð. Ë., çîêðåìà про її äіàãíîç. Çàяâíèêè íåâäîâçі îòðèìàëè
âіäïîâіäü âіä ãîëîâíîãî ëіêàðя çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я, ó яêіé ìіñòèëàñü
âіäìîâà â íàäàííі âіäîìîñòåé, ïðî яêі éøëîñя ó çâåðíåííі. Ãîëîâíèé ëіêàð
çàçíàчèâ, ùî іíôîðìàöія, яêó âèòðåáîâóє ðîáîòîäàâåöü і ïðîôñïіëêîâèé
îðãàí, ñòàíîâèòü ìåäèчíó òàєìíèöþ, à âіäòàê, є êîíôіäåíöіéíîþ і
ðîçãîëîøåííþ íå ïіäëяãàє.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Äî öåíòðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ì. çâåðíóëàñü ãð. Þ. ç ïîçîâîì ïðî
âіäøêîäóâàííя øêîäè, çàïîäіяíîї âíàñëіäîê ðîçãîëîøåííя іíôîðìàöії ïðî її
Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ і, яê íàñëіäîê, çâіëüíåííя її ç ðîáîòè. Çàêëàä îõîðîíè
çäîðîâ’я, ó яêîìó îñîáà ïðîõîäèëà ïðîôіëàêòèчíèé ìåäèчíèé îãëяä,
íàäіñëàâ ðîáîòîäàâöþ âèòяã ç ìåäèчíîї êàðòè ñòàöіîíàðíîãî õâîðîãî, äå
áóâ çàçíàчåíèé äіàãíîç Â²Ë-çàõâîðþâàííя. Ïîçèâàчêà æîäíîї іíôîðìàöії âіä
ìåäèêіâ ïðî äіàãíîç íå îòðèìàëà. Ñëóæáîâі îñîáè çàêëàäó ïîіíôîðìóâàëè
áàòüêà ãð. Þ. ïðî çàõâîðþâàííя.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ó Ïåчåðñüêîìó ðàéîííîìó ñóäі ì. Êèєâà ñëóõàëàñü ñïðàâà çà àäìіíіñòðàòèâíèì
ïîçîâîì Ïîáåðåæåöü Ñ. ïðî âèçíàííя íåçàêîííèì і íåâіäïîâіäíèì ïðàâîâèì
àêòàì âèùîї þðèäèчíîї ñèëè Íàêàçó «Ïðî çàòâåðäæåííя çðàçêà, òåõíічíîãî
îïèñó ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі òà ²íñòðóêöії ïðî ïîðяäîê çàïîâíåííя ëèñòêà
íåïðàöåçäàòíîñòі» âіä 03.11.2004 ¹ 532/274/136-îñ/1406 ó чàñòèíі: à)
çàòâåðäæåííя çðàçêà ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі; á) çàòâåðäæåííя òåõíічíîãî
îïèñó ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі; â) çàòâåðäæåííя ²íñòðóêöії ïðî ïîðяäîê
çàïîâíåííя ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі.
Â àäìіíіñòðàòèâíîìó ïîçîâі ïîçèâàчêа ïîñòàâила ïèòàííя ïðî âèçíàííя
ñóäîì íåçàêîííèì і íåâіäïîâіäíèì ïðàâîâèì àêòàì âèùîї þðèäèчíîї ñèëè
Íàêàçó â чàñòèíі ðîçìіùåííя ó ëèñòêó íåïðàöåçäàòíîñòі іíôîðìàöії ïðî
ïåðâèííèé òà çàêëþчíèé äіàãíîçи îñîáè òà êîä çàõâîðþâàííя âіäïîâіäíî
äî Ìіæíàðîäíîї êëàñèôіêàöії õâîðîá òà ïðèчèí ñìåðòі (ÌÊÕ-10).
25 ëèïíя 2006 ð. ñóä ïîñòàíîâèâ àäìіíіñòðàòèâíèé ïîçîâ Ïîáåðåæåöü Ñ. äî
Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè, Ìіíіñòåðñòâà ïðàöі òà ñîöіàëüíîї
ïîëіòèêè Óêðàїíè, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя ç òèìчàñîâîї âòðàòè
ïðàöåçäàòíîñòі, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíèõ âèïàäêіâ íà
âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü Óêðàїíè ïðî âèçíàííя íåçàêîííèì
і íåâіäïîâіäíèì ïðàâîâèì àêòàì âèùîї þðèäèчíîї ñèëè íîðìàòèâíîïðàâîâîãî àêòó çàäîâîëüíèòè: вèçíàòè íåçàêîííèì і íåâіäïîâіäíèì
ïðàâîâèì àêòàì âèùîї þðèäèчíîї ñèëè íàêàç ó чàñòèíі ðîçìіùåííя ó ëèñòêó
íåïðàöåçäàòíîñòі іíôîðìàöії ïðî ïåðâèííèé òà çàêëþчíèé äіàãíîçè òà êîäó
çàõâîðþâàííя âіäïîâіäíî äî ÌÊÕ-10 òà ñêàñóâàòè éîãî â öіé чàñòèíі.
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е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Îá’єêò ëіêàðñüêîї òàєìíèöі ñòàíîâèòü òàêà іíôîðìàöія: à) âіäîìîñòі
ïðî ñòàí çäîðîâ’я ïàöієíòà; á) âіäîìîñòі ïðî õâîðîáó; â) âіäîìîñòі
ïðî äіàãíîç; ã) âіäîìîñòі, îäåðæàíі ïðè ìåäèчíîìó îáñòåæåííі;
ґ) âіäîìîñòі ïðî ôàêò çâåðíåííя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ;
д) âіäîìîñòі ïðî îãëяä òà éîãî ðåçóëüòàòè; е) âіäîìîñòі ïðî ìåòîäè
ëіêóâàííя; є) âіäîìîñòі ïðî іíòèìíó і ñіìåéíó ñòîðîíè æèòòя.
Îá’єêòîì ìåäèчíîї òàєìíèöі ïîâèííà áóòè óñя іíôîðìàöія,
îòðèìàíà ó ïðîöåñі íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè. ¯ї óìîâíî ìîæíà
ïîäіëèòè íà äâі ãðóïè: 1) ìåäèчíó іíôîðìàöіþ; 2) іíôîðìàöіþ
íåìåäèчíîãî õàðàêòåðó, òîáòî ту, ùî ñòîñóєòüñя îñîáèñòîãî і
ñіìåéíîãî æèòòя. Êîæíó ç öèõ ãðóï ìîæíà ðîçãëяäàòè яê ùîäî
ïàöієíòіâ (äіàãíîç, ïðîãíîç, øêіäëèâі çâèчêè, ñіìåéíå òà îñîáèñòå
æèòòя òîùî), òàê і ùîäî чëåíіâ ñіì’ї õâîðîãî (ñïàäêîâі õâîðîáè,
ñòàí çäîðîâ’я ðîäèчіâ, їõ îñîáèñòå òà ñіìåéíå æèòòя òà іíøå)
çàëåæíî âіä êîíêðåòíîї ñèòóàöії.

2.

Ñóá’єêòàìè ëіêàðñüêîї òàєìíèöі є ìåäèчíі ïðàöіâíèêè òà іíøі
îñîáè, яêèì ó çâ’яçêó ç âèêîíàííяì ïðîôåñіéíèõ àáî ñëóæáîâèõ
îáîâ’яçêіâ ñòàëî âіäîìî ïðî âіäîìîñòі, ùî є îá’єêòîì ëіêàðñüêîї
òàєìíèöі.
Îïðàöþâàííя íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòіâ і ìåäèчíîї та ïðàâîâîї
ëіòåðàòóðè ç ïèòàíü ìåäèчíîї òàєìíèöі äàє підстави âèокремèòè
òàêі ãðóïè ñóá’єêòіâ:

	²) ìåäèчíі ïðàöіâíèêè (ãîëîâíі ëіêàðі, їõ çàñòóïíèêè, ëіêàðі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні ñåñòðè
òîùî).
	²²) іíøі îñîáè, яêèì ó çâ’яçêó ç âèêîíàííяì ïðîôåñіéíèõ àáî
ñëóæáîâèõ îáîâ’яçêіâ ñòàëà âіäîìà іíôîðìàöія, яêó íå ìîæíà
ðîçãîëîøóâàòè. Öþ ãðóïó ïîäіëяєìî íà òàêі ïіäãðóïè: 1) îñîáè,
ùî íå належать äî ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ ó çàêëàäàõ îõîðîíè
çäîðîâ’я (âîäії, ïðàöіâíèêè їäàëåíü ëіêóâàëüíèõ çàêëàäіâ,
ïðàöіâíèêè ìåäèчíèõ àðõіâіâ, медичні ðåєñòðàòîðè òîùî); 2)
ôàðìàöåâòèчíі ïðàöіâíèêè; 3) ñòóäåíòè, яêі îçíàéîìèëèñü ç
âіäîìîñòяìè, ùî ñòàíîâëяòü ìåäèчíó òàєìíèöþ ïðè ïðîõîäæåííі
íàâчàííя і ïðàêòèêè ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я; 4) ïðàöіâíèêè
ñòðàõîâèõ îðãàíіçàöіé; 5) представники органів управління
системою охорони здоров’я, зокрема ïðàöіâíèêè óïðàâëіíü
îõîðîíè çäîðîâ’я îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâìіñöåâîãî
ñàìîâðяäóâàííя; 6) ïðàöіâíèêè îñâіòíіõ çàêëàäіâ (äîøêіëüíі
íàâчàëüíі çàêëàäè, çàãàëüíîîñâіòíі øêîëè ñîöіàëüíîї ðåàáіëіòàöії,
íàâчàëüíî-ðåàáіëіòàöіéíі öåíòðè òîùî); 7) îñîáè, âіäîìîñòі
яêèì áóëè ïåðåäàíі в уñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó (îðãàíè
äіçíàííя, äîñóäîâîãî ñëіäñòâà, ñóäè, íàðîäíі äåïóòàòè òîùî).
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Розділ 6.1.

3.

Ñâіäîöüêèé іìóíіòåò. Ó ñò. 51 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êî
äåêñó Óêðàїíè («Îñîáè, яêі íå ïіäëяãàþòü äîïèòó яê ñâіäêè»)
ïåðåäáàчåíî, ùî íå ïіäëяãàþòü äîïèòó яê ñâіäêè îñîáè, яêі
çà çàêîíîì çîáîâ’яçàíі çáåðіãàòè â òàєìíèöі âіäîìîñòі, ùî
áóëè äîâіðåíі їì ó çâ’яçêó ç їõíіì ñëóæáîâèì чè ïðîôåñіéíèì
ñòàíîâèùåì (ïðî òàêі âіäîìîñòі див. ï. 2 ч. 1 ñò. 51).
Çãіäíî з ï. 1 ч. 1 ñò. 69 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè, äîïèò, çîêðåìà àäâîêàòіâ òà іíøèõ ôàõіâöіâ ó ãàëóçі
ïðàâà, яêі çà çàêîíîì ìàþòü ïðàâî íà íàäàííя ïðàâîâîї
äîïîìîãè îñîáèñòî чè çà äîðóчåííяì þðèäèчíîї îñîáè, à
òàêîæ ëіêàðіâ ç ïðèâîäó ôàêòіâ, ùî їì äîâіðåíі àáî ñòàëè âіäîìі
ïðè çäіéñíåííі ïðîôåñіéíîї äіяëüíîñòі, ìîæëèâèé çà óìîâè, ùî
âîíè çâіëüíåíі âіä îáîâ’яçêó çáåðіãàòè ïðîôåñіéíó òàєìíèöþ àáî
êîíôіäåíöіéíіñòü іíôîðìàöії îñîáîþ, яêà äîâіðèëà їì öі âіäîìîñòі.
Àëå Çàêîí çàêðіïëþє ìîæëèâіñòü äîïèòó òàêèõ îñіá яê ñâіäêіâ ç
ïðèâîäó íåîáõіäíîñòі ç’яñóâàííя áóäü-яêèõ іíøèõ ôàêòіâ, ùî
áóäóòü äîêàçàìè у ñïðàâі, íàïðèêëàä, якщо àäâîêàò, ëіêàð áóëè
îчåâèäöяìè âчèíåííя çëîчèíó.

4.	×àñîâі ìåæі çáåðåæåííя ìåäèчíîї òàєìíèöі, à ñàìå «äîëя»
îáîâ’яçêó ïіñëя ñìåðòі íîñія ïðàâà. ²ñíóє äóìêà ïðî àáñîëþòíèé
õàðàêòåð ìåäèчíîї òàєìíèöі, ó òîìó чèñëі é ïіñëя ñìåðòі
ãðîìàäяíèíà. Çàêîíîäàâåöü ðåãëàìåíòóє öå ïèòàííя ëèøå â
àñïåêòі çàêðіïëåííя ó ч. 4 ñò. 285 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè òà
ч. 5 ñò. 39-1 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî
îõîðîíó çäîðîâ’я» ïðàâà чëåíіâ ñіì’ї àáî іíøèõ ôіçèчíèõ îñіá,
óïîâíîâàæåíèõ íèìè, ó ðàçі ñìåðòі ïàöієíòà, áóòè ïðèñóòíіìè ïðè
äîñëіäæåííі ïðèчèí éîãî ñìåðòі òà îçíàéîìèòèñü іç âèñíîâêàìè
ùîäî ïðèчèí ñìåðòі, à òàêîæ ïðàâî íà îñêàðæåííя öèõ âèñíîâêіâ
äî ñóäó. Íà íàøó äóìêó, âàðòî ïîãîäèòèñü ç òèìè äîñëіäíèêàìè,
яêі, яê âèíяòîê, äîïóñêàþòü ðîçãîëîøåííя òàєìíèöі ïîìåðëîãî.
Äî òàêèõ âèíяòêіâ відносять ðîçãîëîøåííя іíôîðìàöії â іíòåðåñàõ:
ðåàáіëіòàöії îñîáè, ùî ïîìåðëà, àëå îáîâ’яçêîâî çà çãîäè
ïðàâîíàñòóïíèêіâ, чëåíіâ ñіì’ї, áëèçüêèõ, ñïàäêîєìöіâ ïîìåðëîãî,
захисту прав членів сім’ї, оскільки вони мають право, зокрема
на відшкодування моральної шкоди òîùî. Çàöіêàâëåíі îñîáè,
яêі âèòðåáуâàòèìóòü іíôîðìàöіþ, ïîâèííі íàëåæíî îá´ðóíòóâàòè
íåîáõіäíіñòü її îòðèìàííя (äåòàëüíіше äèâ. ïіäðîçäіë 6.1.3).
5. Див. також практичні поради в підрозділі 7.1.7.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на приватність у розділах 2 і 3.
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6.1.7. Ïðàâî íà ïîâàãó äî чàñó ïàöієíòіâ
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 7. Ïðàâî íà ïîâàãó äî чàñó ïàöієíòіâ
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà îòðèìàííя íåîáõіäíîãî ëіêóâàííя áåç
çâîëіêàíü, ïðîòяãîì íàïåðåä âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó. Öå ïðàâî
стосується êîæíîãî åòàïó ëіêóâàííя».

б) Конституція і закони України
ff  Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон
України від 19.11.1992 р. [статті 34 (ч. 2), 78 (п. «а» ч. 1)].
«Медичні працівники зобов’язані... надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу« (п. «а» ч. 1 ст. 78).

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я–2020: український вимір»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.10.2011 р. № 1164-р.
ff  Ïðî çàõîäè ùîäî óäîñêîíàëåííя íàäàííя åêñòðåíîї ìåäèчíîї
äîïîìîãè íàñåëåííþ â Óêðàїíі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
29.08.2008 ð. ¹ 500 [ï. 2.1].
«Íàäàííя â ìàêñèìàëüíî êîðîòêі ñòðîêè, ïіñëя îòðèìàííя âèêëèêó,
åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ïàöієíòàì âèçíàчåíîї òåðèòîðії
îáñëóãîâóâàííя íà äîãîñïіòàëüíîìó åòàïі».
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.
ff  Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті
Києві»: Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646.
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г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.3].
«…Ëіêàð çîáîâ’яçàíèé ïðèäіëяòè ïàöієíòó äîñòàòíüî чàñó і óâàãè,
íåîáõіäíèõ äëя âñòàíîâëåííя ïðàâèëüíîãî äіàãíîçó, âèêîíàííя ïîâíîãî
îáñяãó äîïîìîãè, îá´ðóíòóâàííя ïðèïèñіâ і ðåêîìåíäàöіé ùîäî
ïîäàëüøîãî ëіêóâàííя, íàäàííя їõ õâîðîìó ó äåòàëüíîìó і çðîçóìіëîìó
äëя íüîãî âèãëяäі…».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàäè äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Ä. ïðèéøëà íà ïðèéîì äî ëіêàðя-îôòàëüìîëîãà çі ñâîєþ ìàëîëіòíüîþ
äèòèíîþ. Íåçâàæàþчè íà òå, ùî çìіíà ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà âæå
çàêіíчèëàñü, áóâ êіíåöü ðîáîчîãî äíя, âін âñå æ áåç çâîëіêàíü ïðèéíяв
äèòèíó і ïðèçíàчèв їé íåîáõіäíå ëіêóâàííя.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ãð. Í., 1930 ð. í., çâåðíóâñя äî ëіêàðя-òåðàïåâòà àìáóëàòîðíî-ïîëіêëі
íічíîãî çàêëàäó çі ñêàðãàìè íà áіëь ãîëîâè, ïіäíяòòя òèñêó. Ó öåé äåíü âіí,
íåçâàæàþчè íà âіê і ñòàí çäîðîâ’я, ïðîâіâ â îчіêóâàííі ïðàêòèчíî âñþ çìіíó
öüîãî ëіêàðя, îñêіëüêè âîíà ïðèéìàëà ïàöієíòіâ íå êâàïëячèñü, à òàêîæ
âіäëóчàëàñü çі ñâîãî êàáіíåòó áåç æîäíèõ ïîяñíåíü õâîðèì, ùî очікували â
чåðçі. Çà 30 õâ äî çàêіíчåííя ñâîєї ðîáîòè лікар ïîâіäîìèëà, ùî ñüîãîäíі
âæå áіëüøå íіêîãî ïðèéìàòè íå áóäå, îñêіëüêè ïîâèííà наïèñàòè багато
ìåäèчíих äîêóìåíòів. Ëіêàð ïîâіäîìèëà, ùî âñі, õòî íå îòðèìàâ äîïîìîãè
ñüîãîäíі, ìîæóòü, çâàæàþчè íà їõ ñòàí, яêèé âîíà îöіíèëà «íà îêî», ïðèéòè
íà ïðèéîì â іíøèé äåíü. Ëèøå завдяки власній íàïîëåãëèâîсті ãð. Í. того
дня âñå æ îòðèìàâ ìåäèчíó äîïîìîãó.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Äî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я ì. Ò. íàäіéøëà ñêàðãà ãð. Æ., яêèé âêàçóâàâ
íà òå, ùî âіí âèêëèêàâ øâèäêó ìåäèчíó äîïîìîãó äëя ñâîєї äðóæèíè, яêà
поòåðïаëà від ãîñòðого áолю, îñêіëüêè â íåї, яê çãîäîì з’ясувалося, áóëà
íèðêîâà êîëіêà. ßê çàçíàчàâ çàяâíèê, ç чàñó ïåðøîãî âèêëèêó ìèíóëî
ïіâãîäèíè, і âіí çíîâó ïîäçâîíèâ íà ñòàíöіþ і ïîâòîðèâ âèêëèê, õîчà éîãî
çàïåâíèëè, ùî ìàøèíà âèїõàëà. Кàðåòà øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ïðèáóëà
äî íèõ лèøå чåðåç ãîäèíó. Çàяâíèê ó ñâîєìó çâåðíåííі âêàçàâ, ùî éîãî
íàéáіëüøå îáóðèëî çâåðõíє ñòàâëåííя ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ, çâîëіêàííя ç
íàäàííяì ìåäèчíîї äîïîìîãè éîãî äðóæèíі, яêà ïðîòяãîì òðèâàëîãî чàñó
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òåðïіëà ñòðàæäàííя. Íàêàçîì íàчàëüíèêà óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я
ì. Ò. áóëî ñòâîðåíî êîìіñіþ, яêà ïðîâåëà ñëóæáîâó ïåðåâіðêó çà ôàêòàìè,
âèêëàäåíèìè ó ñêàðçі. Êîìіñія ïіäãîòóâàëà äîâіäêó, â яêіé відзíàчèëà
íåäîëіêè в îðãàíіçàöії íàäàííя åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè íàñåëåííþ,
âðàõîâóþчè âèìîãè, ïåðåäáàчåíі â Íàêàçі ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî çàõîäè ùîäî
óäîñêîíàëåííя íàäàííя åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè íàñåëåííþ â Óêðàїíі»
âіä 29.08.2008 ð. ¹ 500. Íàчàëüíèê óïðàâëіííя äîâіäêó, яê і âіäïîâіäíî ñâîї
ðåêîìåíäàöії ùîäî îïòèìіçàöії ôóíêöіîíóâàííя ñòàíöії, ñêåðóâàâ ãîëîâíîìó
ëіêàðþ ñòàíöії øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè. Кðіì öüîãî, áóëî ïіäãîòîâëåíî
âіäïîâіäü çàяâíèêó ç âêàçіâêîþ íà âæèòі çàõîäè ðåàãóâàííя. Ãîëîâíèé ëіêàð
ñòàíöії øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ïðèòяãíóâ âèííèõ äî äèñöèïëіíàðíîї
âіäïîâіäàëüíîñòі.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Äіяííя ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ, çîêðåìà òàêі, яê íåç’яâëåííя äî
õâîðîãî çà âèêëèêîì, ïîâåðõîâå, ôîðìàëüíå, íåñâîєчàñíå
îáñòåæåííя õâîðîãî, ùî ïîòðåáóє ìåäèчíîї äîïîìîãè, ìîæóòü
áóòè êâàëіôіêîâàíі çà ñò. 139 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè
(«Íåíàäàííя äîïîìîãè õâîðîìó ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì»). Ó ðàçі
íåíàäàííя ïîòðіáíîї äîïîìîãè ïàöієíòó â ìåæàõ çàêëàäó охорони здоров’я âíàñëіäîê íåäáàëîãî чè íåñóìëіííîãî ñòàâëåííя
äî ñâîїõ ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì,
â ò.ч. ïîâ’яçàíîго ç чàñîâèìè межами íàäàííя äîïîìîãè,
êâàëіôіêóâàòèìåòüñя íà ïіäñòàâі ñò. 140 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè («Íåíàëåæíå âèêîíàííя ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ
ìåäèчíèì àáî ôàðìàöåâòèчíèì ïðàöіâíèêîì»).

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на повагу до часу пацієнта в контексті Права на найвищий
досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я у розділах 2 і 3.

6.1.8. Ïðàâî íà яêіñíó ìåäèчíó äîïîìîãó
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 8. Ïðàâî íà äîòðèìàííя ñòàíäàðòіâ яêîñòі
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà äîñòóïíіñòü яêіñíîãî ìåäèчíîãî îáñëóãîâóâàííя
íà îñíîâі ñïåöèôіêàöії і â òîчíіé âіäïîâіäíîñòі äî ñòàíäàðòіâ».
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б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 49 (ч. 1)].
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’я, ìåäèчíó äîïîìîãó òà ìåäèчíå
ñòðàõóâàííя».
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 284 (ч. 1)].
«Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íà íàäàííя їé ìåäèчíîї äîïîìîãè».
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 139, 140].
«Íåíàäàííя äîïîìîãè õâîðîìó ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì:
1. Íåíàäàííя áåç ïîâàæíèõ ïðèчèí äîïîìîãè õâîðîìó ìåäèчíèì
ïðàöіâíèêîì, яêèé çîáîâ’яçàíèé, çãіäíî ç óñòàíîâëåíèìè ïðàâèëàìè,
íàäàòè òàêó äîïîìîãó, яêùî éîìó çàâіäîìî âіäîìî, ùî öå ìîæå
ìàòè òяæêі íàñëіäêè äëя õâîðîãî, êàðàєòüñя øòðàôîì äî ï’яòäåñяòè
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí ç ïîçáàâëåííяì ïðàâà
îáіéìàòè ïåâíі ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî
òðüîõ ðîêіâ àáî ãðîìàäñüêèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê äî äâîõñîò ãîäèí,
àáî âèïðàâíèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê äî äâîõ ðîêіâ.
2. Òå ñàìå äіяííя, яêùî âîíî ñïðèчèíèëî ñìåðòü õâîðîãî àáî іíøі òяæêі
íàñëіäêè, êàðàєòüñя îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê äî чîòèðüîõ ðîêіâ àáî
ïîçáàâëåííяì âîëі íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ, ç ïîçáàâëåííяì ïðàâà
îáіéìàòè ïåâíі ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî
òðüîõ ðîêіâ àáî áåç òàêîãî» (ñò. 139).
«Íåíàëåæíå âèêîíàííя ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ìåäèчíèì àáî
ôàðìàöåâòèчíèì ïðàöіâíèêîì:
1. Íåâèêîíàííя чè íåíàëåæíå âèêîíàííя ìåäèчíèì àáî ôàðìàöåâ
òèчíèì ïðàöіâíèêîì ñâîїõ ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ âíàñëіäîê íåäáàëîãî
чè íåñóìëіííîãî äî íèõ ñòàâëåííя, яêùî öå ñïðèчèíèëî òяæêі íàñëіäêè
äëя õâîðîãî, êàðàєòüñя ïîçáàâëåííяì ïðàâà îáіéìàòè ïåâíі ïîñàäè чè
çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî ï’яòè ðîêіâ àáî âèïðàâíèìè
ðîáîòàìè íà ñòðîê äî äâîõ ðîêіâ, àáî îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê äî
äâîõ ðîêіâ, àáî ïîçáàâëåííяì âîëі íà òîé ñàìèé ñòðîê.
2. Òå ñàìå äіяííя, яêùî âîíî ñïðèчèíèëî òяæêі íàñëіäêè íåïîâíîëіòíüîìó,
êàðàєòüñя îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê äî ï’яòè ðîêіâ àáî ïîçáàâëåííяì
âîëі íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ, ç ïîçáàâëåííяì ïðàâà îáіéìàòè ïåâíі
ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ»
(ñò. 140).
ff  Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 12.05.1991 ð.
(у ðåä. âіä 01.12.2005 ð.) [ñòàòòі 4 (ï. 2 ч. 1), 6].
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Âіäïîâіäíî äî ч. 1 ñò. 4, ñïîæèâàч ìàє ïðàâî, çîêðåìà íà íàëåæíó яêіñòü
ïðîäóêöії òà îáñëóãîâóâàííя (ï. 2).
Ó ñò. 6 çàêðіïëåíî ïðàâî ñïîæèâàчіâ íà íàëåæíó яêіñòü ïðîäóêöії (áóäüяêі âèðіá (òîâàð), ðîáîòà чè ïîñëóãà, ùî âèãîòîâëяþòüñя, âèêîíóþòüñя
чè íàäàþòüñя äëя çàäîâîëåííя ñóñïіëüíèõ ïîòðåá). Âèêîíàâåöü
çîáîâ’яçàíèé ïåðåäàòè ñïîæèâàчåâі ïðîäóêöіþ íàëåæíîї яêîñòі, à
òàêîæ íàäàòè іíôîðìàöіþ ïðî öþ ïðîäóêöіþ. Âèêîíàâåöü íà âèìîãó
ñïîæèâàчà çîáîâ’яçàíèé íàäàòè éîìó äîêóìåíòè, яêі ïіäòâåðäæóþòü
íàëåæíó яêіñòü ïðîäóêöії.
ff  Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р.
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6 (ï. «ä»), 14-1, 33, ч. 2 ст. 34,
ст. 35—35-5, ñò. 78 (ï. «à»)].
Ó ñò. 6 ïåðåäáàчåíî ïðàâî íà êâàëіôіêîâàíó ìåäèêî-ñàíіòàðíó
äîïîìîãó, âêëþчàþчè âіëüíèé âèáіð ëіêàðя, âèáіð ìåòîäіâ ëіêóâàííя
âіäïîâіäíî äî éîãî ðåêîìåíäàöіé і çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я (ï. «ä»).
ff  Ïðî захист населення від інфекційних хвороб: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòя 24 (ч. 1)].
ff  Ïðî затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.01.2010 ð.

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 1 ч. 1].
«Уñі çíàííя, ñèëè òà âìіííя âіääàâàòè ñïðàâі îõîðîíè і ïîëіïøåííя
çäîðîâ’я ëþäèíè… ïîäàâàòè ìåäèчíó äîïîìîãó âñіì, õòî її ïîòðåáóє».
ff  Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та
показників якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України від
28.12.2002 р. № 507.
До переліку показників якості надання медичної допомоги належать:
1. Доступність медичної допомоги.
2. Економічність медичної допомоги.
3. Ефективність медичної допомоги.
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4. Наступність медичної допомоги.
5. Науково-технічний рівень медичної допомоги.
6. Рівень дотримання технологічності медичної допомоги.
7. Рівень якості диспансеризації.
8. Рівень якості діагностики.
9. Рівень якості лікування.
10. Рівень якості обстеження.
11. Рівень якості профілактики.
12. Рівень якості реабілітації.
13. Ступінь задоволення пацієнта отриманою медичною допомогою.
ff  Êîíöåïöія óïðàâëіííя яêіñòþ ìåäèчíîї äîïîìîãè ó ãàëóçі
îõîðîíè çäîðîâ’я â Óêðàїíі íà ïåðіîä äî 2020 ð.: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 01.08.2011 ð. ¹ 454.
Ç-ïîìіæ çàâäàíü ðåàëіçàöії Êîíöåïöії âèçíàчåíî çàõèñò іíòåðåñіâ
ïàöієíòà ùîäî îòðèìàííя íèì яêіñíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè… Окрім цього
визначено основні способи розв’язання проблеми в сфері підвищення
якості медичних послуг, зокрема створення ефективної системи стандартизації медичних послуг.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Óíіôіêîâàíîї ìåòîäèêè ç ðîçðîáêè êëіíічíèõ
íàñòàíîâ, ìåäèчíèõ ñòàíäàðòіâ, óíіôіêîâàíèõ êëіíічíèõ ïðîòî
êîëіâ ìåäèчíîї äîïîìîãè, ëîêàëüíèõ ïðîòîêîëіâ ìåäèчíîї
äîïîìîãè (êëіíічíèõ ìàðøðóòіâ ïàöієíòіâ) íà çàñàäàõ äîêàçîâîї
ìåäèöèíè (частина перша): Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè, НАМН Óêðàїíè
âіä 19.02.2009 ð. ¹ 102/18.
Ñóчàñíèé ïіäõіä äî ïîëіïøåííя яêîñòі ìåäèчíîї äîïîìîãè ñïðяìîâàíèé
íà êîíòðîëü і ïîêðàùàííя äіяëüíîñòі ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’я,
ïіäâèùåííя її åôåêòèâíîñòі çàâäяêè ïðàêòèöі, ùî áàçóєòüñя íà äîêàçàõ
і âèêîðèñòàííі êëіíічíèõ äîñëіäæåíü âèñîêîãî ´àòóíêó яê îñíîâè
êëіíічíîї іíôîðìàöії. Ñóчàñíà ìåäèчíà ïðàêòèêà âèìàãàє âіä ëіêàðя
âèêîðèñòàííя òіëüêè íàéíàäіéíіøèõ äîêàçіâ, âіä õâîðîãî – àêòèâíîї
ïîіíôîðìîâàíîї óчàñòі â ïðîôіëàêòèчíèõ ïðîãðàìàõ òà ïіä чàñ íàäàííя
ìåäèчíîї äîïîìîãè. ²íäèêàòîð яêîñòі ìåäèчíîї äîïîìîãè – êіëüêіñíèé
àáî яêіñíèé ïîêàçíèê, âіäíîñíî яêîãî іñíóþòü äîêàçè чè êîíñåíñóñ
ùîäî éîãî áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó íà яêіñòü ìåäèчíîї äîïîìîãè;
âèçíàчàєòüñя ðåòðîñïåêòèâíî.
ff  Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової
медицини (частина друга): Наказ МОЗ України та НАМН України
від 03.11.2009 р. № 798/75.
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ff  Про внесення змін до наказів МОЗ України та НАМН України від
19.02.2009 р. № 102/18 та від 03.11.2009 р. № 798/75: Наказ
МОЗ України та НАМН України від 20.07.2010 р. № 594/71.
ff  Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції
управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період äî 2015 ð.: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 17.10.2010 ð. ¹ 1003.
ff  Про Порядок контролю та управління якістю медичної допомоги: Наказ МОЗ України від 26.03.2009 р. № 189.
«Метою здійснення контролю якості медичної допомоги є забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному
обсязі і належної якості шляхом оптимального використання кадрових
і матеріально-технічних ресурсів охорони здоров’я, застосування досконалих медичних технологій» (п. 7).
ff  Про управління якістю медичної допомоги: Наказ МОЗ України
від 24.02.2010 р. № 163.
ff  Про затвердження Положення про центр первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи: Наказ МОЗ України від 04.11.2011 р. № 755.
ff  Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті
Києві: Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646.
ff  Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги: Наказ
МОЗ України від 20.07.2011 р. № 427.
ff  Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України від 02.11.2011 р. № 743.
ff  Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Наказ МОЗ
України від 10.02.2011 р. № 80.
ff  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України від
02.02.2011 р. № 49.
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ff  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.11.2011 р.
№ 742 (Наказ МОЗ України від 01.11.2011 р. № 742 «Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування
населення»): Наказ МОЗ України від 28.12.2011 р. № 992.
ff  Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини: Наказ МОЗ України від 23.11.2011 р. № 816.
ff  Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року: Наказ МОЗ України від
19.09.2011 р. № 597.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.2].
«Ëіêàð íåñå âіäïîâіäàëüíіñòü çà яêіñòü і ãóìàííіñòü ìåäèчíîї äîïîìîãè,
яêà íàäàєòüñя ïàöієíòàì, òà áóäü-яêèõ іíøèõ ïðîôåñіéíèõ äіé ùîäî
âòðóчàííя â æèòòя òà çäîðîâ’я ëþäèíè».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàäè äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Â., 1940 ð. í., ïåðåáóâàþчè â çàëі îчіêóâàííя àåðîïîðòó, âіäчóëà
íåздужàííя, ðіçêèé áіëü у грудях. Âîíà çâåðíóëàñü çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ
äî ìåäïóíêòó àåðîïîðòó, â яêîìó їé íàäàâàëè íåîáõіäíó äîïîìîãó äî
ïðèїçäó êàðäіîëîãічíîї áðèãàäè øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè. Ïàöієíòêа
áóëа ãîñïіòàëіçîâàíа ç іíôàðêòîì ìіîêàðäà äëя ñòàöіîíàðíîãî ëіêóâàííя.
2. Ïðèêëàäè ïîðóøåííя ïðàâ
23-ðічíèé æèòåëü ì. Ê. ïіñëя ÄÒÏ áóâ äîпраâëåíèé äî öåíòðàëüíîї ðàéîííîї
ëіêàðíі ìіñòà, äå éîìó ïðîòяãîì òðüîõ äіá íàäàâàëàñü іíòåíñèâíà ìåäèчíà
äîïîìîãà çà îñíîâíèì äіàãíîçîì – чåðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà. ×åðåç äâі äîáè
ïàöієíò ïîìåð. Ó ïðîòîêîëі (êàðòі) ïàòîëîãîàíàòîìічíîãî ðîçòèíó записано,
ùî ïðèчèíîþ ñìåðòі стала çàêðèòà òðàâìà øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó ç
îáøèðíèì êðîâîâèëèâîì, яêà при ëіêóâàííі âçàãàëі íå áóëà äіàãíîñòîâàíà.
Íà ïіäñòàâі çàçíàчåíîãî äîêóìåíòа áóëî порушено êðèìіíàëüíó ñïðàâó
ïðîòè ëіêóþчîãî ëіêàðя ÖÐË ç ïðèçíàчåííяì ñóäîâî-ìåäèчíîї åêñïåðòèçè,
яêà âñòàíîâèëà íåíàëåæíіñòü íàäàíîї ëіêàðåì äîïîìîãè.
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3. Âèïàäêè ç ïðàêòèêè
Ïіäñóäíі ãð. Ñ., ãð. Ò. – ìåäèчíі ïðàöіâíèêè, ùî çàéìàëè âіäïîâіäíî ïîñàäè
çàâіäóâàчà ïîëîãîâèì âіääіëåííяì Í. ÖÐË Ï. îáë. (äàëі – ëіêàðíя) òà ëіêàðяàêóøåðà-ãіíåêîëîãà ïîëîãîâîãî âіääіëåííя ëіêàðíі 22 òðàâíя 2007 ð.,
ïðèéìàþчè ïîëîãè â ïîðîäіëëі ãð. Ä., íå âèêîíàëè ñâîїх ïðîôåñіéíих
îáîâ’яçêів через íåäáàëе òà íåñóìëіííе äî íèõ ñòàâëåííя, ùî ñïðèчèíèëî
òяæêі íàñëіäêè – ñìåðòь ïîðîäіëëі.
22.05.2007 ð. î 07 ãîä 30 õâ ó âàãіòíîї â ïðèìіùåííі ëіêàðíі ðîçïîчàëàñü
ïîëîãîâà äіяëüíіñòü, якà î 17 ãîä òîãî æ äíя ïåðåéøëà â àêòèâíó ñòàäіþ.
Оскільки ó ïðîöåñі ïîëîãіâ âèíèêли óñêëàäíåíня, ëіêàðі вирішили вдатися
до îïåðàòèâíого âòðóчàííя – êåñàðевого ðîçòèíу (îïåðàöія áóëà ïðîâåäåíà
22.05.2007 ð.).
Ïіñëя îïåðàöії ëіêàðі, усупереч âèìîãам ïîëîæåíü íàêàçó ÌÎÇ Óêðàїíè
¹ 620 âіä 29.12.2003 ð. «Ïðî îðãàíіçàöіþ íàäàííя ñòàöіîíàðíîї àêóøåðñüêîãіíåêîëîãічíîї òà íåîíàòîëîãічíîї äîïîìîãè â Óêðàїíі», çàëèøèëè ïîðîäіëëþ
áåç ñâîãî нагляду, через що àòîíічíу êðîâîòåчу â ïіñëяîïåðàöіéíîìó ïåðіîäі
(êåñàðіâ ðîçòèí) ó ïîòåðïіëîї вони äіàãíîñòуâàли іç çàïіçíåííяì, à êðіì òîãî,
ðàéîííèé àêóøåð-ãіíåêîëîã ãð. Ñ. íå çàáåçïåчèâ зберігання ó ïîëîãîâîìó
âіääіëåííі необхіäíîãî çàïàñó êîìïîíåíòіâ êðîâі.
Така áåçäіяëüíіñòü ïðèçâåëà äî ðîçâèòêó â ïîðîäіëëі ãåìîðàãічíîãî øîêó
3–4 ñòóïåíþ, à ñàìå õâîðà âòðàòèëà 1200 ìë êðîâі, як áóëî âèяâëåíî î 20
ãîä 10 õâ òîãî æ äíя, ùî ñâіäчèòü ïðî òå, ùî õâîðà перебувала áåç íàãëяäó
ëіêàðіâ ïðîòяãîì 40 õâ. ßê íàñëіäîê – íåñâîєчàñíà äіàãíîñòèêà ìàòêîâîї
êðîâîòåчі â ïîòåðïіëîї ãð. Ä., çàïіçíіëå íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè у поєднанні ç її íåàäåêâàòíіñòþ ïðèçâåëè äî ðîçâèòêó íåçâîðîòíèõ çìіí ó ìîçêîâіé
òêàíèíі ïîðîäіëëі, яêі â ïîäàëüøîìó спричинили ñìåðòü ïîòåðïіëîї.
Ñóä, ðîçãëяíóâøè ñïðàâó, ïîñòàíîâèâ âèðîê 29.03.2010 ð., à ñàìå ãð. Ñ.
çàñóäèòè, нà підставі ч. 1 ñò. 140 ÊÊ Óêðàїíè, äî 2 (äâîõ) ðîêіâ îáìåæåííя
âîëі; ãð. Ò. – нà підставі ч. 1 ñò. 140 ÊÊ Óêðàїíè, äî ïîçáàâëåííя ïðàâà
îáіéìàòè ïîñàäè ëіêàðя-àêóøåðà-ãіíåêîëîãà ñòðîêîì íà 3 ðîêè, íà ïіäñòàâі
ï. «ã» ñò. 1 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî àìíіñòіþ» âіä 12 ãðóäíя 2008 ð. çâіëüíèòè ãð.
Ò. âіä âіäáóâàííя ïðèçíàчåíîãî ïîêàðàííя. Öèâіëüíèé ïîçîâ ïîòåðïіëîї ãð. Ê.
(ìàòåðі ïîðîäіëëі) çàäîâîëüíèòè ïîâíіñòþ, à ñàìå: ñòяãíóòè ç ãð. Ñ. òà ãð. Ò.
íà êîðèñòü ãð. Ê. 15 282,86 ãðí ìàéíîâîї øêîäè òà 100 000 ãðí ìîðàëüíîї
øêîäè – ñîëіäàðíî. Ó ñïðàâі âèíåñåíî îêðåìó ïîñòàíîâó.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Контроль якості медичної допомоги здійснюють клініко-експертні
комісії (далі – КЕК) МОЗ України, МОЗ АР Крим, головних управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, управлінь (відділів) охорони здоров’я
міських, районних органів місцевого самоврядування.
2.	Контроль якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я
(далі – ЗОЗ) здійснюють:
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– КЕК МОЗ України: 1) у ЗОЗ державної форми власності, підпорядкованих МОЗ; 2) у ЗОЗ комунальної форми власності; 3) у ЗОЗ
державної форми власності, підпорядкованих іншим органам
державної влади, та приватної форми власності в межах контролю за додержанням ліцензійних умов провадження медичної
практики на підставі Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я,
що ліцензуються» від 10.02.2011 р. № 80;
– КЕК МОЗ АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони
здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій: в підпорядкованих ЗОЗ комунальної форми
власності.
3.

Підставою для здійснення контролю якості медичної допомоги є
наказ МОЗ або відповідного органу охорони здоров’я. За результатами проведеної перевірки КЕК складається акт експертного
контролю за формою, затвердженою МОЗ. Акт підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці. Засідання
КЕК оформляються протоколом.

4.	Висновок акту експертного контролю ухвалюється простою
більшістю голосів членів КЕК. При рівності голосів голос голови
комісії є вирішальним. У разі, якщо 1/2 складу членів КЕК не погоджується з висновками акту експертного контролю, за рішенням
Міністра охорони здоров’я України або керівника відповідного
органу охорони здоров’я може бути проведено повторний контроль якості медичної допомоги.
5.	Копії акту експертного контролю КЕК можуть надаватися заявникам, на їх вимогу.
6.	Контролю якості медичної допомоги обов’язково підлягають:
а) летальні випадки; б) випадки ускладнень; в) випадки первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку; г) випадки
повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання
протягом року; ґ) випадки захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності);
д) випадки з розбіжністю діагнозів; е) випадки, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.
7.	Контроль якості медичної допомоги є зовнішнім і внутрішнім.
Зовнішній здійснюється шляхом планових та позапланових
перевірок додержання ліцензійних умов провадження медичної
практики, експертної оцінки відповідності критеріям державної
акредитації закладів охорони здоров’я, атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою. Внутрішній – це контроль, який здійснюється шляхом експертизи відповідності якості
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наданої медичної допомоги державним вимогам стандартів,
нормативів, клінічних протоколів лікувально-консультативними
комісіями, клініко-патологоанатомічними конференціями, лікарями (самоконтроль) та керівництвом закладів охорони здоров’я.
8.	Всі звернення, що надійшли до КЕК повинні бути розглянуті протягом 30 днів. При неможливості прийняття рішення в окреслений
часовий проміжок, строк розгляду може бути продовжений до 15
днів.
9.	Ïèòàííя яêîñòі íàäàííя áóäü-яêèõ ïîñëóã, ó òîìó чèñëі
ñïîæèâàчеві — ïàöієíòу ìåäèчíих послуг, âðåãóëüîâàíі Çàêîíом
Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ».
10. Íàëåæíà яêіñòü ïîñëóãè – öå âëàñòèâіñòü ïðîäóêöії, яêà âіäïîâіäàє
âèìîãàì, âñòàíîâëåíèì äëя öієї êàòåãîðії ïðîäóêöії ó íîðìàòèâíîïðàâîâèõ àêòàõ òà óìîâàì äîãîâîðó іç ñïîæèâàчåì. Якість
медичної допомоги – це належне (відповідно до стандартів,
клінічних протоколів) проведення всіх заходів, які є безпечними,
раціональними, прийнятними з точки зору коштів, що використовуються в даному суспільстві, і впливають на смертність,
захворюваність, інвалідність.
11. Çà íåíàëåæíå âèêîíàííя ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì ñâîїõ ïðî
ôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ âíàñëіäîê íåäáàëîãî чè íåñóìëіííîãî
äî íèõ ñòàâëåííя íàñòàє êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñò.
140 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè. Íåíàëåæíå âèêîíàííя
ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ìàє ìіñöå тоді, êîëè ìåäèчíèé àáî
ôàðìàöåâòèчíèé ïðàöіâíèê âèêîíóє ñâîї îáîâ’яçêè íå â ïîâíîìó
îáñяçі, íåäáàëî, ïîâåðõоâî, íå òàê, яê öüîãî âèìàãàþòü іíòåðåñè
éîãî ïðîôåñіéíîї äіяëüíîñòі.
12. Ñêëàäîâîþ çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я є
ñòàíäàðòè ìåäèчíîї äîïîìîãè òà êëіíічíі ïðîòîêîëè за îêðåìèìи
íîçîëîãіяìи і íàïðяìàìи ìåäèчíîї äіяëüíîñòі, íà ïіäñòàâі яêèõ
ìåäèчíèì ïðàöіâíèêàì ñëіä íàäàâàòè ìåäèчíó äîïîìîãó.
13. Äëя êîðåêòíîãî ïðàâîðîçóìіííя, ñëіä ïàì’яòàòè ïðî òàêå ñïіâ
âіäíîøåííя â ìåäèчíіé ïðàêòèöі: êëіíічíі настанови âіäïîâіäàþòü
íà заïèòàííя: «Ùî ìîæå áóòè çðîáëåíî?» (åòàëîííèé âàðіàíò
êëіíічíîї ïðàêòèêè), ñòàíäàðòè ìåäèчíîї äîïîìîãè – на запитання «ßê ïîâèííî áóòè çðîáëåíî â óìîâàõ держави?»,
ïðîòîêîë ìåäèчíîї äîïîìîãè – íà заïèòàííя «ßê öå ïîâèííî áóòè
âèêîíàíî?».
14.	Êëіíічíі настанови òà ñòàíäàðòè ìåäèчíîї äîïîìîãè âіäðіçíяþòüñя
своєю юридичною силою. Êëіíічíі настанови є ïðîôåñіéíèì
äîêóìåíòîì, яêèé затверджується îðãàíіçàöією ôàõіâöіâ, містить
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систематизовані положення щодо медичної допомоги, розроблені на засадах доказової медицини, і має на меті сприяти
лікарю і пацієнту в ухваленні рішень у різних клінічних ситуаціях.
Ñòàíäàðò ìåäèчíîї äîïîìîãè є íîðìàòèâíèì äîêóìåíòîì,
яêèé çàòâåðäæóєòüñя íà íàöіîíàëüíîìó ðіâíі ÌÎÇ Óêðàїíè і ìàє
îáîâ’яçêîâèé характер, визначає норми, вимоги до організації і
критерії якості надання медичної допомоги, а також показники,
за якими згодом здійснюється аудит на різних рівнях управління
системою забезпечення якості. Ñòàíäàðòи ìåäèчíîї äîïîìîãè
ðîçðîáëяþòüñя â îáìåæåíіé êіëüêîñòі çàëåæíî âіä ñîöіàëüíèõ і
ìåäèчíèõ ïðіîðèòåòіâ і âêëþчàþòü ãðóïè çàõâîðþâàíü àáî ñòàíіâ,
ùî âðàæàþòü âåëèêі ïîïóëяöіéíі ãðóïè íàñåëåííя ïðàöåçäàòíîãî
âіêó òà ïðèçâîäяòü äî íàéáіëüøèõ âòðàò â åêîíîìіöі êðàїíè.
Ñòàíäàðòè ìåäèчíîї äîïîìîãè ïåðåäáàчàþòü правила, нормативи, а також показники якості надання медичної допомоги
відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного
рівня розвитку медичної науки і практики.
15.	Ïðîòîêîë ìåäèчíîї äîïîìîãè òàêîæ є íîðìàòèâíèì äîêóìåíòîì,
який визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та
їх послідовність. Протокол ìіñòèòü ïðàâèëà òà òåõíîëîãії ðåàëіçàöії
ñòàíäàðòó ìåäèчíîї äîïîìîãè, âèçíàчàє ïîðяäîê âçàєìîäії
ñóá’єêòіâ íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè òà óìîâè ïåðåõîäó від
îäíîãî åòàïó ìåäèчíîї äîïîìîãè äî іíøîãî. Клінічний ïðîòîêîë
ìåäèчíîї äîïîìîãè çàòâåðäæóєòüñя ÌÎÇ Óêðàїíè.
16.	Ïðàâà ñïîæèâàчà ââàæàþòüñя ïîðóøåíèìè (ñò. 21 Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ»), çîêðåìà, якщо ïðè
ðåàëіçàöії ïðîäóêöії áóäü-яêèì чèíîì ïîðóøóєòüñя ïðàâî
ñïîæèâàчà íà ñâîáîäó âèáîðó ïðîäóêöії; áóäü-яêèì чèíîì
(êðіì âèïàäêіâ, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîì) îáìåæóєòüñя ïðàâî
ñïîæèâàчà íà îäåðæàííя íåîáõіäíîї, äîñòóïíîї, äîñòîâіðíîї
òà ñâîєчàñíîї іíôîðìàöії ïðî âіäïîâіäíó ïðîäóêöіþ; ñïîæèâàчó
ðåàëіçîâàíî ïðîäóêöіþ, яêà є íåáåçïåчíîþ, íåíàëåæíîї яêîñòі,
ôàëüñèôіêîâàíîþ.
17.	Дëя çàõèñòó ñâîãî порушеного ïðàâà íà ìåäèчíó äîïîìîãó
людина ìîæå ñêîðèñòàòèñü óñіì íåîáõіäíèì ïðàâîâèì іíñòðó
ìåíòàðієì, у òîìó чèñëі ñóäîâèì. Çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ
çäіéñíþєòüñя ó ñóäîâîìó ïîðяäêó âіäïîâіäíî äî ñò. 22 Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ».
18.	ßêіñòü íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè у разі âèíèêíåííі êîíôëіêòó
ìіæ ñóá’єêòàìè ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí ïðè ðîçãëяäі ìåäèчíèõ
ñïðàâ âñòàíîâëþєòüñя бюро судово-медичних експертиз та
клініко-експертними комісіями.
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19. Äåðæàâà çàáåçïåчóє яêіñòü і áåçïåêó ìåäèчíîї äîïîìîãè
ïàöієíòàì çàâäяêè âіäïîâіäíіé ñèñòåìі ñåðòèôіêàöії, ëіöåíçóâàííя,
àêðåäèòàöії та ñòàíäàðòèçàöії, à òàêîæ íàëåæíіé ïіäãîòîâöі і
ïåðåïіäãîòîâöі ìåäèчíîãî і ôàðìàöåâòèчíîãî ïåðñîíàëó íà
ïіäñòàâі чинних äåðæàâíèõ ñòàíäàðòіâ íàâчàííя, і çäіéñíþє
êîíòðîëüíі ôóíêöії çà áóäü-яêîþ ìåäèчíîþ ïðàêòèêîþ.

є) Перехресні посилання між відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на якісну медичну допомогу у контексті Права на найвищий
досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я і Права на життя у розділах
2 і 3.

6.1.9. Ïðàâî íà áåçïåêó
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 9. Ïðàâî íà áåçïåêó
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà ñâîáîäó âіä øêîäè, çàïîäіяíîї íåíàëåæíèì
ôóíêöіîíóâàííяì ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’я, íåäáàëіñòþ òà ïîìèë
êàìè ìåäïðàöіâíèêіâ, à òàêîæ ïðàâî íà äîñòóïíіñòü ìåäèчíèõ ïîñëóã
і ëіêóâàëüíèõ ïðîöåäóð, яêі âіäïîâіäàþòü âèñîêèì ñòàíäàðòàì
áåçïåêè».

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 49 (ч. 1)].
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’я, ìåäèчíó äîïîìîãó òà ìåäèчíå
ñòðàõóâàííя».
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 284 (ч. 1)].
«Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íà íàäàííя їé ìåäèчíîї äîïîìîãè».
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 139, 140].
ff  Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ. Çàêîí Óêðàїíè âіä 12.05.1991 ð.
(у ðåä. âіä 01.12.2005 ð.) [ñòàòòі 4 (ï. 3 ч. 1), 6 (ï. 3 ч. 1)].
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Ó Çàêîíі ãàðàíòîâàíî ïðàâî ñïîæèâàчіâ íà áåçïåêó ïðîäóêöії (òîâàð,
ðîáîòà чè ïîñëóãà) (ñò. 4), à òàêîæ çàçíàчåíî, ùî âèìîãè äî ïðîäóêöії
ùîäî її áåçïåêè äëя æèòòя, çäîðîâ’я ñïîæèâàчіâ âñòàíîâëþþòüñя
íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè (ñò. 6).
ff  Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. [стаття 21].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 42, 44].
«Ìåäèчíå âòðóчàííя äîïóñêàєòüñя ëèøå â òîìó ðàçі, êîëè âîíî
íå ìîæå çàâäàòè øêîäè çäîðîâ’þ ïàöієíòà. Ìåäèчíå âòðóчàííя,
ïîâ’яçàíå ç ðèçèêîì äëя çäîðîâ’я ïàöієíòà, äîïóñêàєòüñя яê âèíяòîê
â óìîâàõ ãîñòðîї ïîòðåáè, êîëè ìîæëèâà øêîäà âіä çàñòîñóâàííя
ìåòîäіâ äіàãíîñòèêè, ïðîôіëàêòèêè àáî ëіêóâàííя є ìåíøîþ, íіæ òà,
ùî îчіêóєòüñя â ðàçі âіäìîâè âіä âòðóчàííя, à óñóíåííя íåáåçïåêè äëя
çäîðîâ’я ïàöієíòà іíøèìè ìåòîäàìè íåìîæëèâå. Ðèçèêîâàíі ìåòîäè
äіàãíîñòèêè, ïðîôіëàêòèêè àáî ëіêóâàííя âèçíàþòüñя äîïóñòèìèìè,
яêùî âîíè âіäïîâіäàþòü ñóчàñíèì íàóêîâî îáґðóíòîâàíèì âèìîãàì,
ñïðяìîâàíі íà âіäâåðíåííя ðåàëüíîї çàãðîçè æèòòþ òà çäîðîâ’þ
ïàöієíòà, çàñòîñîâóþòüñя çà çãîäîþ іíôîðìîâàíîãî ïðî їõ ìîæëèâі
øêіäëèâі íàñëіäêè ïàöієíòà, à ëіêàð âæèâàє âñіõ íàëåæíèõ ó òàêèõ
âèïàäêàõ çàõîäіâ äëя âіäâåðíåííя øêîäè æèòòþ òà çäîðîâ’þ ïàöієíòà»
(ñò. 42).
«Ó ìåäèчíіé ïðàêòèöі çàñòîñîâóþòüñя ìåòîäè ïðîôіëàêòèêè,
äіàãíîñòèêè, ëіêóâàííя, ðåàáіëіòàöії òà ëіêàðñüêі çàñîáè, äîçâîëåíі äî
çàñòîñóâàííя Ìіíіñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè.
Íîâі ìåòîäè ïðîôіëàêòèêè, äіàãíîñòèêè, ëіêóâàííя, ðåàáіëіòàöії òà
ëіêàðñüêі çàñîáè, яêі çíàõîäяòüñя íà ðîçãëяäі â óñòàíîâëåíîìó ïîðяäêó,
àëå ùå íå äîïóùåíі äî çàñòîñóâàííя, ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñя
â іíòåðåñàõ âèëіêóâàííя îñîáè ëèøå ïіñëя îòðèìàííя її ïèñüìîâîї
çãîäè. Ùîäî îñîáè âіêîì äî 14 ðîêіâ (ìàëîëіòíüîї îñîáè) çàçíàчåíі
ìåòîäè òà çàñîáè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñя çà íàяâíîñòі ïèñüìîâîї
çãîäè її áàòüêіâ àáî іíøèõ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ, à ùîäî îñîáè âіêîì
âіä 14 äî 18 ðîêіâ – çà її ïèñüìîâîþ çãîäîþ òà ïèñüìîâîþ çãîäîþ
її áàòüêіâ àáî іíøèõ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ; ùîäî îñîáè, öèâіëüíà
äієçäàòíіñòü яêîї îáìåæóєòüñя, – çà її ïèñüìîâîþ çãîäîþ òà ïèñüìîâîþ
çãîäîþ її ïіêëóâàëüíèêіâ; ùîäî îñîáè, âèçíàíîї ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîì ïîðяäêó íåäієçäàòíîþ, – çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ її çàêîííîãî
ïðåäñòàâíèêà. Ïðè îòðèìàííі çãîäè íà çàñòîñóâàííя íîâèõ ìåòîäіâ
ïðîôіëàêòèêè, äіàãíîñòèêè, ëіêóâàííя, ðåàáіëіòàöії òà ëіêàðñüêèõ
çàñîáіâ, яêі çíàõîäяòüñя íà ðîçãëяäі â óñòàíîâëåíîìó ïîðяäêó, àëå ùå
íå äîïóùåíі äî çàñòîñóâàííя, îñîáі òà (àáî) її çàêîííîìó ïðåäñòàâíèêó
ïîâèííà áóòè íàäàíà іíôîðìàöія ïðî öіëі, ìåòîäè, ïîáічíі åôåêòè,
ìîæëèâèé ðèçèê òà îчіêóâàíі ðåçóëüòàòè» (ñò. 44).

263

Частина 6: Права та обов’язки пацієнтів за законодавством України

ff  Ïðî психіатричну допомогу: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòя 7].
ff  Ïðî захист населення від інфекційних хвороб: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòя 13 (ч. 3)].
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [ñòàòòя 4 (п. 4)].

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій: Наказ МОЗ
України від 14.02.2007 р. № 7.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Òèìчàñîâèõ ñòàíäàðòіâ íàäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè ïіäëіòêàì òà ìîëîäі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
02.06.2009 ð. ¹ 382.
ff  Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Наказ МОЗ
України від 10.02.2011 р. № 80.
ff  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України від
02.02.2011 р. № 49.
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð. [ï.
3.8, 3.12, 3.14].
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Розділ 6.1.

«Ëіêàð, ó ðàçі äîïóùåííя ïîìèëêè àáî âèíèêíåííя â ðåçóëüòàòі éîãî
äіé íåïåðåäáàчåíèõ óñêëàäíåíü, çîáîâ’яçàíèé ïîіíôîðìóâàòè ïðî öå
õâîðîãî, ñòàðøîãî êîëåãó àáî êåðіâíèêà ïіäðîçäіëó, à çà їõ âіäñóòíîñòі —
àäìіíіñòðàöіþ óñòàíîâè, â яêіé âіí ïðàöþє, і íåãàéíî ñïðяìóâàòè ñâîї
äії íà âèïðàâëåííя íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ, íå чåêàþчè âêàçіâîê. Çà
íåîáõіäíîñòі ñëіä çàëóчèòè іíøèõ ñïåöіàëіñòіâ, чåñíî ïîіíôîðìóâàâøè
їõ ïðî ñóòü ïîìèëêè àáî óñêëàäíåííя, ùî âèíèêëè. ...Ëіêàð íå ìàє ïðàâà
çàëèøàòè õâîðèõ ó âèïàäêàõ çàãàëüíîї íåáåçïåêè» (ï. 3.12). «Ëіêàð
íå ìîæå ïðîïîíóâàòè ïàöієíòó ìåòîäè ëіêóâàííя, ëіêàðñüêі çàñîáè і
ìåäèчíі âèðîáè, íå äîïóùåíі äî çàãàëüíîãî çàñòîñóâàííя ÌÎÇ Óêðàїíè
ó âèçíàчåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðяäêó» (ï. 3.14).

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàäè äîòðèìàííя ïðàâ
Ліêàð, íàäàþчè ìåäèчíó іíôîðìàöіþ, ïîâіäîìèâ ïàöієíòові гр. К., 1941 р.
н., çîêðåìà, ïðî òå, ùî äëя ïіäñèëåííя äії ìåäèêàìåíòîçíîї òåðàïії áóëî
á äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèëàä, ðîçðîáëåíèé íàóêîâöяìè íàóêîâîäîñëіäíîãî іíñòèòóòó. Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ïîяñíèâ õâîðîìó òå, ùî öåé ïðèëàä
ëèøå àïðîáóєòüñя, ðåçóëüòàòè âèêîðèñòàííя ïîçèòèâíі, à òîìó, яêùî ïàöієíò
ïîãîäæóєòüñя éîãî çàñòîñîâóâàòè, éîìó íåîáõіäíî äàòè çãîäó â ïèñüìîâіé
ôîðìі.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ëіêóþчèé ëіêàð, íàäàþчè äîïîìîãó íåïîâíîëіòíüîìó ïàöієíòові, âèðіøèâ
çàñòîñîâóâàòè ëіêàðñüêèé çàñіá, яêèé íå áóâ äîïóùåíèé äî çàñòîñóâàííя,
îñêіëüêè іíøі çàñîáè, íà éîãî äóìêó, íå äàâàëè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. Ñòàí
ïàöієíòà чåðåç êіëüêà äíіâ ñòàâ ðіçêî ïîãіðøóâàòèñя, õâîðîãî ïåðåâåëè ó
ðåàíіìàöіéíå âіääіëåííя, äå чåðåç äåíü âіí ïîìåð, íå ïðèõîäячè äî òяìè.
Áàòüêàì õëîïчèêà ñòàëî âіäîìî, ùî ëіêàð âèêîðèñòîâóâàâ ëіêàðñüêèé çàñіá,
íå äîçâîëåíèé äî çàñòîñóâàííя ÌÎÇ Óêðàїíè.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
26.03.2009 ð. äî ãіíåêîëîãічíîãî âіääіëåííя Ä. ìіñüêîї êëіíічíîї ëіêàðíі ¹ 4
çâåðíóëàñü ãð. Î., 1995 ð. í. Â îðäèíàòîðñüêіé âîíà çâåðíóëàñü äî ëіêàðяàêóøåðà-ãіíåêîëîãà ãð. Æ. ç ïðîõàííяì ïðîâåñòè їé àáîðò, ïîяñíèâøè,
ùî âîíà âæå ìàє ìàëåíüêó äèòèíó, перебуває у ñêðóòíому ìàòåðіàëüíому
ñòàíîâèùі, а її чîëîâіê ïðîòè íàðîäæåííя äðóãîї äèòèíè. Ëіêàð ïîãîäèëàñü
ïðîâåñòè àáîðò, îòðèìàëà çãîäó âіä ïàöієíòêè â ïèñüìîâіé ôîðìі і âіäðàçó
ñêåðóâàëà її â ìàíіïóëяöіéíèé êàáіíåò, äå і ïðîâåëà âòðóчàííя. Ó ïðîöåñі
çäіéñíåííя àáîðòó ëіêàð, çàïіäîçðèвши ïåðôîðàöію ìàòêè, âèðіøèëà
ãîñïіòàëіçóâàòè пацієнтку â ãіíåêîëîãічíå âіääіëåííя, де їй áóëî ïðîâåäåíî
низку äіàãíîñòèчíèõ çàõîäіâ, àëå ïåðôîðàöіþ виявити íå âäàëîñü. Ëèøå
чåðåç òðè äíі, êîëè ïîчàâñя ñåïсис, за допомогою êîìïëåêñу вñіõ íåîáõіäíèõ
äіàãíîñòèчíèõ çàõîäіâ áóëî ïіäòâåðäæåíî äіàãíîç – ïåðôîðàöія ìàòêè. Ãð. Î.
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â óðãåíòíîìó ïîðяäêó ñêåðóâàëè íà îïåðàòèâíå âòðóчàííя – âèäàëення
ìàòêи ç òðóáàìè, наслідком якого було ïîçáàâëåííя õâîðîї ðåïðîäóêòèâíîї
ôóíêöії. Çà цим ôàêòîì ïðîòè ëіêàðя ãð. Æ. áóëî ïîðóøåíî êðèìіíàëüíó
ñïðàâó на підставі ч. 2 ñò. 140 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, â ïðîöåñі
äîñóäîâîãî ñëіäñòâà áóëî ïðèçíàчåíî ñóäîâî-ìåäèчíó åêñïåðòèçó, згідно
з âèñíîâêàìè яêîї ëіêàð âчèíèëà низку ïðîôåñіéíèõ ïîðóøåíü, äії ìåäèêà
ïåðåáóâàëè ó ïðèчèíîâîìó çâ’яçêó іç òяæêèìè íàñëіäêàìè, яêі íàñòàëè äëя
ïàöієíòêè. Ñïðàâó áóëî ïåðåäàíî ç îáâèíóâàëüíèì âèñíîâêîì äî ñóäó,
ïîäàíî öèâіëüíèé ïîçîâ ç âèìîãîþ ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè â
ñóìі 60 òèñ. ãðí. Àäâîêàò ïіäñóäíîї â ïðîöåñі ðîçãëяäó ñïðàâè ïîäàëà çàяâó
ïðî àìíіñòіþ, âíàñëіäîê чîãî ñóä âèíіñ ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòя êðèìіíàëüíîї
ñïðàâè â çâ’яçêó іç çâіëüíåííяì ãð. Æ. âіä êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі.
Ãð. Î. çâåðíóëàñü äî ñóäó â ïîðяäêó öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà ç âèìîãîþ ïðî
âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè, яêà áóëà çàïîäіяíà íåïðàâîìіðíèìè äіяìè
ìåäèêà, â ðîçìіðі 60 òèñ. ãðí. У ñïðàâі ñóä óõâàëèâ ðіøåííя çàäîâîëüíèòè
ïîçîâ чàñòêîâî, ñòяãíóòè íà êîðèñòü ïîçèâàчêè âіäøêîäóâàííя ç Ä. ìіñüêîї
êëіíічíîї ëіêàðíі ¹ 4 â ðîçìіðі 40 òèñ. ãðí.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Âіäïîâіäàëüíіñòü çà äîòðèìàííя áåçïåêè провадження ìåäèчíîї
ïðàêòèêè ñòîñîâíî çäîðîâ’я і æèòòя ïàöієíòіâ ó çàêëàäàõ îõîðîíè
çäîðîâ’я íåñå àäìіíіñòðàöія і медичні працівники öèõ óñòàíîâ àáî
ìåäèчíèé ïðàöіâíèê іíäèâіäóàëüíîї ïðàêòèêè çà ìіñöåì ïðîâà
äæåííя ñâîєї äіяëüíîñòі.

2.

Äëя çàõèñòó çàçíàчåíîãî ïðàâà ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè óñі
ìåõàíіçìè і ïðîöåäóðè, âèñâіòëåíі â ðîçäіëі 8.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на безпеку в контексті Права на найвищий досяжний рівень
фізичного і психічного здоров’я і Права на життя у розділах 2 і 3.

6.1.10. Ïðàâî íà іííîâàöії
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 10. Ïðàâî íà іííîâàöії
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà äîñòóïíіñòü ìåäèчíèõ іííîâàöіé (âêëþчàþчè
äіàãíîñòèчíі ïðîöåäóðè) âіäïîâіäíî äî ìіæíàðîäíèõ ñòàíäàðòіâ і
íåçàëåæíî від åêîíîìічíèõ чè ôіíàíñîâèõ ìіðêóâàíü».
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Розділ 6.1.

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 28 (ч. 3)].
«Æîäíà ëþäèíà áåç її âіëüíîї çãîäè íå ìîæå áóòè ïіääàíà ìåäèчíèì,
íàóêîâèì чè іíøèì äîñëіäàì».
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 281 (ч. 3,
7), 289 (ч. 4), 290].
«Ìåäèчíі, íàóêîâі òà іíøі äîñëіäè ìîæóòü ïðîâàäèòèñя ëèøå ùîäî
ïîâíîëіòíüîї äієçäàòíîї ôіçèчíîї îñîáè çà її âіëüíîþ çãîäîþ. Клінічні
випробування лікарських засобів проводяться відповідно до закону» (ч.
3 ñò. 281). «Ïîâíîëіòíя æіíêà ìàє ïðàâî çà ìåäèчíèìè ïîêàçàííяìè íà
øòóчíå çàïëіäíåííя òà ïåðåíåñåííя çàðîäêà â її îðãàíіçì» (ч. 7 ñò. 281).
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 141,
142, 143, 149].
«Ïîðóøåííя ïðàâ ïàöієíòà:
Ïðîâåäåííя êëіíічíèõ âèïðîáóâàíü ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ áåç ïèñüìîâîї
çãîäè ïàöієíòà àáî éîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, àáî ñòîñîâíî
íåïîâíîëіòíüîãî чè íåäієçäàòíîãî, яêùî öі äії ñïðèчèíèëè ñìåðòü
ïàöієíòà àáî іíøі òяæêі íàñëіäêè, êàðàєòüñя îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê âіä
òðüîõ äî ï’яòè ðîêіâ àáî ïîçáàâëåííяì âîëі íà òîé ñàìèé ñòðîê» (ñò. 141).
«Íåçàêîííå ïðîâåäåííя äîñëіäіâ íàä ëþäèíîþ:
1. Íåçàêîííå ïðîâåäåííя ìåäèêî-áіîëîãічíèõ, ïñèõîëîãічíèõ àáî іíøèõ
äîñëіäіâ íàä ëþäèíîþ, яêùî öå ñòâîðþâàëî íåáåçïåêó äëя її æèòòя чè
çäîðîâ’я, êàðàєòüñя øòðàôîì äî äâîõñîò íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ
äîõîäіâ ãðîìàäяí àáî âèïðàâíèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê äî äâîõ ðîêіâ,
àáî îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê äî чîòèðüîõ ðîêіâ, ç ïîçáàâëåííяì
ïðàâà îáіéìàòè ïåâíі ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê
äî òðüîõ ðîêіâ.
2. Äії, ïåðåäáàчåíі чàñòèíîþ ïåðøîþ öієї ñòàòòі, âчèíåíі ùîäî
íåïîâíîëіòíüîãî, äâîõ àáî áіëüøå îñіá, øëяõîì ïðèìóøóâàííя àáî
îáìàíó, à òàê ñàìî яêùî âîíè ñïðèчèíèëè òðèâàëèé ðîçëàä çäîðîâ’я
ïîòåðïіëîãî, êàðàþòüñя îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê äî ï’яòè ðîêіâ àáî
ïîçáàâëåííяì âîëі íà òîé ñàìèé ñòðîê, ç ïîçáàâëåííяì ïðàâà îáіéìàòè
ïåâíі ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ
àáî áåç òàêîãî» (ñò. 142).
ff  Ñіìåéíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 10.01.2002 ð. [ñòàòòя 123].
«1. Ó ðàçі íàðîäæåííя äðóæèíîþ äèòèíè, çàчàòîї â ðåçóëüòàòі çàñòî
ñóâàííя äîïîìіæíèõ ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîãіé, çäіéñíåíèõ çà
ïèñüìîâîþ çãîäîþ її чîëîâіêà, âіí çàïèñóєòüñя áàòüêîì äèòèíè.
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2. Ó ðàçі ïåðåíåñåííя â îðãàíіçì іíøîї æіíêè åìáðіîíà ëþäèíè, çàчàòîãî
ïîäðóææяì â ðåçóëüòàòі çàñòîñóâàííя äîïîìіæíèõ ðåïðîäóêòèâíèõ
òåõíîëîãіé, áàòüêàìè äèòèíè є ïîäðóææя.
3. Ïîäðóææя âèçíàєòüñя áàòüêàìè äèòèíè, íàðîäæåíîї äðóæèíîþ ïіñëя
ïåðåíåñåííя â її îðãàíіçì åìáðіîíà ëþäèíè, çàчàòîãî її чîëîâіêîì òà
іíøîþ æіíêîþ â ðåçóëüòàòі çàñòîñóâàííя äîïîìіæíèõ ðåïðîäóêòèâíèõ
òåõíîëîãіé».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 45, 47, 48, 51].
«Çàñòîñóâàííя ìåäèêî-áіîëîãічíèõ åêñïåðèìåíòіâ íà ëþäяõ äî
ïóñêàєòüñя іç ñóñïіëüíî êîðèñíîþ ìåòîþ çà óìîâè їõ íàóêîâîї
îáґðóíòîâàíîñòі, ïåðåâàãè ìîæëèâîãî óñïіõó íàä ðèçèêîì ñïðèчèíåííя
òяæêèõ íàñëіäêіâ äëя çäîðîâ’я àáî æèòòя, ãëàñíîñòі çàñòîñóâàííя
åêñïåðèìåíòó, ïîâíîї іíôîðìîâàíîñòі і âіëüíîї çãîäè ïîâíîëіòíüîї
äієçäàòíîї ôіçèчíîї îñîáè, яêà ïіäëяãàє åêñïåðèìåíòó, ùîäî âèìîã
éîãî çàñòîñóâàííя, à òàêîæ çà óìîâè çáåðåæåííя â íåîáõіäíèõ âèïàäêàõ
ëіêàðñüêîї òàєìíèöі. Çàáîðîíяєòüñя ïðîâåäåííя íàóêîâî-äîñëіäíîãî
åêñïåðèìåíòó íà õâîðèõ, óâ’яçíåíèõ àáî âіéñüêîâîïîëîíåíèõ, à òàêîæ
òåðàïåâòèчíîãî åêñïåðèìåíòó íà ëþäяõ, çàõâîðþâàííя яêèõ íå ìàє
áåçïîñåðåäíüîãî çâ’яçêó ç ìåòîþ äîñëіäó» (ñò. 45).
«Çàñòîñóâàííя øòóчíîãî çàïëіäíåííя òà іìïëàíòàöії åìáðіîíà
çäіéñíþєòüñя çãіäíî ç óìîâàìè òà ïîðяäêîì, âñòàíîâëåíèìè
Ìіíіñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè, çà ìåäèчíèìè ïîêàçàííяìè
ïîâíîëіòíüîї æіíêè, ç яêîþ ïðîâîäèòüñя òàêà äія, çà óìîâè íàяâíîñòі
ïèñüìîâîї çãîäè ïîäðóææя, çàáåçïåчåííя àíîíіìíîñòі äîíîðà òà
çáåðåæåííя ëіêàðñüêîї òàєìíèöі» (ñò. 48).
ff  Ïðî çàáîðîíó ðåïðîäóêòèâíîãî êëîíóâàííя ëþäèíè: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 14.12.2004 ð.
ff  Ïðî òðàíñïëàíòàöіþ îðãàíіâ òà іíøèõ àíàòîìічíèõ ìàòåðіàëіâ
ëþäèíі: Çàêîí Óêðàїíè âіä 16.07.1999 ð. [статті 6 (ч. 1), 16].
«Òðàíñïëàíòàöія яê ìåòîä ëіêóâàííя çàñòîñîâóєòüñя âèêëþчíî çà
íàяâíîñòі ìåäèчíèõ ïîêàçàíü òà çãîäè îá’єêòèâíî іíôîðìîâàíîãî
äієçäàòíîãî ðåöèïієíòà ëèøå ó âèïàäêàõ, êîëè óñóíåííя íåáåçïåêè
äëя æèòòя àáî âіäíîâëåííя çäîðîâ’я ðåöèïієíòà іíøèìè ìåòîäàìè
ëіêóâàííя íåìîæëèâå» (ч. 1 ñò. 6).
«Êîæíà ïîâíîëіòíя äієçäàòíà îñîáà ìîæå äàòè ïèñüìîâó çãîäó àáî
íåçãîäó ñòàòè äîíîðîì àíàòîìічíèõ ìàòåðіàëіâ ó ðàçі ñâîєї ñìåðòі. Çà
âіäñóòíîñòі òàêîї çàяâè àíàòîìічíі ìàòåðіàëè ó ïîìåðëîї ïîâíîëіòíüîї
äієçäàòíîї îñîáè ìîæóòü áóòè âçяòі çà çãîäîþ ïîäðóææя àáî ðîäèчіâ,
яêі ïðîæèâàëè ç íåþ äî ñìåðòі. Ó ïîìåðëèõ íåïîâíîëіòíіõ, îáìåæåíî
äієçäàòíèõ àáî íåäієçäàòíèõ îñіá àíàòîìічíі ìàòåðіàëè ìîæóòü áóòè
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âçяòі çà çãîäîþ їõ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ… Ó ïîìåðëîї ïîâíîëіòíüîї
äієçäàòíîї îñîáè, çàяâà яêîї ùîäî äîíîðñòâà âіäñóòíя, à òàêîæ ó
íåïîâíîëіòíіõ, îáìåæåíî äієçäàòíèõ òà íåäієçäàòíèõ îñіá âçяòòя
àíàòîìічíèõ ìàòåðіàëіâ íå äîïóñêàєòüñя, яêùî íà öå íå îòðèìàíî
àáî íåìîæëèâî îòðèìàòè çãîäó îñіá, çàçíàчåíèõ ó чàñòèíі ïåðøіé öієї
ñòàòòі» (ñò. 16).
ff  Ïðî лікарські засоби: Çàêîí Óêðàїíè âіä 04.04.1996 ð. [статті 7, 8].

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Äåðæàâíîї ïðîãðàìè «Ðåïðîäóêòèâíå
çäîðîâ’я íàöії» íà ïåðіîä äî 2015 ðîêó: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 27.12.2006 ð. № 1849.
ff  Ïðàâèëà державної ðåєñòðàöії àêòіâ öèâіëüíîãî ñòàíó â Óêðàїíі:
Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà þñòèöії Óêðàїíè âіä 18.10.2000 ð. ¹ 52/5.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ²íñòðóêöії ïðî ïîðяäîê çàñòîñóâàííя
äîïîìіæíèõ ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîãіé: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè
âіä 23.12.2008 ð. ¹ 771.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîðяäêó íàïðàâëåííя æіíîê äëя ïðîâåäåííя
ïåðøîãî êóðñó ëіêóâàííя áåçïëіäíîñòі ìåòîäàìè äîïîìіæíèõ
ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîãіé çà àáñîëþòíèìè ïîêàçàííяìè çà
áþäæåòíі êîøòè: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 29.11.2004 ð. ¹ 579.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ïëàíó ðåàëіçàöії çàõîäіâ ùîäî çàáåçïåчåííя
âèêîíàííя Äåðæàâíîї ïðîãðàìè «Ðåïðîäóêòèâíå здоров’я íàöії
íà ïåðіîä äî 2015 ðîêó»: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 04.07.2007 ð.
¹ 372/34.
ff  Ïðî удосконалення надання медичної допомоги особам, які
потребують зміни (корекції) статевої належності: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 03.02.2011 ð. ¹ 60.
ff  Ïîëîæåííя ïðî комісію з питань зміни (корекції) статевої належності: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 03.02.2011 ð. ¹ 60.
ff  Ïîðяäîê îáñòåæåííя îñіá, яêі ïîòðåáóþòü çìіíè (êîðåêöії)
ñòàòåâîї íàëåæíîñòі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 03.02.2011 ð.
¹ 60.
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ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîðяäêó ïðîâåäåííя êëіíічíèõ âèïðîáóâàíü
ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ òà åêñïåðòèçè ìàòåðіàëіâ êëіíічíèõ
âèïðîáóâàíü і Òèïîâîãî ïîëîæåííя ïðî êîìіñії ç ïèòàíü åòèêè:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 23.09.2009 ð. ¹ 690.
ff  Типове положення про комісії з питань етики: Íàêàç Державної
інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ Óêðàїíè âіä
14.05.2010 ð. ¹ 56.
ff  Ïðî впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я:
Наказ МОЗ України від 26.03.2010 р. № 261.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð. [ï.
3.1., ðîçäіë 5 «Íàóêîâі äîñëіäæåííя çà óчàñòþ ïàöієíòà», ðîçäіë
6 «Íîâіòíі ìåäèчíі òåõíîëîãії»].
«Íàóêîâі äîñëіäæåííя çа óчàñòþ ïàöієíòіâ ëіêàðі ìîæóòü ïðîâàäèòè
ëèøå çà îäíîчàñíîãî äîòðèìàííя âñіõ ïåðåëічåíèõ óìîâ: à) яêùî
âîíè ñïðяìîâàíі íà ïîëіïøåííя çäîðîâ’я ïàöієíòіâ, яêі áåðóòü óчàñòü â
åêñïåðèìåíòі; á) яêùî âîíè ñòàíóòü іñòîòíèì âíåñêîì ó ìåäèчíó íàóêó
і ïðàêòèêó; â) яêùî ðåçóëüòàòè ïîïåðåäíіõ äîñëіäæåíü òà іñíóþчі äàíі
íå ñâіäчàòü ïðî ðèçèê ðîçâèòêó óñêëàäíåíü; ã) çà óìîâè çàáåçïåчåííя
óñіõ íåîáõіäíèõ äëя áåçïåêè ïàöієíòà çàõîäіâ» (ï. 5.5).
«Äії ëіêàðя ïðè çàñòîñóâàííі íîâіòíіõ ìåäèчíèõ òåõíîëîãіé (òðàíñ
ïëàíòàöія ëþäñüêèõ îðãàíіâ і òêàíèí, âòðóчàííя â ãåíîì ëþäèíè,
ó ðåïðîäóêòèâíó ôóíêöіþ òîùî) âèçíàчàþòüñя åòèêî-ïðàâîâèìè і
çàêîíîäàâчî-íîðìàòèâíèìè àêòàìè Óêðàїíè, ðåêîìåíäàöіяìè òà
âèìîãàìè Âñåñâіòíüîї îðãàíіçàöії îõîðîíè çäîðîâ’я, Áіîåòèчíîãî
êîìіòåòó ÞÍÅÑÊÎ òà Êîìіñії ç ïèòàíü áіîåòèêè» (ï. 6.1).

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàäè äîòðèìàííя ïðàâ
Áàãàòî ëþäåé ще остерігаються âèêîðèñòàння åêñòðàêîðïîðàëüíого
çàïëіäíåííя яê ñïîñоáу íàðîäæåííя дитини через страх ïîðóøåííя ïðè
öüîìó ôóíêöіé îðãàíіçìó æіíêè. Àëå є відомості, ùî ïіñëя íàðîäæåííя
äèòèíè òàêèì способом, чèìàëî æіíîê âàãіòíіëè âäðóãå ñàìîñòіéíî.
Çàãàëüíîñâіòîâèé показник óñïішності öüîго ìåòîäу становить – 25–30%.
Öå ñòіëüêè ж, що й ïðè çàïëіäíåнíі ïðèðîäíиì øëяõîì. Òîáòî çі ñòà ïàð,
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яêі ïðàãíóòü çàчàòè äèòèíó, âàãіòíоñòі досягають ëèøå 25–30. Зокрема,
віäíåäàâíà почали âæå ïðîâîäиòи åêñòðàêîðïîðàëüíå çàïëіäíåííя «ó
ïðîáіðöі» – IVF òà ICSI. Ïåðøèé ó ì. Òåðíîïіëь âèïàäîê åêñòðàêîðïîðàëüíîãî
çàïëіäíåííя ïðîâåëè íåùîäàâíî òåðíîïîëяíці, яêà áëèçüêî äåñяòè ðîêіâ
íå ìîãëà ìàòè äіòåé, à зараз âæå ãîòóєòüñя ñòàòè ìàòіð’þ. Ùå êіëüêà æіíîê
ïіñëя òàêîї æ ïðîöåäóðè очіêуþòü ïіäòâåðäæåííя âàãіòíîñòі.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ïîäðóææя, яêå íå ìîãëî ìàòè äіòåé, çâåðíóëîñя äî ìåäèчíîãî öåíòðó ç
ìåòîþ âèðіøåííя ñâîїõ ïðîáëåì çà äîïîìîãîþ ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîãіé.
×åðåç íåäáàëå ñòàâëåííя ëіêàðіâ äî ñâîїõ ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ за
ïðîãðàìою ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà äëя çàïëіäíåííя áóëî âèêîðèñòàíî
яéöåêëіòèíè і ñïåðìàòîçîїäè, îòðèìàíі íå âіä ïîäðóæíüîї ïàðè. Еìáðіîíè
ïåðåíåñëè â ïîðîæíèíó ìàòêè «ñóðîãàòíîї ìàòåðі», яêà âèíîøóє äèòèíó
äëя цієї ïîäðóæíüîї ïàðè.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Гîñïіòàëіçîâàíий у ëіêàðíþ øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ç ãîñòðèì іíôàðêòîì
ìіîêàðäà ãð. Ê. ïîìåð ó âіääіëåííі іíòåíñèâíîї òåðàïії. Äðóæèíà çâåðíóëàñü
äî ïðîêóðàòóðè çі ñêàðãîþ íà íåêâàëіôіêîâàíі äії ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ
çàçíàчåíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я. Дîñëіäча ïåðåâіðêа виявила низку ïðîôåñіéíèõ ïîðóøåíü, яêèõ äîïóñòèëèся ìåäèчíі ïðàöіâíèêè яê ïðè
íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè, òàê і ïðè ïðîâåäåííі êëіíічíîãî âèïðîáóâàííя
лікарського засобу. За öим ôàêòом нà підставі ч. 1 ñò. 140 òà ñò. 141
Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè áóëî ïîðóøåíî êðèìіíàëüíó ñïðàâó. Ïðè
ïðîâåäåííі äîñóäîâîãî ñëіäñòâà ç’яñуâàлося, ùî ïðè ãîñïіòàëіçàöії ëіêàð
âіääіëåííя іíòåíñèâíîї òåðàïії ïðîâіâ îáñòåæåííя ïàöієíòà íà ïðåäìåò
âêëþчåííя éîãî â äîñëіäæåííя ExTrakt-Timi 25. Äî ìåäèчíîї äîêóìåíòàöії
õâîðîãî ãð. Ê. áóëа äîëóчåíа іíôîðìîâàíа çãîäа, яêó ïàöієíò äàâ íà
ïðîâåäåííя êëіíічíîãî âèïðîáóâàííя, у межах ïðîåêòó «Åíîêñàïàðèí ïðè
òðîìáîëіòèчíіé ðåïåðôóçії ó ëіêóâàííі ãîñòðîãî іíôàðêòó ìіîêàðäà». Ïðè
äîñëіäæåííі цьîãî äîêóìåíòа áóëî âèяâëåíî низку порушень у çäіéñíåííі
ïàöієíòîì ñâîãî ïðàâà íà çãîäó íà ìåäèêî-áіîëîãічíèé åêñïåðèìåíò: âіä
íåíàëåæíîãî іíôîðìóâàííя äî äîáðîâіëüíîñòі îòðèìàííя òàêîї çãîäè. У
ñïðàâі áóëî ïðîâåäåíî кілька ñóäîâèõ åêñïåðòèç – і ñóäîâî-ìåäèчíèõ, і
ñóäîâî-òåõíічíèõ, на підставі яêèõ âêàçàíî íà ôàêòè íåäáàëîãî ñòàâëåííя
äî âèêîíàííя ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ, ïîðóøåííя ïðîöåäóðè çäіéñíåííя
êëіíічíèõ âèïðîáóâàíü, íà ïіäðîáêó ïåðâèííîї ìåäèчíîї äîêóìåíòàöії.
Сïðàâà ïåðåáóâàє íà åòàïі äîñóäîâîãî ñëіäñòâà.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Áіîëîãічíèì áàòüêàì, ùî íàäàëè åìáðіîí äëя íàñòóïíîãî
вìіùåííя ó ìàòêó ñóðîãàòíîї ìàòåðі, âêðàé âàæêî äîâåñòè
своє ïðàâо íà íàðîäæåíó äèòèíó. Ðåєñòðàöія íàðîäæåííя
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äèòèíè æіíêîþ (äîíîðîì) ïðîâàäèòüñя çà çàяâîþ ïîäðóææя,
яêå äàëî çãîäó íà її çàïëіäíåííя. Ó öüîìó âèïàäêó îäíîчàñíî
ç äîêóìåíòîì, ùî ïіäòâåðäæóє ôàêò íàðîäæåííя äèòèíè öієþ
æіíêîþ, ïîäàєòüñя çàñâіäчåíà íîòàðіóñîì ïèñüìîâà çãîäà æіíêè
(äîíîðà) íà çàïèñ ïîäðóææя áàòüêàìè äèòèíè. Ó ìåäèчíîìó
ñâіäîöòâі ïðî íàðîäæåííя ìàòіð’þ äèòèíè áóäå çàïèñàíî æіíêó
äîíîðà – ñóðîãàòíó ìàòіð.
2.	Ó Ñіìåéíîìó êîäåêñі Óêðàїíè äіє ïðåçóìïöія áàòüêіâñòâà
ïîäðóææя, ó Ïðàâèëàõ ðåєñòðàöії àêòіâ öèâіëüíîãî ñòàíó â Óêðàїíі
ñïîñòåðіãàєòüñя чіòêî âèðàæåíèé çàêîíîäàâчèé çàõèñò ñóðîãàòíîї
ìàòåðі і äіє ïðåçóìïöія її ìàòåðèíñòâà.
3.

Якщо постає íåîáõіäíіñòь çàáåçïåчèòè іíòåðåñè ëþäèíè â ñôåðі
ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà ñëіä ïàì’яòàòè ïðî äîãîâіðíі âіäíîñèíè
â öіé öàðèíі. Дîöіëüíî, àáè сòîðîíàìè òàêîãî äîãîâîðó áóëè:
ïîäðóææя, яêå áàæàє ìàòè äèòèíó, ñóðîãàòíà ìàòіð і çàêëàä
охорони здоров’я, яêèé çäіéñíþâàòèìå іìïëàíòàöіþ åìáðіîíà.

4.	Ïðè ïðîâåäåííі òðàíñïëàíòàöії äіє ïðåçóìïöія íåçãîäè íà òàêå
âòðóчàííя.
5.

Çàáîðîíяєòüñя òîðãіâëя àíàòîìічíèìè ìàòåðіàëàìè ëþäèíè,
îêðіì êіñòêîâîãî ìîçêó.

6.	Óìîâàìè ïðàâîìіðíîñòі çäіéñíåííя øòóчíîãî çàïëіäíåííя òà
іìïëàíòàöії åìáðіîíà є:
— ñóá’єêò ðåàëіçàöії ïðàâà – ïîâíîëіòíя äієçäàòíà æіíêà;
— ïèñüìîâà çãîäà ïîäðóææя;
— çàáåçïåчåííя àíîíіìíîñòі äîíîðà;
— çáåðåæåííя ìåäèчíîї òàєìíèöі.
7.

У зв’язку із зміною статі заява про внесення змін до актового
запису про народження може бути подана до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника
або за місцем знаходження закладу охорони здоров’я України,
який видав належно оформлене свідоцтво про зміну статевої
належності. Після внесення змін до актового запису цивільного
стану заявнику повторно видається свідоцтво про народження.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на інновації у контексті Права на найвищий досяжний рівень
фізичного і психічного здоров’я у розділах 2 і 3.
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Розділ 6.1.

6.1.11. Ïðàâî íà ïîïåðåäæåííя за ìîæëèâîñòі
ñòðàæäàíü і áîëþ
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 11. Ïðàâî íà ïîïåðåäæåííя за ìîæëèâîñòі ñòðàæäàíü і áîëþ
«Êîæåí ìàє ïðàâî за ìîæëèâîñòі óíèêíóòè ñòðàæäàíü і áîëþ íà
êîæíîìó åòàïі ñâîãî çàõâîðþâàííя».

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 3, 28 (ч. 2)].
«Ëþäèíà, її æèòòя і çäîðîâ’я, чåñòü і ãіäíіñòü, íåäîòîðêàííіñòü і áåçïåêà
âèçíàþòüñя â Óêðàїíі íàéâèùîþ ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ» (ñò. 3).
«Íіõòî íå ìîæå áóòè ïіääàíèé êàòóâàííþ, æîðñòîêîìó, íåëþäñüêîìó
àáî òàêîìó, ùî ïðèíèæóє éîãî ãіäíіñòü, ïîâîäæåííþ чè ïîêàðàííþ»
(ч. 2 ñò. 28).
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 289 (ч. 2)].
«Ôіçèчíà îñîáà íå ìîæå áóòè ïіääàíà êàòóâàííþ, æîðñòîêîìó,
íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó, ùî ïðèíèæóє її ãіäíіñòü, ïîâîäæåííþ чè
ïîêàðàííþ».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6, 8 (ч. 2), 35-4, 52].
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Çàãàëüíîäåðæàâíîї ïðîãðàìè áîðîòüáè ç
îíêîëîãічíèìè çàõâîðþâàííяìè íà ïåðіîä äî 2016 ðîêó: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 23.12.2009 ð.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Çàãàëüíîäåðæàâíîї ïðîãðàìè çàáåçïåчåííя
ïðîôіëàêòèêè Â²Ë-іíôåêöії, ëіêóâàííя, äîãëяäó òà ïіäòðèìêè
Â²Ë-іíôіêîâàíèõ і õâîðèõ íà ÑÍ²Ä íà 2009-2013 ðîêè: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.02.2009 ð.

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 2 ч. 1].
«…Бóòè áåçêîðèñëèâèì і чóéíèì äî õâîðèõ…».
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ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Порядку провадження діяльності, пов’язаної
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом: Постанова Кабінету Міністрів
України від 03.06.2009 р. № 589.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Êëіíічíîãî ïðîòîêîëó íàäàííя ïàëіàòèâíîї
äîïîìîãè, ñèìïòîìàòèчíîї òà ïàòîãåíåòèчíîї òåðàïії õâîðèì íà
Â²Ë-іíôåêöіþ/ÑÍ²Ä: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 03.07.2007 ð. ¹ 368.
«…Пîëåãøåííя áîëþ òà іíøèõ ñèìïòîìіâ çàõâîðþâàííя äëя
ïіäâèùåííя яêîñòі æèòòя ïàöієíòà, íàâчàííя чëåíіâ ðîäèíè ïàöієíòà
ïðàâèëàì ïîëåãøåííя ñòðàæäàíü áëèçüêîї ëþäèíè... Ìåäèчíі ïîñëóãè
ç ïàëіàòèâíîї äîïîìîãè ïîâèííі áóòè äîñòóïíі öіëîäîáîâî».
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ïðèìіðíèõ ïîëîæåíü ïðî õîñïіñ òà âіääіëåííя
ïàëіàòèâíîї äîïîìîãè õâîðèì íà Â²Ë-іíôåêöіþ òà ÑÍ²Ä: Íàêàç
ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 27.12.2007 ð. ¹ 866.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Пðèìіðíого ïîëîæåíня ïðî лікарню «Хоспіс» (âіääіëåííя, палату ïàëіàòèâíîго лікування) для õâîðèх
íà туберкульоз: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 11.06.2010 ð. ¹ 483.
ff  Ïðî ñòâîðåííя Äåðæàâíîãî ïіäïðèєìñòâà «²íñòèòóò ïàëіàòèâíîї
òà õîñïіñíîї ìåäèöèíè ÌÎÇ Óêðàїíè: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
24.07.2008 ð. ¹ 159-Î.
ff  Інструкція про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України: Наказ Служби Безпеки України від 08.10.2007 р.
[п. 7.1].
«Пацієнт має право на:
... полегшення болю, пов’язаного із захворюванням та/або медичним
втручанням;...»
ff  Про затвердження Примірного табеля оснащення основним
медичним обладнанням та виробами медичного призначення лікувально-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу онкологічним хворим: Наказ МОЗ України від
15.12.2009 р. № 954.
ff  Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я
України: Наказ МОЗ України від 21.01.2010 р. № 11.

274

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 6.1.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.11].
«Ëіêàð çîáîâ’яçàíèé ïåðåáóâàòè ïîðяä ç âìèðàþчèì õâîðèì äî
îñòàííüîї ìèòі éîãî æèòòя, çàáåçïåчóâàòè âіäïîâіäíі éîãî ñòàíó
ëіêóâàëüíі çàõîäè і íàãëяä, ïіäòðèìóâàòè ìîæëèâèé ðіâåíü æèòòя,
ìàêñèìàëüíî ïîëåãøóâàòè ôіçèчíі і ïñèõічíі ñòðàæäàííя õâîðîãî і
éîãî áëèçüêèõ óñіìà äîñòóïíèìè çàñîáàìè».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàäè äîòðèìàííя ïðàâ
Ïîçèâàч ãð. Þ. çâåðíóâñя äî ñóäó ç ïîçîâîì äî Ä. ìіñüêîї öåíòðàëüíîї
ëіêàðíі ïðî ñòяãíåííя ìîðàëüíîї øêîäè. 27 æîâòíя 2005 ð. âіí îòðèìàâ
òðàâìó íà âèðîáíèöòâі òà çâåðíóâñя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ ó ëіêàðíþ. Ó
öåé æå äåíü âіí áóâ ãîñïіòàëіçîâàíèé ç äіàãíîçîì «Çàáіé ïðàâîї ïîëîâèíè
ãðóäíîї êëіòèíè», àëå æîäíîãî ëіêóâàííя íå îòðèìàâ і áóâ âèïèñàíèé äî
ïðàöі 31 æîâòíя 2005 ð. Ïîçèâàч íåîäíîðàçîâî ïîяñíþâàâ çàâіäóâàчó
òðàâìàòîëîãічíîго âіääіëåííя ãð. Á., ùî âіí âіäчóâàє ãîñòðèé áіëü у ãðóäях,
ïðèïóñêàþчè, ùî â íüîãî ïåðåëîì, і ïîïðîñèâ ïðèçíàчèòè éîìó àäåêâàòíå
ëіêóâàííя, îáåçáîëåííя, у яêîìó éîìó áóëî âіäìîâëåíî. Ïіñëя âèïèñêè éîãî
ñòàí ïîãіðøèâñя і ãð. Þ. âèìóøåíèé áóâ çâåðнуòèñя äî іíøîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’я, ó яêîìó îòðèìàâ íàëåæíу ìåäèчíу äîïîìîãу. Ïîçîâíі
âèìîãè ãð. Þ áóëи çàäîâîëåíі, ñóä óõâàëèâ ðіøåííя ñòяãíóòè ç âіäïîâіäàчà
5000 ãðí як компенсацію ìîðàëüíîї øêîäè.
2. Ïðèêëàäè ïîðóøåííя ïðàâ
Ìàéæå äâà òèæíі â îäíіé іç îáëàñíèõ ëіêàðåíü æіíêà ïîìèðàëà âіä ðàêó ç
«яñêðàâî âèðàæåíèì áîëüîâèì ñèíäðîìîì». Ëèøå ïіñëя òîãî, яê ñóñіäêà
ïî ïàëàòі çâåðíóëàñü äî ãîëîâíîãî ëіêàðя çі ñêàðãàìè íà íåìèëîñåðäíу
поведінку ëіêóþчîãî ëіêàðя, æіíöі áóëи ïðèçíàчені îïіîїäíі àíàëüãåòèêè. Öå
ðіøåííя áóëî ïðèéíяòî çà äåíü äî ñìåðòі ïàöієíòêè.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ó áåðåçíі 2007 ð. ãð. Á. áóâ çàòðèìàíèé ñïіâðîáіòíèêàìè ìіëіöії çà ïіäîçðîþ
ó âчèíåííі çëîчèíó. Éîìó áóëî ïðåä’яâëåíå îáâèíóâàчåííя ó âчèíåííі
çëîчèíіâ на підставі ч. 2 ñò. 121, ч. 3 ñò. 185 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè і çàñòîñîâàíèé çàïîáіæíèé çàõіä ó формі «óòðèìàííя ïіä âàðòîþ».
Ñïðàâó áóëî ïåðåäàíî äî Ç. ðàéîííîãî ñóäó Õ. îáë. Ó êâіòíі 2007 ð. ïіä чàñ
ïåðåáóâàííя у Ñ²ÇÎ ¹ Õ éîìó áóâ ïîñòàâëåíèé äіàãíîç – ðàê (ãіïåðíåôðîìà)
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ëіâîї íèðêè Ò3-4 N1 M1, ìåòàñòàòèчíèé ïðîöåñ ó ëåãåíі 4/II êë. ãð., õðîíічíèé
öèðîç ïåчіíêè.
Ïðåäñòàâíèê ãð. Á. íåîäíîðàçîâî ïîäàâàâ äî ñóäó êëîïîòàííя ïðî çìіíó
çàïîáіæíîãî çàõîäó, îñêіëüêè ñòàí гр. Б. áóâ âàæêèì, ïðîòå æîäíå ç íèõ
íå áóëî çàäîâîëåíе. Êðіì òîãî, ãð. Á. ïðèìóñîâî äîñòàâëяâñя íà ñóäîâі
ñëóõàííя çà éîãî ñïðàâîþ (ñóä çíàõîäèòüñя за 50 êì âіä Ñ²ÇÎ), ùî завдавало éîìó âåëèчåçíих ôіçèчíих і ìîðàëüíих ñòðàæäàíь.
ßê äî ïîìіùåííя â Ñ²ÇÎ, òàê і ïіä чàñ ïåðåáóâàííя òàì ãð. Á. ïîñòіéíî
ñêàðæèâñя íà íåñòåðïíий áіëь. Âіäïîâіäíî äî äîâіäêè íàчàëüíèêà ìåäèчíîї
чàñòèíè Ñ²ÇÎ, ãð. Á. íàäàâàëîñü ñèìïòîìàòèчíå ëіêóâàííя, ó òîìó чèñëі
íàðêîòèчíèìè àíàëüãåòèêàìè, ïðîòå âіí ñòâåðäæóâàâ, ùî êіëüêіñòü ïðèçíà
чåíèõ éîìó ïðåïàðàòіâ íåäîñòàòíя, враховуючи îñòàííþ ñòàäіþ õâîðîáè.
Êðіì òîãî, ó Ñ²ÇÎ ¹ Õ íåìàє ñâîãî ôàõіâöя-îíêîëîãà, через що çàяâíèê
ùîäåííо терпів ìóêи і ñòðàæäàííя.
Ó çàяâі äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè çàçíàчåíî, ùî íåíàäàííя
íàëåæíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ïîðóøóє ñò. 3 Êîíâåíöії ïðî çàõèñò ïðàâ
ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Îêðіì òîãî, ïðèìóñîâе äîправляння
ãð. Á. íà ñóäîâі ñëóõàííя спричиняло éîìó áіëь òà ôіçèчíі é ìîðàëüíі
ñòðàæäàííя, яêі ìîæóòü ïіäïàäàòè ïіä âèçíàчåííя «êàòóâàííя» çà çìіñòîì ñò.
3 âêàçàíîї Êîíâåíöії. Íà ïіäñòàâі çâåðíåííя äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ
ëþäèíè òà äî âіäïîâіäíèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ ãð. Á. áóâ ãîñïіòàëіçîâàíèé äî
îáëàñíîї îíêîëîãічíîї ëіêàðíі, äå éîìó áóëî âèëóчåíî çëîяêіñíó ïóõëèíó òà
ïðîâåäåíî íàëåæíå ïіñëяîïåðàöіéíå ëіêóâàííя, ïðîìåíåâó òåðàïіþ òîùî.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Îáåçáîëåííя як îäèн іç âèäіâ ìåäèчíîãî âòðóчàííя ìàє ïîêàçàííя,
ïðîòèïîêàçàííя é óñêëàäíåííя. Öå, яê ïðàâèëî, ñóïóòíє ìåäèчíå
âòðóчàííя, äîäàòêîâå äî îñíîâíîãî, äëя ïðèêëàäó, îñíîâíå – ïîëîãè,
à äîäàòêîâå – åïіäóðàëüíà àíåñòåçія. Îáåçáîëåííя ìàє íà ìåòі
ïîëåãøèòè àáî çíяòè áіëü, íå ñïîâіëüíþþчè ïðè öüîìó ïðîöåñ
îñíîâíîãî ìåäèчíîãî âòðóчàííя, à òàêîæ íå çàïîäіþючè øêîäè
ïàöієíòó.

2.

Паліативна допомога надається пацієнтам на останніх стадіях
перебігу невиліковних захворювань і включає комплекс заходів,
спрямованих на полегшення фізичних й емоційних страждань
пацієнта та надання психосоціальної і моральної підтримки
членам їх сімей.

3.	Ïîëåãøåííя áîëþ òà іíøèõ ñèìïòîìіâ çàõâîðþâàííя äëя поліпшення яêîñòі æèòòя ïàöієíòà є îäíèì ç ïðîâіäíèõ íîðìà
òèâíî âèçíàчåíèõ ïðèíöèïіâ ïàëіàòèâíîї äîïîìîãè, à òîìó,
îá´ðóíòîâóþчè ñâîє çâåðíåííя, ç ìåòîþ ñòâîðåííя óìîâ äëя
çäіéñíåííя îäíîéìåííîãî ïðàâà, çâàæàþчè íà íåäîñêîíàëіñòü
ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííя öієї ïðîáëåìàòèêè, ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè
öåé çàñàäíèчèé ïіäõіä.
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є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на попередження по можливості страждань і болю у контексті
Права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я у
розділах 2 і 3.

6.1.12. Ïðàâî íà іíäèâіäóàëüíèé ïіäõіä
äî ëіêóâàííя
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 12. Ïðàâî íà іíäèâіäóàëüíèé ïіäõіä äî ëіêóâàííя
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà äіàãíîñòèчíі чè ëіêóâàëüíі ïðîöåäóðè, ïî
ìîæëèâîñòі àäàïòîâàíі äî éîãî/її îñîáèñòèõ ïîòðåá».

б) Конституція і закони України
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6 (ï. «ä» ч. 1), 35-1—35-5,
38 (ч. 1), 39 (ч. 3), 43 (ч. 3)].
Ó ñò. 6 і 38 çàçíàчåíî ïðî âèáіð ìåòîäіâ ëіêóâàííя âіäïîâіäíî äî
ðåêîìåíäàöіé ëіêàðя; à â ñò. 39 ïåðåäáàчåíî ïðàâî íà ìåäèчíó
іíôîðìàöіþ, çîêðåìà, ùîäî ìåòè ïðîâåäåííя çàïðîïîíîâàíèõ
äîñëіäæåíü і ëіêóâàëüíèõ çàõîäіâ, ïðîãíîçó ìîæëèâîãî ðîçâèòêó
çàõâîðþâàííя; â ñò. 43 âêàçàíî на îáîâ’яçîê ëіêàðя ïîяñíèòè, ùî
âіäñóòíіñòü çãîäè íà ìåäèчíå âòðóчàííя ìîæå ïðèçâåñòè äî òяæêèõ
äëя ïàöієíòà íàñëіäêіâ (òîáòî éäåòüñя ïðî îêðåìі àñïåêòè ïðàâà íà
іíäèâіäóàëüíèé ïіäõіä äî ëіêóâàííя, ùî âèêðèñòàëіçîâóþòüñя чåðåç
іíøі ïðàâà ïàöієíòà).

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Äîâіäíèê êâàëіôіêàöіéíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñіé ïðàöіâíèêіâ:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 29.03.2002 ð. ¹ 117.
ï. 35, «Ëіêàð-íåéðîõіðóðã», – ëіêàð, çîêðåìà, îá´ðóíòîâóє ñõåìó, ïëàí і
òàêòèêó îáñòåæåííя і ëіêóâàííя õâîðîãî, ïîêàçàííя òà ïðîòèïîêàçàííя
äî îïåðàöії, ïëàí її ïіäãîòîâêè. Ðîçðîáëяє ñõåìó ïіñëяîïåðàöіéíîãî
âåäåííя õâîðîãî, ïðîôіëàêòèêó ìîæëèâèõ óñêëàäíåíü;
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ï. 86, «Ëіêàð-õіðóðã», – ëіêàð âèçíàчàє ïîêàçàííя äî ãîñïіòàëіçàöії çà
ïðîôіëåì çàõâîðþâàííя, òàêòèêó ìåäèêàìåíòîçíîãî òà îïåðàòèâíîãî
ëіêóâàííя ç óðàõóâàííяì ñòàíó õâîðîãî, íåîáõіäíîñòі ïåðåäîïåðàöіéíîї
ïіäãîòîâêè;
ï. 87, «Ëіêàð-õіðóðã äèòячèé», – ëіêàð âèçíàчàє ïîêàçàííя äî
ãîñïіòàëіçàöії çà ïðîôіëåì çàõâîðþâàííя, òàêòèêó ìåäèêàìåíòîçíîãî
òà îïåðàòèâíîãî ëіêóâàííя ç óðàõóâàííяì ñòàíó õâîðîãî, íåîáõіäíîñòі
ïåðåäîïåðàöіéíîї ïіäãîòîâêè. Ðîçðîáëяє ñõåìó ïіñëяîïåðàöіéíîãî
âåäåííя õâîðîãî;
ï. 90, «Ëіêàð-õіðóðã ñåðöåâî-ñóäèííèé», – ëіêàð ðîçðîáëяє ïëàí
ïіäãîòîâêè õâîðîãî äî òåðìіíîâîї àáî ïëàíîâîї îïåðàöії, âèçíàчàє
ðіâåíü ïîðóøåííя ãåìîñòàçó, ãîòóє âñі ôóíêöіîíàëüíі ñèñòåìè
îðãàíіçìó õâîðîãî äî îïåðàöії. Âèяâëяє ìîæëèâі òðàíñôóçіéíі ðåàêöії
òà óñêëàäíåííя, âæèâàє çàõîäè ùîäî їõ óñóíåííя. Ðîçðîáëяє ñõåìó
ïіñëяîïåðàöіéíîãî âåäåííя õâîðîãî òà çàõîäè ùîäî ïðîôіëàêòèêè
óñêëàäíåíü.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Óíіôіêîâàíîї ìåòîäèêè ç ðîçðîáêè êëіíічíèõ
íàñòàíîâ, ìåäèчíèõ ñòàíäàðòіâ, óíіôіêîâàíèõ êëіíічíèõ ïðîòî
êîëіâ ìåäèчíîї äîïîìîãè, ëîêàëüíèõ ïðîòîêîëіâ ìåäèчíîї
äîïîìîãè (êëіíічíèõ ìàðøðóòіâ ïàöієíòіâ) íà çàñàäàõ äîêàçîâîї
ìåäèöèíè (частина перша): Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè, Àêàäåìії
ìåäèчíèõ íàóê Óêðàїíè âіä 19.02.2009 ð. ¹ 102/18.
«Äîêàçîâà ìåäèöèíà – äîáðîñîâіñíå, òîчíå і ñâіäîìå âèêîðèñòàííя
êðàùèõ ðåçóëüòàòіâ êëіíічíèõ äîñëіäæåíü äëя âèáîðó ëіêóâàííя
êîíêðåòíîãî õâîðîãî».
ff  Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової
медицини (частина друга): Наказ МОЗ України, НАМН України
від 03.11.2009 р. № 798/75.
ff  Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті
Києві»: Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646.
ff  Про внесення змін до наказів МОЗ України та НАМН України
19.02.2009 № 102/18 та від 03.11.2009 № 798/75: Наказ МОЗ
України, НАМН України від 20.07.2010 р. № 594/71.
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ff  Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу
стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії
якості лікування дітей: Наказ МОЗ України від 27.07.1998 р.
№ 226.
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
(ï. 3.2).
«Ó ñâîїé ðîáîòі âіí çîáîâ’яçàíèé äîòðèìóâàòèñü Êîíñòèòóöії і çàêîíіâ
Óêðàїíè, äіþчèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòіâ ñòîñîâíî ëіêàðñüêîї ïðàêòèêè,
ç óðàõóâàííяì îñîáëèâîñòåé çàõâîðþâàííя, âèêîðèñòîâóâàòè
ìåòîäè ïðîôіëàêòèêè, äіàãíîñòèêè і ëіêóâàííя, яêі ââàæàє íàéáіëüø
åôåêòèâíèìи â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó, âèõîäячè ç іíòåðåñіâ
õâîðîãî… Ó ñèòóàöія íàäàííя äîïîìîãè õâîðîìó çà îáñòàâèí, яêі íå
ïåðåäáàчåíі çàêîíîäàâñòâîì, íîðìàòèâíèìè àêòàìè і ïîñàäîâèìè
іíñòðóêöіяìè, ëіêàð çîáîâ’яçàíèé âðàõîâóâàòè, íàñàìïåðåä іíòåðåñè
õâîðîãî, ïðèíöèïè ëіêàðñüêîї åòèêè і ìîðàëі».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàäè äîòðèìàííя ïðàâ
Äî ëіêàðя-àêóøåðà-ãіíåêîëîãà íà îáñòåæåííя çâåðíóëàñü âàãіòíà 37 ðîêіâ,
ëіêàð çіáðàëà îñíîâíó іíôîðìàöіþ çà äàíèìè àíàìíåçó òà àêóøåðñüêîãî
îáñòåæåííя, çàïîâíèëà íåîáõіäíó ìåäèчíó äîêóìåíòàöіþ, âèçíàчèëà
çàãàëüíèé é іíäèâіäóàëüíèé îáñяã ëàáîðàòîðíîãî îáñòåæåííя. Âðàõîâóþчè
âіê æіíêè, її îáòяæåíèé àíàìíåç (ìåðòâîíàðîäæåííя ó ïîïåðåäíіõ ïîëîãàõ),
ñêåðóâàëà ïàöієíòêó íà ìåäèêî-ãåíåòèчíå êîíñóëüòóâàííя, íà îáñòåæåííя
íà іíôåêöії ïåðèíàòàëüíîãî ïåðіîäó òà íà ñêðèíіíã ãåñòàöіéíîãî öóêðîâîãî
äіàáåòó.
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2. Ïðèêëàäè ïîðóøåííя ïðàâ
Ãð. Í. íà òðåòüîìó òèæíі âàãіòíîñòі çâåðíóëàñü äî ëіêàðя-àêóøåðà-ãіíåêîëîãà
æіíîчîї êîíñóëüòàöії. Ëіêàð çіáðàëà îñíîâíó іíôîðìàöіþ çà äàíèìè àíàìíåçó
òà àêóøåðñüêîãî îáñòåæåííя, çàïîâíèëà íåîáõіäíó ìåäèчíó äîêóìåíòàöіþ,
âèçíàчèëà îáñяã ëàáîðàòîðíîãî îáñòåæåííя. Âàãіòíà ðåгулярíî âіäâіäóâàëà
ëіêàðя і íåîäíîðàçîâî ñêàðæèëàñü íà ïîãіðøåííя ñàìîïîчóòòя, ùî ìåäèê
пояснила òîêñèêîçом. Íà ñüîìîìó ìіñяöі âàãіòíîñòі ãð. Í. ïîñòóïèëà â лікарню у òяæêîìó ñòàíі, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ïëіä çàâìåð â óòðîáі. Æèòòя
æіíêè áóëî âðяòîâàíî, ïіñëя ïðîâåäåííя äіàãíîñòèêè ç’яñуâàлося, ùî
âîíà íå ïðîõîäèëà îáñòåæåííя íà іíôåêöії ïåðèíàòàëüíîãî ïåðіîäó, õîчà
íåîäíîðàçîâî ñêàðæèëàñü íà ïîãàíå ñàìîïîчóòòя, зазначила, ùî тривалий
чàñ íå ìîãëà çàâàãіòíіòè. Ðîçðîáëяþчè іíäèâіäóàëüíèé ïëàí îáñòåæåííя,
ëіêàð початково íå ïðèçíàчèëà íåîáõіäíèõ îáñòåæåíü і íå âñòàíîâèëà
ïîòðåáè äîîáñòåæèòè ïàöієíòêó, âðàõîâóþчè її ñòàí пізніше.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Ô. çâåðíóâñя äî ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я äëя çäіéñíåííя
îïåðàòèâíîãî âòðóчàííя ç ïðèâîäó ïàòîëîãії ìіæõðåáöåâèõ äèñêіâ. Ëіêóþчèé
ëіêàð, сïèðàþчèñü íà Òèìчàñîâі ãàëóçåâі óíіôіêîâàíі ñòàíäàðòè ìåäèчíèõ
òåõíîëîãіé äіàãíîñòèчíî-ëіêóâàëüíîãî ïðîöåñó ñòàöіîíàðíîї äîïîìîãè
äîðîñëîìó íàñåëåííþ â ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ çàêëàäàõ Óêðàїíè,
çàòâåðäæåíі íàêàçîì ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 27.07.1998 ð., âèçíàчèâ õâîðîìó
íåîáõіäíèé îáñяã äіàãíîñòèчíèõ îáñòåæåíü, яêі éîìó ñëіä áóëî ïðîéòè перед
îïåðàöією. Ïіñëя îïåðàöії ñòàí ïàöієíòà ïîêðàùèâñя, âіí çìіã ñàìîñòіéíî
ïåðåñóâàòèñü, àëå â íüîãî âèíèêëî ãíіéíî-ñåïòèчíå óñêëàäíåííя, ïðî
ìîæëèâіñòü ðîçâèòêó яêîãî ùå äî ïðîâåäåííя âòðóчàííя ëіêàð ïîïåðåäèâ
õâîðîãî. Ãð. Ô. çâåðíóâñя äî êåðіâíèêà êëіíіêè çі ñêàðãîþ íà äії ëіêóþчîãî
ëіêàðя, зауваживши, ùî îñòàííіé íå çàáåçïåчèâ ïðîôіëàêòèêи ìîæëèâèõ
óñêëàäíåíü, çîêðåìà, íå ïðèçíàчèâ éîìó àíòèáіîòèêîòåðàïії, íå ðîçðîáèâ
íàëåæíîї ñõåìè ïіñëяîïåðàöіéíîãî âåäåííя ïàöієíòà, íå ñïîñòåðіãàâ çà
éîãî ñòàíîì ó äèíàìіöі, âêàçóþчè ëèøå íà òå, ùî ñòàíäàðòè íàäàííя òàêîãî
âèäó äîïîìîãè íå ïåðåäáàчàþòü ââåäåííя àíòèáіîòèêіâ. À âіäòàê, æîäíîãî
іíäèâіäóàëüíîãî ïіäõîäó äî ëіêóâàííя у öüîìó çàêëàäі íå ïåðåäáàчåíî.
Головний лікар äëя залагодження êîíôëіêòó ïîâåðíóâ êîøòè, які ïàöієíò
ñïëàòèâ çà ïåðåáóâàííя і ëіêóâàííя у êëіíіöі, а òàêîæ êîøòè за лікування у
закладі, де ïàöієíòові íàäàâàëàñü ïîäàëüøà äîïîìîãà äî ïîâíîãî îäóæàííя.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.
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Äîñëіäæóþчè ìàòåðіàëè ìåäèчíîї ñïðàâè, íåîáõіäíî ïðîàíà
ëіçóâàòè ñòàíäàðòè чè êëіíічíі ïðîòîêîëè ìåäèчíîї äîïîìîãè
за êîíêðåòíою íîçîëîãією, з’яñóâàòè, чè âèêîíàâ ìåäèчíèé
ïðàöіâíèê ïîâíèé îáñяã äіàãíîñòèчíèõ і ëіêóâàëüíèõ çàõîäіâ, чè
âðàõîâàíî ñòàí çäîðîâ’я ïàöієíòà, éîãî àíàìíåç, чè ïðîâåäåíî
äîîáñòåæåííя õâîðîãî. Öå ìîæíà çàáåçïåчèòè, äîñëіäæóþчè
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ìåäèчíó êàðòó ñòàöіîíàðíîãî чè àìáóëàòîðíîãî õâîðîãî, ç îäíîãî
áîêó, òà ñòàíäàðòè, ïðîòîêîëè ìåäèчíîї äîïîìîãè, – ç іíøîãî.
2.	Виходячи з аналізу буквального контенту права пацієнта на вибір
методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря, саме на
останнього покладається обов’язок визначення схеми ведення
хворого.
3.	Оáèðàþчè іíäèâіäóàëüíó ñõåìó äіàãíîñòèêè òà ëіêóâàííя
äëя ïàöієíòà, ëіêàð ïîâèíåí îòðèìàòè çãîäó ïàöієíòà íà òàêі
âòðóчàííя.
4.	Рîçðîáляючи іíäèâіäóàëüíий ïëàí ëіêóâàííя, äіàãíîñòèêè,
ðåàáіëіòàöії чè ïðîôіëàêòèêè, ліêàð ïîâèíåí âðàõîâóâàòè çàãàëüíі
âèìîãè, ïåðåäáàчåíі íîðìàòèâíèми äîêóìåíòàми, îñíîâè
äîêàçîâîї ìåäèöèíè, òîáòî ïîâèíåí äîáðîñîâіñíî, òîчíî і
ñâіäîìî âèêîðèñòîâóâàòè êðàùі ðåçóëüòàòè êëіíічíèõ äîñëіäæåíü
äëя ëіêóâàííя êîíêðåòíîãî õâîðîãî.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на індивідуальний підхід до лікування у контексті Права на
найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я і Права на
недискримінацію та рівність у розділах 2 і 3.

6.1.13. Ïðàâî íà ïîäàííя ñêàðãè
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 13. Ïðàâî íà ïîäàння ñêàðãè
«Êîæåí ó âèïàäêó çàïîäіяííя éîìó/їé øêîäè ìàє ïðàâî ñêàðæèòèñü
і ïðàâî îòðèìóâàòè âіäïîâіäü чè іíøèé çâîðîòíиé çâ’яçîê».

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 40].
«Óñі ìàþòü ïðàâî íàïðàâëяòè іíäèâіäóàëüíі чè êîëåêòèâíі ïèñüìîâі
çâåðíåííя àáî îñîáèñòî çâåðòàòèñя äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè,
îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя òà ïîñàäîâèõ і ñëóæáîâèõ îñіá öèõ
îðãàíіâ, ùî çîáîâ’яçàíі ðîçãëяíóòè çâåðíåííя і äàòè îá´ðóíòîâàíó
âіäïîâіäü ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê».
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ff  Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí: Çàêîí Óêðàїíè âіä 02.10.1996 ð.
«Ãðîìàäяíè Óêðàїíè ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñя äî îðãàíіâ äåðæàâíîї
âëàäè, ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя, îá’єäíàíü ãðîìàäяí, ïіäïðèєìñòâ,
óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé íåçàëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі, çàñîáіâ ìàñîâîї
іíôîðìàöії, ïîñàäîâèõ îñіá âіäïîâіäíî äî їõ ôóíêöіîíàëüíèõ îáîâ’яçêіâ
іç çàóâàæåííяìè, ñêàðãàìè òà ïðîïîçèöіяìè, ùî ñòîñóþòüñя їõ
ñòàòóòíîї äіяëüíîñòі, çàяâîþ àáî êëîïîòàííяì ùîäî ðåàëіçàöії ñâîїõ
ñîöіàëüíî-åêîíîìічíèõ, ïîëіòèчíèõ òà îñîáèñòèõ ïðàâ і çàêîííèõ
іíòåðåñіâ òà ñêàðãîþ ïðî їõ ïîðóøåííя» (ч. 1 ñò. 1).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 6 (ï. «ї»)].
Ó ñò. 6 çàêðіïëåíî ïðàâî íà îñêàðæåííя íåïðàâîìіðíèõ ðіøåíü і äіé
ïðàöіâíèêіâ, çàêëàäіâ òà îðãàíіâ îõîðîíè çäîðîâ’я.

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî ïåðøîчåðãîâі çàõîäè ùîäî çàáåçïåчåííя ðåàëіçàöії òà
ãàðàíòóâàííя êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà íà çâåðíåííя äî îðãàíіâ
äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя: Óêàç
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 07.02.2008 ð. № 109/2008.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ²íñòðóêöії ç äіëîâîäñòâà çà çâåðíåííяìè
ãðîìàäяí â îðãàíàõ äåðæàâíîї âëàäè і ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя,
îá’єäíàííяõ ãðîìàäяí, íà ïіäïðèєìñòâàõ, â óñòàíîâàõ,
îðãàíіçàöіяõ íåçàëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі, â çàñîáàõ
ìàñîâîї іíôîðìàöії: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
14.04.1997 ð. ¹ 348.
ff  Ïðî çàáåçïåчåííя âèêîíàííя Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè
âіä 07.02.08 № 109/2008 «Ïðî ïåðøîчåðãîâі çàõîäè ùîäî
çàáåçïåчåííя ðåàëіçàöії òà ãàðàíòóâàííя êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà
íà çâåðíåííя äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî
ñàìîâðяäóâàííя»: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 14.03.2008 ð. ¹ 132.
«Âñåáічíî ïðîàíàëіçóâàòè ñòàí îðãàíіçàöії çі çâåðíåííяìè ãðîìàäяí
òà âæèòè íåâіäêëàäíèõ çàõîäіâ ùîäî çàáåçïåчåííя ðåàëіçàöії
êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ ãðîìàäяí íà ïèñüìîâå çâåðíåííя òà îñîáèñòèé
ïðèéîì, îáîâ’яçêîâå îäåðæàííя îá´ðóíòîâàíîї âіäïîâіäі, íåóõèëüíîãî
âèêîíàííя íîðì Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí»,
óïîðяäêóâàííя ðîáîòè çі çâåðíåííяìè ãðîìàäяí…» (ï. 1.1).
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ff  Ïðî затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі
Міністерства внутрішніх справ України: Íàêàç ÌВС Óêðàїíè âіä
10.10.2004 ð. ¹ 1177.
ff  Ïðî організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та
особистого прийому в органах прокуратури України: Íàêàç
Генерального прокурора України âіä 21.06.2022 ð. ¹ 9 гн.

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàäè äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Í. подав ñêàðãó äî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я íà äії ãîëîâíîãî ëіêàðя
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я. Íàчàëüíèê óïðàâëіííя ñâîїì íàêàçîì ñòâîðèâ
кîìіñіþ, яêà çäіéñíèëà ñëóæáîâó ïåðåâіðêó ôàêòів, âèêëàäåíих ó çâåðíåííі.
Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè кîìіñії áóëа ïіäãîòîâëåíа äîâіäêа, íà ïіäñòàâі яêîї
íàчàëüíèê íàäàâ âіäïîâіäü çàяâíèêó ïðîòяãîì ìіñяöя.
2. Ïðèêëàäè ïîðóøåííя ïðàâ
Ãð. Ø., àäâîêàò у ñïðàâі ãð. Þ., яêèé âíàñëіäîê íåíàëåæíîї ðåïîçèöії
ïåðåëîìó â Æ. îáëàñíіé êëіíічíіé ëіêàðíі ñòàâ іíâàëіäîì ²²² ãðóïè, çâåðíóâñя
çі ñêàðãîþ äî Ãîëîâíîãî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я ÎÄÀ. ×åðåç äâà ìіñяöі
àäâîêàò îòðèìàâ ëèñò-âіäïîâіäü, ó яêîìó заçíàчалося, ùî â ðåçóëüòàòі
ðîçãëяäó ñêàðãè ïîðóøåíü ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ëіêàðяìè âñòàíîâëåíî íå
áóëî. Â ñêàðçі äî ÌÎÇ Óêðàїíè àäâîêàò âêàçàâ íå ëèøå íà íåîá’єêòèâíіñòü і
íåïîâíîòó ðîçãëяäó çâåðíåííя, à é íà ïîðóøåííя ñòðîêіâ ðîçãëяäó ñêàðãè.
Він, зокрема, çàçíàчив, ùî äàòà â ïîçíàчåííі âèõіäíîãî íîìåðà ó ëèñòіâіäïîâіäі âêàçàíà ç óðàõóâàííяì чèííîãî çàêîíîäàâñòâà, à øòåìïåëü íà
êîíâåðòі ñâіäчèòü ïðî çíàчíó ðіçíèöþ між äàòою, яêà âêàçàíà â ëèñòіâіäïîâіäі, òà äàòою âіäïðàâêè.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Í. подав ñêàðãó íà äії ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà àìáóëàòîðíî-ïîëіêëіíічíîãî
çàêëàäó, ìîòèâóþчè її òèì, ùî éîãî ñèí, 1985 ð. í., çâåðíóâñя äî ëіêàðя
ç ïðèâîäó ïîãàíîãî ñàìîïîчóòòя, ãіïåðòåðìії, áîëüîâîãî ñèíäðîìó.
Ìåäèê çàñïîêîїëà ïàöієíòà, ñêàçàâøè, ùî â íüîãî ãðèï і ïðèçíàчèëà
ìåäèêàìåíòîçíå ëіêóâàííя. ×åðåç êіëüêà äíіâ ñèíà ç ëіâîáічíîþ ïíåâìîíієþ
і ñèëüíîþ іíòîêñèêàöієþ ãîñïіòàëіçóâàëè. Ãð. Í. яê áàòüêî âèìàãàв ó
ãîëîâíîãî ëіêàðя розглянути ôàêò íåñóìëіííîãî âèêîíàííя îáîâ’яçêіâ
ëіêàðåì-òåðàïåâòîì. Ãîëîâíèé ëіêàð за 15 äíіâ âіäïîâіâ çàяâíèêó, ùî,
âіäïîâіäíî äî чèííîãî çàêîíîäàâñòâà, à ñàìå ñò. 16 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
çâåðíåííя ãðîìàäяí», ñêàðãи â іíòåðåñàõ íåïîâíîëіòíіõ îñіá ïîäàюòüñя
їõніми çàêîííèìè ïðåäñòàâíèêàìè, äî êîëà яêих íàëåæèòü і áàòüêî. Àëå
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çãіäíî çі ñò. 32 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, ñòàíîì íà ñüîãîäíі éîãî ñèí âæå
íå належить äî íåïîâíîëіòíіõ îñіá, à òîìó áàòüêî íå ìàє ïðàâà подавати
ñêàðãó â éîãî іíòåðåñàõ. Розгляд éîãî çâåðíåííя ìîæå відбутись òіëüêè
яêùî çàяâíèê, яê äîäàòîê äî ñêàðãè, äîëóчèòü äîêóìåíò, ùî íàëåæíèì
чèíîì ïîñâіäчèòü îáñяã éîãî ïîâíîâàæåíü (äîâіðåíіñòü).

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Âèìîãè äî çâåðíåíü, ïðî яêі ñëіä ïàì’яòàòè, вдаючись до цього
засобу çàõèñòó:
а) ó çâåðíåííі ñëіä çàçíàчиòè ïðіçâèùå, іì’я, ïî áàòüêîâі (ïîâíіñòþ,
à íå іíіöіàëè), ìіñöå ïðîæèâàííя ãðîìàäяíèíà, âèêëàсòè ñóòü
ïèòàííя, чіòêî сôîðìóëþâàòè ïðîõàííя чè âèìîãè;
б) ôîðìà çâåðíåííя – óñíà àáî ïèñüìîâà; вид ïîäàííя – îêðåìî
îñîáîþ (іíäèâіäóàëüíå), ãðóïîþ îñіá (êîëåêòèâíå); спосіб подання – îñîáèñòî àáî чåðåç ïðåäñòàâíèêà, ïîâíîâàæåííя яêîãî
íàëåæíèì чèíîì ïîñâіäчåíі; ñïîñіá âіäïðàâêè äî àäðåñàòà —
áåçïîñåðåäíüî âіäíåñòè (îáîâ’яçêîâî îòðèìàòè поìіòêó
ïðî âðóчåííя) чè надіслати ïîøòîþ (з описом вкладеного,
ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì чè ç ïîâіäîìëåííяì ïðî âðóчåííя);
в) ïèñüìîâå çâåðíåííя ïîâèííî áóòè ïіäïèñàíе çàяâíèêîì
(çàяâíèêàìè) іç çàçíàчåííяì äàòè;
г) ïîâòîðíі çâåðíåííя îäин і òой æå îðãàí âіä îäíîãî і òîãî æ
ãðîìàäяíèíà стосовно îäíîãî і òîãî æ ïèòàííя íå ðîçãëяäàє,
яêùî ïåðøå âèðіøåíî за ñóòтю, à òàêîæ òі çâåðíåííя, òåðìіíè
ïîäàííя яêèõ ïðîñòðîчåíі, òà çâåðíåííя îñіá, âèçíàíèõ ñóäîì
íåäієçäàòíèìè;
ґ) ñêàðãà â іíòåðåñàõ íåïîâíîëіòíіõ і íåäієçäàòíèõ îñіá ïîäàєòüñя
їõніми çàêîííèìè ïðåäñòàâíèêàìè;

	д) ñêàðãà íà ðіøåííя, ùî îñêàðæóâàëîñü, ìîæå áóòè ïîäàíà äî
îðãàíó àáî ïîñàäîâîї îñîáè âèùîãî ðіâíя ïðîòяãîì îäíîãî ðîêó
ç ìîìåíòó éîãî ïðèéíяòòя, àëå íå ïіçíіøå îäíîãî ìіñяöя ç чàñó
îçíàéîìëåííя ãðîìàäяíèíà ç ïðèéíяòèì ðіøåííяì. Ïðîïóùåíèé
ç ïîâàæíîї ïðèчèíè òåðìіí ìîæå áóòè ïîíîâëåíèé îðãàíîì чè
ïîñàäîâîþ îñîáîþ, ùî ðîçãëяäàє ñêàðãó;
е) òåðìіíè ðîçãëяäó çâåðíåíü: ðîçãëяäàþòüñя і âèðіøóþòüñя ó
òåðìіí íå áіëüøå îäíîãî ìіñяöя âіä äíя їõ íàäõîäæåííя, à òі, яêі íå
ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî âèâчåííя, – íåâіäêëàäíî, àëå íå ïіçíіøå
ï’яòíàäöяòè äíіâ âіä äíя їõ îòðèìàííя. ßêùî â ìіñячíèé òåðìіí
âèðіøèòè ïîðóøåíі ó çâåðíåííі ïèòàííя íåìîæëèâî, êåðіâíèê
âіäïîâіäíîãî îðãàíó, ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè, îðãàíіçàöії àáî éîãî
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çàñòóïíèê âñòàíîâëþþòü íåîáõіäíèé òåðìіí äëя éîãî ðîçãëяäó,
ïðî ùî ïîâіäîìëяєòüñя îñîáі, яêà ïîäàëà çâåðíåííя. Ïðè öüîìó
çàãàëüíèé òåðìіí âèðіøåííя ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííі, íå
ìîæå ïåðåâèùóâàòè ñîðîêà ï’яòè äíіâ;
є) ðîçãëяä çâåðíåíü çäіéñíþєòüñя áåçîïëàòíî;
ж) яêùî çàяâíèê õîчå áóòè îñîáèñòî ïðèñóòíіì (ñàì чè ç
ïðåäñòàâíèêîì) ïðè ðîçãëяäі çâåðíåííя, äîöіëüíî ó ñêàðçі чè
çàяâі êëîïîòàòè ïðî çàáåçïåчåííя öüîãî ïðàâà ïåðåä îðãàíîì,
ùî éîãî ðîçãëяäàòèìå.
2.	Ïðîïîçèöії, çàяâè і ñêàðãè îäíîãî é òîãî æ ãðîìàäяíèíà ç îäíîãî
і òîãî æ ïèòàííя, ùî íàäіñëàíі ðіçíèì àäðåñàòàì і íàäіéøëè íà
ðîçãëяä äî îäíієї é òієї æ îðãàíіçàöії (äóáëåòíі), îáëіêîâóþòüñя
çà ðåєñòðàöіéíèì іíäåêñîì ïåðøîї ïðîïîçèöії, çàяâè і ñêàðãè ç
äîäàваííяì ïîðяäêîâîãî íîìåðà, ùî ïðîñòàâëяєòüñя чåðåç äðіá.
3.

Ñïðàâè, ùî ïіäëяãàþòü ïîñòіéíîìó, à òàêîæ òèìчàñîâîìó (ïîíàä
10 ðîêіâ) çáåðіãàííþ, ïåðåäàþòüñя äî àðõіâíîãî ïіäðîçäіëó
îðãàíіçàöії чåðåç äâà ðîêè ïіñëя çàâåðøåííя äіëîâîäñòâà çà
íèìè. Ñïðàâè, ùî ïіäëяãàþòü òèìчàñîâîìó çáåðіãàííþ (äî 10
ðîêіâ âêëþчíî), ïåðåäàþòüñя äî àðõіâíîãî ïіäðîçäіëó çà ðіøåííяì
êåðіâíèêà îðãàíіçàöії. Ïіñëя çàêіíчåííя âñòàíîâëåíèõ òåðìіíіâ
çáåðіãàííя äîêóìåíòè çà ïðîïîçèöіяìè, çàяâàìè і ñêàðãàìè
ïіäëяãàþòü çíèùåííþ.

4.	Óñі çâåðíåííя, ùî íàäіéøëè äî àäðåñàòà, ïîâèííі ïðèéìàòèñя
òà öåíòðàëіçîâàíî ðåєñòðóâàòèñя ó äåíü їõ íàäõîäæåííя íà
ðåєñòðàöіéíî-êîíòðîëüíèõ êàðòàõ, ïðèäàòíèõ äëя îáðîáëåííя
ïåðñîíàëüíèìè êîìï’þòåðàìè, àáî â æóðíàëàõ (äîïóñêàєòüñя â
îðãàíіçàöіяõ ç ðічíèì îáñяãîì íàäõîäæåííя äî 600 ïðîïîçèöіé,
çàяâ òà ñêàðã і òàêîþ æ êіëüêіñòþ çâåðíåíü ãðîìàäяí íà
îñîáèñòîìó ïðèéîìі). Êîíâåðòè (âèðіçêè ç íèõ) çáåðіãàþòüñя
ðàçîì ç ïðîïîçèöієþ, çàяâîþ, ñêàðãîþ. Îáëіê îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäяí âåäåòüñя íà êàðòêàõ, ó æóðíàëàõ àáî çà
äîïîìîãîþ åëåêòðîííî-îáчèñëþâàëüíîї òåõíіêè.
5.	Àäìіíіñòðàòèâíà ôîðìà çàõèñòó, çàñîáàìè яêîї є çâåðíåííя
(âèêëàäåíі â ïèñüìîâіé àáî óñíіé ôîðìі ïðîïîçèöії (çàóâàæåííя),
çàяâè (êëîïîòàííя) і ñêàðãè), ðîçêðèòà в ïіäðîçäіëі 8.2.2.
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6.1.14. Ïðàâî íà êîìïåíñàöіþ
а) Європейська õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ
Ñòàòòя 14. Ïðàâî íà êîìïåíñàöіþ
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà îòðèìàííя ïðîòя
ãîì ðîçóìíîãî êîðîòêîãî
ñòðîêó äîñòàòíьої êîìïåíñàöії ó âèïàäêó ñïðèчèíåííя éîìó/їé
ôіçèчíîї (àáî ìîðàëüíîї òà ïñèõîëîãічíîї) øêîäè äіяìè ìåäèчíîãî
çàêëàäó».

б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 3 (ч. 1)].
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð.[ñòàòòі 22 (ч. 1),
23, 906, 1166 (ч. 1, 2), 1167 (ч. 1), 1168, 1195-1203, 1209].
«Îñîáà, яêіé çàâäàíî çáèòêіâ ó ðåçóëüòàòі ïîðóøåííя її öèâіëüíîãî
ïðàâà, ìàє ïðàâî íà їõ âіäøêîäóâàííя» (ñò. 22). «Îñîáà ìàє ïðàâî íà
âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè, çàâäàíîї âíàñëіäîê ïîðóøåííя її
ïðàâ. Ìîðàëüíà øêîäà ïîëяãàє: ó ôіçèчíîìó áîëþ òà ñòðàæäàííяõ, яêèõ
ôіçèчíà îñîáà çàçíàëà ó çâ’яçêó ç êàëіöòâîì àáî іíøèì óøêîäæåííяì
çäîðîâ’я; ó äóøåâíèõ ñòðàæäàííяõ, яêèõ ôіçèчíà îñîáà çàçíàëà ó
çâ’яçêó ç ïðîòèïðàâíîþ ïîâåäіíêîþ ùîäî íåї ñàìîї, чëåíіâ її ñіì’ї
чè áëèçüêèõ ðîäèчіâ; ó ïðèíèæåííі чåñòі òà ãіäíîñòі ôіçèчíîї îñîáè,
à òàêîæ äіëîâîї ðåïóòàöії ôіçèчíîї àáî þðèäèчíîї îñîáè. Ìîðàëüíà
øêîäà âіäøêîäîâóєòüñя ãðіøìè, іíøèì ìàéíîì àáî â іíøèé ñïîñіá.
Ðîçìіð ãðîøîâîãî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè âèçíàчàєòüñя ñóäîì
çàëåæíî âіä õàðàêòåðó ïðàâîïîðóøåííя, ãëèáèíè ôіçèчíèõ òà äóøåâíèõ
ñòðàæäàíü, ïîãіðøåííя çäіáíîñòåé ïîòåðïіëîãî àáî ïîçáàâëåííя éîãî
ìîæëèâîñòі їõ ðåàëіçàöії, ñòóïåíя âèíè îñîáè, яêà çàâäàëà ìîðàëüíîї
øêîäè, яêùî âèíà є ïіäñòàâîþ äëя âіäøêîäóâàííя, à òàêîæ ç óðàõóâàííяì
іíøèõ îáñòàâèí, яêі ìàþòü іñòîòíå çíàчåííя. Ïðè âèçíàчåííі ðîçìіðó
âіäøêîäóâàííя âðàõîâóþòüñя âèìîãè ðîçóìíîñòі і ñïðàâåäëèâîñòі.
Ìîðàëüíà øêîäà âіäøêîäîâóєòüñя íåçàëåæíî âіä ìàéíîâîї øêîäè,
яêà ïіäëяãàє âіäøêîäóâàííþ, òà íå ïîâ’яçàíà ç ðîçìіðîì öüîãî
âіäøêîäóâàííя. Ìîðàëüíà øêîäà âіäøêîäîâóєòüñя îäíîðàçîâî, яêùî
іíøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì» (ñò. 23).
«Ìîðàëüíà øêîäà, çàâäàíà ôіçèчíіé àáî þðèäèчíіé îñîáі
íåïðàâîìіðíèìè ðіøåííяìè, äіяìè чè áåçäіяëüíіñòþ, âіäøêîäîâóєòüñя
îñîáîþ, яêà її çàâäàëà, çà íàяâíîñòі її âèíè» (ñò. 1167).
«Âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè, çàâäàíîї êàëіöòâîì, іíøèì
óøêîäæåííяì çäîðîâ’я àáî ñìåðòþ ôіçèчíîї îñîáè:
1. Ìîðàëüíà øêîäà, çàâäàíà êàëіöòâîì àáî іíøèì óøêîäæåííяì
çäîðîâ’я, ìîæå áóòè âіäøêîäîâàíà îäíîðàçîâî àáî øëяõîì çäіéñíåííя
ùîìіñячíèõ ïëàòåæіâ.
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2. Ìîðàëüíà øêîäà, çàâäàíà ñìåðòþ ôіçèчíîї îñîáè, âіäøêîäîâóєòüñя
її чîëîâіêîâі (äðóæèíі), áàòüêàì (óñèíîâëþâàчàì), äіòяì (óñèíîâëåíèì),
à òàêîæ îñîáàì, яêі ïðîæèâàëè ç íåþ îäíієþ ñіì’єþ» (ñò. 1168).
«Ôіçèчíà àáî þðèäèчíà îñîáà, яêà çàâäàëà øêîäè êàëіöòâîì àáî іíøèì
óøêîäæåííяì çäîðîâ’я ôіçèчíіé îñîáі, çîáîâ’яçàíà âіäøêîäóâàòè
ïîòåðïіëîìó çàðîáіòîê (äîõіä), âòðàчåíèé íèì âíàñëіäîê âòðàòè
чè çìåíøåííя ïðîôåñіéíîї àáî çàãàëüíîї ïðàöåçäàòíîñòі, à òàêîæ
âіäøêîäóâàòè äîäàòêîâі âèòðàòè, âèêëèêàíі íåîáõіäíіñòþ ïîñèëåíîãî
õàðчóâàííя, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëіêóâàííя, ïðèäáàííя ëіêіâ,
ïðîòåçóâàííя, ñòîðîííüîãî äîãëяäó òîùî» (ч. 1 ñò. 1195). Øêîäà,
çàâäàíà ôіçèчíіé îñîáі êàëіöòâîì àáî іíøèì óøêîäæåííяì çäîðîâ’я,
âіäøêîäîâóєòüñя áåç óðàõóâàííя ïåíñії, ïðèçíàчåíîї ó çâ’яçêó ç
âòðàòîþ çäîðîâ’я, àáî ïåíñії, яêó âîíà îäåðæóâàëà äî öüîãî, à òàêîæ
іíøèõ äîõîäіâ» (ч. 3 ñò. 1195).
ff  Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 12.05.1991 ð.
(у ðåä. âіä 01.12.2005 ð.) [ñòàòòі 4 (ï. 5 ч. 1), 16].
«Сïîæèâàч ìàє ïðàâî… íà âіäøêîäóâàííя майнової та моральної
øêîäè, çàâäàíої внаслідок недоліків продукції (äåôåêòу в ïðîäóêöії),
відповідно до закону» (п. 5 ч. 1 ст. 4).
ff  Ïðî çàãàëüíîîáîâ’яçêîâå äåðæàâíå ñîöіàëüíå ñòðàõóâàííя ó
çâ’яçêó ç òèìчàñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñòі òà âèòðàòàìè,
çóìîâëåíèìè íàðîäæåííяì òà ïîõîâàííяì: Çàêîí Óêðàїíè âiä
18.01.2001 ð. [ñòàòòя 51].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 6 (ï. «і», «ї»)].
Ó ñò. 6 зазначається, ùî «êîæíèé ãðîìàäяíèí Óêðàїíè ìàє ïðàâî íà
îõîðîíó çäîðîâ’я, ùî ïåðåäáàчàє… âіäøêîäóâàííя çàïîäіяíîї çäîðîâ’þ
øêîäè (ï. «і»); … îñêàðæåííя íåïðàâîìіðíèõ ðіøåíü і äіé ïðàöіâíèêіâ,
çàêëàäіâ òà îðãàíіâ îõîðîíè çäîðîâ’я» (ï. «ї»).
ff  Ïðî захист населення від інфекційних хвороб: Çàêîí Óêðàїíè
âiä 06.04.2000 ð. [ñòàòòя 19 (п. 3 ч. 1)].
«Звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної
їх здоров’ю та(або) майну внаслідок порушення законодавства про
захист населення від інфекційних хвороб».
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [ñòàòòя 17].
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«Особи, зараження яких ВІЛ-інфекцією сталося внаслідок переливання крові (її компонентів), біологічних рідин, пересадки клітин, тканин
та органів людини, виконання медичних маніпуляцій або виконання
службових обов’язків, мають право на відшкодування в судовому порядку завданої їх здоров’ю шкоди».
ff  Ïðî психіатричну допомогу: Çàêîí Óêðàїíè âiä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòя 25 (п. 15 ч. 3)].
«... Право на відшкодування заподіяної їм шкоди або шкоди їх майну
внаслідок незаконного поміщення до психіатричного закладу чи психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального
навчання чи внаслідок незабезпечення безпечних умов надання психіатричної допомоги або розголошення конфіденційних відомостей про
стан психічного здоров’я і надання психіатричної допомоги».

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454
«Завдання Концепції... забезпечення відшкодування у випадку медичної шкоди».

ґ) ²íøå ðåãóëþâàííя
ff  Відповідальність медичних працівників: Лист Департаменту
конституційного, адміністративного та соціального законодавства управління соціального, трудового та гуманітарного
законодавства Міністерства юстиції України від 20.06.2011 р.
ff  Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â ñïðàâàõ ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї
(íåìàéíîâîї) øêîäè: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðàїíè âіä 25.05.2001 ð. ¹ 5 [çі çìіíàìè, âíåñåíèìè
Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè ¹ 5 âіä 25.05.2001 ð.].
«Ìîðàëüíà øêîäà – öå âòðàòè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó âíàñëіäîê
ìîðàëüíèõ чè ôіçèчíèõ ñòðàæäàíü, àáî іíøèõ íåãàòèâíèõ яâèù,
çàïîäіяíèõ ôіçèчíіé чè þðèäèчíіé îñîáі íåçàêîííèìè äіяìè àáî
áåçäіяëüíіñòþ іíøèõ îñіá.
Ó ïîçîâíіé çàяâі ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї (íåìàéíîâîї) øêîäè ìàє
áóòè çàçíàчåíî, â чîìó ïîëяãàє öя øêîäà, яêèìè íåïðàâîìіðíèìè äіяìè
чè áåçäіяëüíіñòþ її çàïîäіяíî ïîçèâàчåâі, ç яêèõ ìіðêóâàíü âіí âèõîäèâ,
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âèçíàчàþчè ðîçìіð øêîäè, òà яêèìè äîêàçàìè öå ïіäòâåðäæóєòüñя.
Âіäïîâіäíî äî çàãàëüíèõ ïіäñòàâ öèâіëüíî-ïðàâîâîї âіäïîâіäàëüíîñòі,
îáîâ’яçêîâîìó ç’яñóâàííþ ïðè âèðіøåííі ñïîðó ïðî âіäøêîäóâàííя
ìîðàëüíîї (íåìàéíîâîї) øêîäè ïіäëяãàþòü: íàяâíіñòü òàêîї øêîäè,
ïðîòèïðàâíіñòü äіяííя її çàïîäіþâàчà, íàяâíіñòü ïðèчèííîãî çâ’яçêó
ìіæ øêîäîþ і ïðîòèïðàâíèì äіяííяì çàïîäіþâàчà òà âèíè îñòàííüîãî
â її çàïîäіяííі. Îñîáà (ôіçèчíà чè þðèäèчíà) çâіëüíяєòüñя âіä
âіäïîâіäàëüíîñòі по âіäøêîäóâàííю ìîðàëüíîї øêîäè, яêùî äîâåäå,
ùî îñòàííя çàïîäіяíà íå ç її âèíè.
Ñóä, çîêðåìà, ïîâèíåí ç’яñóâàòè, чèì ïіäòâåðäæóєòüñя ôàêò çàïîäіяííя
ïîçèâàчåâі ìîðàëüíèõ чè ôіçèчíèõ ñòðàæäàíü àáî âòðàò íåìàéíîâîãî
õàðàêòåðó, çà яêèõ îáñòàâèí чè яêèìè äіяìè (áåçäіяëüíіñòþ) âîíè
çàïîäіяíі, â яêіé ãðîøîâіé ñóìі чè â яêіé ìàòåðіàëüíіé ôîðìі ïîçèâàч
îöіíþє çàïîäіяíó éîìó øêîäó òà чого âіí ïðè öüîìó âèõîäèòü, à òàêîæ
іíøі îáñòàâèíè, ùî ìàþòü çíàчåííя äëя âèðіøåííя ñïîðó.
Ðîçìіð âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї (íåìàéíîâîї) øêîäè ñóä âèçíàчàє
çàëåæíî âіä õàðàêòåðó òà îáñяãó ñòðàæäàíü (ôіçèчíèõ, äóøåâíèõ,
ïñèõічíèõ òîùî), яêèõ çàçíàâ ïîçèâàч, õàðàêòåðó íåìàéíîâèõ âòðàò
(їõ òðèâàëîñòі, ìîæëèâîñòі âіäíîâëåííя òîùî) òà ç óðàõóâàííяì іíøèõ
îáñòàâèí. Çîêðåìà, âðàõîâóþòüñя ñòàí çäîðîâ’я ïîòåðïіëîãî, òяæêіñòü
âèìóøåíèõ çìіí ó éîãî æèòòєâèõ і âèðîáíèчèõ ñòîñóíêàõ, ñòóïіíü
çíèæåííя ïðåñòèæó, äіëîâîї ðåïóòàöії, чàñ òà çóñèëëя, íåîáõіäíі äëя
âіäíîâëåííя ïîïåðåäíüîãî ñòàíó, добровільне – за власною ініціативою
чи за зверненням потерпілого – спростування інформації редакцією
засобу масової інформації. Ïðè öüîìó ñóä має âèõîäèòи іç çàñàä
ðîçóìíîñòі, âèâàæåíîñòі òà ñïðàâåäëèâîñòі.
Âèçíàчàþчè ðîçìіð âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї (íåìàéíîâîї) øêîäè,
ñóä íàâîäèòü â ðіøåííі âіäïîâіäíі ìîòèâè. Ðîçìіð âіäøêîäóâàííя
ìîðàëüíîї øêîäè ìîæå áóòè çìåíøåíèé ñóäîì ç óðàõóâàííяì ñòóïåíя
âèíè çàïîäіþâàчà і ïîòåðïіëîãî òà ìàéíîâîãî ñòàíó âіäïîâіäàчà
(ãðîìàäяíèíà).
При çàïîäіяííі îñîáі ìîðàëüíîї øêîäè îáîâ’яçîê ïî її âіäøêîäóâàííþ
ïîêëàäàєòüñя íà âèííèõ îñіá íåçàëåæíî âіä òîãî, чè áóëà çàïîäіяíà
ïîòåðïіëîìó ìàéíîâà øêîäà òà чè âіäøêîäîâàíà âîíà».
ff  Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëяäó öèâіëüíèõ ñïðàâ çà ïîçîâàìè ïðî çàõèñò
ïðàâ ñïîæèâàчіâ: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè
âіä 12.04.1996 ð. ¹ 5.
«…У ñïðàâàõ çà ïîçîâàìè ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ, ïîðóøåíèõ
âíàñëіäîê íåäîñòîâіðíîї àáî íåïîâíîї іíôîðìàöії ïðî òîâàð (ðîáîòó,
ïîñëóãó)… ñóä ìàє âèõîäèòè ç ïðèïóùåííя, ùî ñïîæèâàч íå ìàє
ñïåöіàëüíèõ çíàíü ïðî âëàñòèâîñòі òà õàðàêòåðèñòèêè òîâàðіâ (ðîáіò,
ïîñëóã).
…Øêîäà, çàïîäіяíà æèòòþ, çäîðîâ’þ àáî ìàéíó ñïîæèâàчà: òîâàðàìè
(ðîáîòàìè, ïîñëóãàìè), яêі ìіñòяòü êîíñòðóêòèâíі, âèðîáíèчі,
ðåöåïòóðíі чè іíøі íåäîëіêè; àáî ó çâ’яçêó ç âèêîðèñòàííяì âèêîíàâöåì
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ðåчåé, ìàòåðіàëіâ, îáëàäíàííя, ïðèëàäіâ, іíñòðóìåíòіâ, ïðèñòîñóâàíü,
іíøèõ çàñîáіâ, íåîáõіäíèõ äëя âèêîíàííя äàíèõ ðîáіò чè íàäàííя
ïîñëóã, íåçàëåæíî âіä çíàííя íèì їõ âëàñòèâîñòåé; àáî âíàñëіäîê
ðåàëіçàöії òîâàðіâ (ðîáіò, ïîñëóã) áåç äîäåðæàííя âñòàíîâëåíèõ âèìîã
ùîäî çàáåçïåчåííя áåçïåêè æèòòя, çäîðîâ’я ñïîæèâàчіâ òà їõ ìàéíà;
àáî ó çâ’яçêó ç ïðèäáàííяì ñïîæèâàчåì òîâàðіâ (ðîáіò, ïîñëóã) чåðåç
íåíàäàííя éîìó íåîáõіäíîї, äîñòóïíîї òà äîñòîâіðíîї іíôîðìàöії,
яêà á çàáåçïåчèëà ìîæëèâіñòü êîìïåòåíòíîãî âèáîðó, – ïіäëяãàє
âіäøêîäóâàííþ ó ïîâíîìó îáñяçі, яêùî íîðìîþ çàêîíîäàâñòâà íå
ïåðåäáàчåíî áіëüø âèñîêîї ìіðè âіäïîâіäàëüíîñòі, à çà íàяâíîñòі òàêîї
íîðìè – ó âñòàíîâëåíîìó íåþ îáñяçі. Ïðàâî âèìàãàòè âіäøêîäóâàííя
çàçíàчåíîї øêîäè íàëåæèòü êîæíîìó ïîòåðïіëîìó ñïîæèâàчåâі,
íåçàëåæíî âіä òîãî, чè ïåðåáóâàâ âіí ó äîãîâіðíèõ âіäíîñèíàõ ç
âèãîòіâíèêîì (âèêîíàâöåì), і çáåðіãàєòüñя ïðîòяãîì âñòàíîâëåíîãî
ñòðîêó ñëóæáè (òåðìіíó ïðèäàòíîñòі), à яêùî éîãî íå âñòàíîâëåíî, —
ïðîòяãîì äåñяòè ðîêіâ ç чàñó âèãîòîâëåííя òîâàðó (ïðèéíяòòя
ðîáîòè, ïîñëóãè). ßêùî íà ïîðóøåííя Çàêîíó âèãîòіâíèê (âèêîíàâåöü,
ïðîäàâåöü) íå ïîïåðåäèâ ñïîæèâàчà ïðî íàяâíіñòü ñòðîêó ñëóæáè
(ïðèäàòíîñòі) òîâàðó àáî éîãî чàñòèíè (ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè), ïðî
îáîâ’яçêîâі óìîâè êîðèñòóâàííя íèì òà ìîæëèâі íàñëіäêè їõ íåâèêî
íàííя, à òàêîæ ïðî íåîáõіäíі äії ïіñëя çàêіíчåííя öüîãî ñòðîêó, øêîäà
ïіäëяãàє âіäøêîäóâàííþ і â òîìó âèïàäêó, êîëè âîíà áóëà çàïîäіяíà
ïіñëя çàêіíчåííя çàçíàчåíîãî ñòðîêó».
ff  Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëяäó ñóäàìè öèâіëüíèõ ñïðàâ çà ïîçîâàìè
ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðàїíè âіä 27.03.1992 ð. ¹ 6.
«Ïðè ðîçãëяäі ñïðàâ ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè ñóäè ïîâèííі ìàòè íà
óâàçі… âіäïîâіäàëüíіñòü þðèäèчíîї îñîáè íàñòàє ëèøå ó âèïàäêàõ,
êîëè îñîáà, ç âèíè яêîї çàïîäіяíà øêîäà, çíàõîäèòüñя ç äàíîþ
îðãàíіçàöієþ â òðóäîâèõ âіäíîñèíàõ, і øêîäà, çàïîäіяíà íåþ ó çâ’яçêó
ç âèêîíàííяì òðóäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îáîâ’яçêіâ, íåçàëåæíî âіä òîãî,
ïîñòіéíèì, ñåçîííèì, òèìчàñîâèì çà òðóäîâèì äîãîâîðîì чè íà іíøèõ
óìîâàõ âîíà áóëà ïðàöіâíèêîì öієї îðãàíіçàöії» (ï. 5).
«Îñîáà, яêà âіäïîâіäàє çà øêîäó, çàïîäіяíó ç âèíè іíøîãî, ìàє ïðàâî
çâîðîòíîї âèìîãè (ðåãðåñó) äî âèííîї îñîáè, íå áóäå ñóïåðåчèòè
çàêîíó ïðåä’яâëåííя çà âèáîðîì ïîòåðïіëîãî âèìîã ïðî âіäøêîäóâàííя
øêîäè áåçïîñåðåäíüî äî âèííîї îñîáè, яêùî çà çàêîíîì ìåæі
âіäïîâіäàëüíîñòі îñòàííüîї і îñîáè, яêà çà íåї âіäïîâіäàє, îäíàêîâі»
(ï. 8).
ff  Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â ñïðàâàõ ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè,
çàïîäіяíîї ïіäïðèєìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàíіçàöіяì їõ ïðà
öіâíèêàìè: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè âіä
29.12.1992 ð. ¹ 14.
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Розділ 6.1.

«Çà âèìîãàìè іíøèõ îñіá, ùî ґðóíòóþòüñя íà íåíàëåæíîìó âèêîíàííі
ïðàöіâíèêîì ñâîїõ òðóäîâèõ îáîâ’яçêіâ (âіäøêîäóâàííя øêîäè їõ ìàéíó,
çäîðîâ’þ …) âіäïîâіäàє ïіäïðèєìñòâî, ïåðåä яêèì âèííèé ïðàöіâíèê
íåñå ìàòåðіàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü ó ïîðяäêó ðåãðåñó çà íîðìàìè
òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Ö. ïîìåð ó êàðäіîëîãічíîìó âіääіëåííі çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я через
íåíàëåæíе íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè. Його дîíüêà çâåðíóëàñü çі ñêàðãîþ
íà äії ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ до органу внутрішніх справ, яêèé ó ïðîöåñі
äîñëіäчîї ïåðåâіðêè íå âñòàíîâèâ ïіäñòàâ äëя ïîðóøåííя êðèìіíàëüíîї
ñïðàâè çà ôàêòîì ñìåðòі ãð. Ö. Äîíüêà ïîìåðëîãî çâåðíóëàñü äî ñóäó â
ïîðяäêó öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà ç âèìîãîþ âіäøêîäóâàти ìàòåðіàëüíу і
ìîðàëüíу øêîäу, ùî çàâäàíà ñìåðòþ áàòüêà, ç âіäïîâіäàчà у ñïðàâі – ëіêàðíі.
Ñóä ïîçîâ çàäîâîëüíèâ чàñòêîâî.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ãð. Ä., 1996 ð. í., (çà ðіøåííяì îðãàíó îïіêè é ïіêëóâàííя éîìó áóëà íàäàíà
ïîâíà öèâіëüíà äієçäàòíіñòü, ó çâ’яçêó ç ðîáîòîþ çà òðóäîâèì êîíòðàêòîì)
ãîñïіòàëіçóâàëè ó çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ’я ïіñëя äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîї
ïðèãîäè. Піñëя ïðîâåäåíîãî âòðóчàííя, êîíñîëіäàöії âіäêðèòого ïåðåëîìу
ãîìіëêîâîї êіñòêè і òðèâàëîãî ïіñëяîïåðàöіéíîãî ïåðіîäó ç’яñуâàлося, ùî ó
ïàöієíòà ïîчàëаñя яòðîãåííà ïàòîëîãія – îñòåîìієëіò. Áàòüêî ïîäàâ ïîçîâ
äî ñóäó ç âèìîãîþ âіäøêîäóâàти ìîðàëüíу і ìàòåðіàëüíу øêîäу, çàïîäіяíу
éîìó òà éîãî ñèíові íåïðàâîìіðíèми äіями ìåäèêіâ.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ó ãðóäíі 2006 ð. ãð. Ì. çâåðíóâñя äî ñóäó із позовом ïðî відшкодування
ç іíôîðìàöіéíî-êîíñóëüòàòèâíîãî öåíòðó «Ò.» ìàòåðіàëüíої øêîäи â ñóìі
1300 ãðí òà ìîðàëüíої – â ñóìі 50 000 ãðí. Оá´ðóíòовуючи ñâîї âèìîãи,
ïîçèâàч ïîñèëàâñя íà òå, ùî â òðàâíі 2006 ð. âіí çâåðíóâñя çà ìåäèчíîþ
äîïîìîãîþ äî âіäïîâіäàчà, îñêіëüêè ó íüîãî ç’яâèëèñü îçíàêè õâîðîáè
ñåчîñòàòåâîї ñèñòåìè. У ôіëії âіäïîâіäàчà 12.03.2006 ð. ïîçèâàч ïðîéøîâ
îáñòåæåííя, éîìó áóâ ïîñòàâëåíèé äіàãíîç «Õðîíічíèé öèñòîïіеëіò» і áóëà
ïðèçíàчåíà ïðîãðàìà îçäîðîâëåííя у òðè åòàïè çà äîïîìîãîþ ïðåïàðàòіâ
ôіðìè «Ò.». Êóðñ ëіêóâàííя çàâåðøèâñя ó âåðåñíі 2006 ð. Îñêіëüêè çà
ðåçóëüòàòàìè цьîãî ëіêóâàííя ñàìîïîчóòòя і ñòàí çäîðîâ’я ãð. Ì. íå
ïîêðàùèëèñü, âіí çâåðíóâñя äî Õ. óðîëîãічíîãî öåíòðó, äå éîãî îáñòåæèëè òà
ïîñòàâèëè äіàãíîç «Рàê передміхурової çàëîçè». Ïîçèâàч ââàæàâ, ùî через
íåïðàâèëüíе äіàãíîñòóâàííя, яêå áóëî çäіéñíåíîâіäïîâіäàчåì, âіí íå çìіã
ñâîєчàñíî âèяâèòè çàõâîðþâàííя òà îòðèìàòè íàëåæíó ìåäèчíó äîïîìîãó.
Óõâàëîþ ñóäó âіä 14.11.2007 ð. áóëî çàäîâîëåíî êëîïîòàííя ïîçèâàчà ïðî
çàëóчåííя äî óчàñòі ó ñïðàâі яê âіäïîâіäàчіâ працівників öåíòðó «Ò.» ãð. Ð. òà
ãð. Ê. Óõâàëîþ ñóäó âіä 21.11.2007 ð. áóëî çàäîâîëåíî çàяâó ïîçèâàчà ïðî

291

Частина 6: Права та обов’язки пацієнтів за законодавством України

çàáåçïåчåííя ïîçîâіâ і íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî öåíòðó, ãð. Ð. òà ãð. Ê. íà
ñóìó 52 000 ãðí ó êîæíîãî, äå á âîíî íå çíàõîäèëîñü. Âіäïîâіäàчі îñêàðæèëè
óõâàëó. Ñóä àïåëяöіéíîї іíñòàíöії ââàæàє, ùî àïåëяöіéíà ñêàðãà ïіäëяãàє
чàñòêîâîìó çàäîâîëåííþ, çâàæàþчè íà òå, ùî âèä çàáåçïåчåííя ïîçîâó,
îáðàíèé ñóäîì, íå ñïіâìіðíèé ç ñóìîþ ïîçîâíèõ âèìîã. Ñóä óõâàëèâ
ðіøåííя çàäîâîëüíèòè ïîçîâ чàñòêîâî, à ñàìå: âіäøêîäóâàòè ìàòåðіàëüíó
øêîäó â ïîâíîìó îáñяçі, òîáòî 1300 ãðí, à ìîðàëüíó – â ñóìі 30 òèñ ãðí,
ñîëіäàðíî ç âіäïîâіäàчіâ.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Ïðàâî ëþäèíè íà âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè.
1.1. Âіäïîâіäíî äî ï. 1 ñò. 60 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè, êîæíà ñòîðîíà çîáîâ’яçàíà äîâåñòè òі îáñòàâèíè, íà яêі
âîíà ïîñèëàєòüñя яê íà ïіäñòàâó ñâîїõ âèìîã. Ó ï. 4 Ïîñòàíîâè
Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â
ñïðàâàõ ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї (íåìàéíîâîї) øêîäè»
âêàçàíî, ùî «ó ïîçîâíіé çàяâі, çãіäíî çі ñò.137 Öèâіëüíîãî
ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, ïîçèâàчåì ìàє áóòè çàçíàчåíî,
ç яêèõ ìіðêóâàíü âіí âèõîäèâ, âèçíàчàþчè ðîçìіð øêîäè, òà яêèìè
äîêàçàìè öå ïіäòâåðäæóєòüñя».
	Ó áіëüøîñòі ïîçîâіâ ïðî êîìïåíñàöіþ ìîðàëüíîї øêîäè, яêі
íàäõîäяòü äî ñóäіâ, ïîçèâàчі îáìåæóþòüñя ôðàçîþ: «Ìåíі
çàâäàíî ìîðàëüíîї øêîäè». Îäíàê âіäñóòíіñòü äîêàçіâ ùîäî
òîãî, яêà ñàìå ìîðàëüíà øêîäà çàâäàíà íåïðàâîìіðíèìè äіяìè
âіäïîâіäàчà (âіäïîâіäàчіâ), ïðèçâîäèòü äî ïîñòàíîâëåííя ñóäîì
óõâàëè ïðî çàëèøåííя çàяâè áåç ðóõó, à â ðàçі íåâèïðàâëåííя
ïîçèâàчåì íåäîëіêіâ ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê – ïîñòàíîâëåííя
ñóäîì óõâàëè ïðî ïîâåðíåííя ïîçîâíîї çàяâè ïîçèâàчó.
1.2. Âіäïîâіäíî äî ñò. 57 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè, äîêàçàìè є áóäü-яêі ôàêòèчíі äàíі, íà ïіäñòàâі яêèõ ñóä
âñòàíîâëþє íàяâíіñòü àáî âіäñóòíіñòü îáñòàâèí, ùî îá´ðóíòîâóþòü
âèìîãè і çàïåðåчåííя ñòîðіí, òà іíøèõ îáñòàâèí, яêі ìàþòü çíàчåííя
äëя âèðіøåííя ñïðàâè. Öі äàíі âñòàíîâëþþòüñя íà ïіäñòàâі
ïîяñíåíü ñòîðіí, òðåòіõ îñіá, їõíіõ ïðåäñòàâíèêіâ, äîïèòàíèõ яê
ñâіäêіâ, ïîêàçàíü ñâіäêіâ, ïèñüìîâèõ äîêàçіâ, ðåчîâèõ äîêàçіâ,
çîêðåìà çâóêî- і âіäåîçàïèñіâ, âèñíîâêіâ åêñïåðòіâ.
Îäíèì іç ñïîñîáіâ äîâåäåííя ìîðàëüíîї øêîäè є ñóäîâîïñèõîëîãічíà åêñïåðòèçà. Психолог-сóäîâèé åêñïåðò çìîæå
âñòàíîâèòè íàяâíіñòü àáî âіäñóòíіñòü îçíàê çàïîäіяííя îñîáі
ìîðàëüíîї øêîäè, à òàêîæ âèçíàчèòè ìàòåðіàëüíèé åêâіâàëåíò
ìîðàëüíîї øêîäè. Äîñèòü ïîøèðåíèì äîêàçîì ó ñïðàâàõ ïðî
êîìïåíñàöіþ ìîðàëüíîї øêîäè є âèñíîâêè ìåäèêіâ (äëя ïðèêëàäó,
çàïèñè ëіêàðя-ïñèõіàòðà ïðî ñòàí ïàöієíòà â ïåðâèííіé ìåäèчíіé
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äîêóìåíòàöії) ùîäî ñòàíó çäîðîâ’я ïîçèâàчà й îáóìîâëåíîñòі
íåãàòèâíèõ åìîöіéíî-âîëüîâèõ ïåðåæèâàíü ïîãіðøåííяì ñòàíó
çäîðîâ’я.
	Ïðè äîâåäåííі äî âіäîìà ñóäó äîêàçіâ ó êîæíîìó âèïàäêó òðåáà
íàäàâàòè ïîяñíåííя ùîäî ïðèчèííî-íàñëіäêîâîãî çâ’яçêó ç
ôàêòîì çàïîäіяííя ìîðàëüíîї øêîäè. Íàяâíіñòü äîñòàòíüîї
äîêàçîâîї áàçè âèñòóïàòèìå çàïîðóêîþ âèçíàчåííя ñóäîì
ñïðàâåäëèâîãî ðîçìіðó êîìïåíñàöії ìîðàëüíîї øêîäè.
1.3. Âіäïîâіäíî äî ñò. 268 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, íà âèìîãè,
ùî âèïëèâàþòü ç ïîðóøåííя îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ,
ïîçîâíà äàâíіñòü íå ïîøèðþєòüñя.
1.4. Ó âèïàäêàõ, êîëè ìåæі âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè
âèçíàчàþòüñя ó êðàòíîìó ñïіââіäíîøåííі ç ìіíіìàëüíèì ðîçìіðîì
çàðîáіòíîї ïëàòè чè íåîïîäàòêîâàíèì ìіíіìóìîì äîõîäіâ
ãðîìàäяí, íåîáõіäíî âèõîäèòè ç òàêîãî ðîçìіðó ìіíіìàëüíîї
çàðîáіòíîї ïëàòè чè íåîïîäàòêîâàíîãî ìіíіìóìó äîõîäіâ
ãðîìàäяí, ùî äіþòü íà чàñ ðîçãëяäó ñïðàâè.
1.5. Ó âèïàäêàõ çàïîäіяííя ìîðàëüíîї øêîäè ç âèíè êіëüêîõ
âіäïîâіäàчіâ ó ïîçîâíіé çàяâі íåîáõіäíî âèêëàñòè çìіñò âèìîã
ùîäî êîæíîãî ç íèõ. Ó ðàçі çàïîäіяííя îñîáі ìîðàëüíîї øêîäè
íåïðàâîìіðíî âчèíåíèìè äіяìè êіëüêîõ îñіá ðîçìіð âіäøêîäóâàííя
âèçíàчàєòüñя ç óðàõóâàííяì ñòóïåíя âèíè êîæíîї ç íèõ. Íà îñіá,
яêі çàïîäіяëè ìîðàëüíó øêîäó ñïіëüíî (âçàєìîïîâ’яçàíèìè,
ñóêóïíèìè äіяìè àáî äіяìè ç єäèíèì íàìіðîì), ïîêëàäàєòüñя
ñîëіäàðíà âіäïîâіäàëüíіñòü ç її âіäøêîäóâàííя.
1.6. Âіäïîâіäíî äî ñò. 1172 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè òà ï.
8 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó
ïðàêòèêó â ñïðàâàõ ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї (íåìàéíîâîї)
øêîäè», çà ìîðàëüíó øêîäó, çàïîäіяíó ïðàöіâíèêîì ïіä чàñ
âèêîíàííя òðóäîâèõ îáîâ’яçêіâ, âіäïîâіäàëüíіñòü íåñå îðãàíіçàöія,
ç яêîþ öåé ïðàöіâíèê ïåðåáóâàє ó òðóäîâèõ âіäíîñèíàõ, à îñòàííіé
âіäïîâіäàє ïåðåä íåþ ó ïîðяäêó ðåãðåñó. Çà òàêèõ îáñòàâèí ó
ïîçîâíіé çàяâі âіäïîâіäàчåì у ñïðàâі áóäå ðîáîòîäàâåöü (çàêëàä
îõîðîíè çäîðîâ’я чè ôіçèчíà îñîáà ïіäïðèєìåöü), à òðåòüîþ
îñîáîþ – ìåäèчíèé ïðàöіâíèê, äіяìè яêîãî çàïîäіяíî øêîäó.
1.7. Ìîðàëüíà øêîäà âіäøêîäîâóєòüñя íåçàëåæíî âіä ìàéíîâîї
øêîäè, яêà ïіäëяãàє âіäøêîäóâàííþ, òà íå ïîâ’яçàíà ç ðîçìіðîì
öüîãî âіäøêîäóâàííя. Ìîðàëüíà øêîäà âіäøêîäîâóєòüñя îäíî
ðàçîâî, яêùî іíøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì àáî çàêîíîì.
Ïðè âèçíàчåííі ðîçìіðó âіäøêîäóâàííя âðàõîâóþòüñя âèìîãè
ðîçóìíîñòі і ñïðàâåäëèâîñòі. Ó áóäü-яêîìó âèïàäêó ðîçìіð
âіäøêîäóâàííя ïîâèíåí áóòè àäåêâàòíèì заподіяній ìîðàëüíіé
øêîäі.
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2. Ïðàâî ëþäèíè íà âіäøêîäóâàííя ìàòåðіàëüíîї øêîäè.
2.1. Ç-ïîìіæ чèñëåííèõ ñïîñîáіâ çàõèñòó îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ
ïðàâ, çîêðåìà, і ìîæëèâîñòåé ïàöієíòіâ ó ïðîöåñі íàäàííя їì
ìåäèчíîї äîïîìîãè чè ìåäèчíèõ ïîñëóã — ïåðåäáàчåíî ïðàâî
íà âіäøêîäóâàííя çáèòêіâ òà іíøèõ ñïîñîáіâ âіäøêîäóâàííя
ìàòåðіàëüíîї øêîäè. Ñóá’єêòîì âіäïîâіäàëüíîñòі â öàðèíі îõîðîíè
çäîðîâ’я áóäóòü çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’я, à òàêîæ ìåäèчíі
ïðàöіâíèêè, яêі çàéìàþòüñя ïðèâàòíîþ ïðàêòèêîþ. Öèâіëüíîïðàâîâà âіäïîâіäàëüíіñòü ïîäіëяєòüñя íà 2 âèäè: 1) äîãîâіðíó; 2)
äåëіêòíó.
2.2. Äîãîâіðíà і äåëіêòíà âіäïîâіäàëüíіñòü розìåæîâóюòüñя
çà ïðàâèëîì, çãіäíî ç яêèì çà íàяâíîñòі ïåðåäóìîâ äëя
äîãîâіðíîãî ïîçîâó íåäîãîâіðíèé âіäïàäàє: äîãîâіðíèé
ïîçîâ âèòіñíяє íåäîãîâіðíèé. Öå, çâіñíî, íå ïîñëàáëþє
âñòàíîâëåíîї çàêîíîì âіäïîâіäàëüíîñòі. Ðіøåííя ïðî äîãîâіðíó
âіäïîâіäàëüíіñòü ïðèéìàєòüñя çà íàяâíîñòі ìіæ ñòîðîíàìè
äîãîâіðíîãî çîáîâ’яçàííя. Ó ðàçі âіäñóòíîñòі äîãîâіðíîãî
çîáîâ’яçàííя ïðèïóñòèìî âèðіøóâàòè ïèòàííя ïðî ïîêëàäåííя
äåëіêòíîї âіäïîâіäàëüíîñòі.
2.3. Ïðè íàäàííі ìåäèчíèõ ïîñëóã íà ïіäñòàâі îïëàòíîãî äîãîâîðó
çàñòîñîâóєòüñя äîãîâіðíà âіäïîâіäàëüíіñòü. ¯ї îáñяã ó äàíîìó
âèïàäêó íå ìîæå áóòè ìåíøèì äåëіêòíîї. Íàâïàêè, ðіâåíü
âіäøêîäóâàííя øêîäè ìîæå áóòè ïіäâèùåíèé ó ïîðіâíяííі іç
çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè. Çíàчåííя æ äîãîâîðó â öèõ âèïàäêàõ
ìîæå ïîëяãàòè â òîìó, ùî çà éîãî äîïîìîãîþ ïåðåäáàчåíèé
çàêîíîäàâñòâîì îáîâ’яçîê âіäøêîäóâàòè øêîäó ïîøèðþєòüñя
â îäíîìó ç òðüîõ íàïðяìіâ: ïіäñòàâè âèíèêíåííя çîáîâ’яçàííя,
éîãî ñóá’єêòíèé ñêëàä, à òàêîæ çìіñò.
	Àíàëіçóþчè ïèòàííя äîãîâіðíèõ çîáîâ’яçàíü, çàçíàчèìî, ùî â
ч. 2 ñò. 901 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè âêàçàíî, ùî ïðàâèëà ãë.
63 «Ïîñëóãè. Çàãàëüíі ïîëîæåííя» ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñя äî
âñіõ äîãîâîðіâ íàäàííя ïîñëóã (ó ò.ч. – ìåäèчíèõ), яêùî öå íå
ñóïåðåчèòü ñóòíîñòі çîáîâ’яçàííя.
2.4. Óìîâàìè íàñòàííя äåëіêòíîї âіäïîâіäàëüíîñòі ó ñèñòåìі
îõîðîíè çäîðîâ’я çà öèâіëüíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè є:
1) ïðîòèïðàâíà äія (áåçäіяëüíіñòü) ìåäïåðñîíàëó; 2) øêîäà,
ñïðèчèíåíà ïàöієíòó; 3) ïðèчèííèé çâ’яçîê ìіæ ïðîòèïðàâíіñòþ
äіяííя òà íàñòàííяì øêîäè; 4) âèíà çàïîäіþâàчà øêîäè.
2.5. Ó öèâіëüíîìó çàêîíîäàâñòâі Óêðàїíè äіє ïðèíöèï ïðåçóìïöії
âèíè çàïîäіþâàчà øêîäè ïðè íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè, ó
çâ’яçêó ç чèì âіäñóòíіñòü âèíè äîâîäèòüñя îñîáîþ, яêà âчèíèëà
ïðàâîïîðóøåííя. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, âñòàíîâëåíèì ó ч. 2
ñò. 1166 òà ч. 1 ñò. 1167 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, çàïîäіþâàч
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øêîäè çâіëüíяєòüñя âіä âіäøêîäóâàííя çà ñïðèчèíåííя ìàéíîâîї
òà ìîðàëüíîї øêîäè â ðàçі, яêùî äîâåäå, ùî òàêà øêîäà çàâäàíà
íå ç éîãî âèíè.
2.6. Ñòàòòя 1172 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè ïåðåäáàчàє
âіäøêîäóâàííя þðèäèчíîþ îñîáîþ (ó òîìó чèñëі, закладом
охорони здоров’я) чè ôіçèчíîþ îñîáîþ øêîäè, çàïîäіяíîї їõíіì
ïðàöіâíèêîì (ìåäèчíèì ïåðñîíàëîì) ïіä чàñ âèêîíàííя íèì ñâîїõ
òðóäîâèõ (ïðîôåñіéíèõ, ñëóæáîâèõ) îáîâ’яçêіâ. Çà òàêèõ îáñòàâèí
ó ïîçîâíіé çàяâі âіäïîâіäàчåì у ñïðàâі áóäå ðîáîòîäàâåöü (çàêëàä
îõîðîíè çäîðîâ’я чè ôіçèчíà îñîáà-ïіäïðèєìåöü), à òðåòüîþ
îñîáîþ – ìåäèчíèé ïðàöіâíèê, äіяìè яêîãî çàïîäіяíî øêîäó.
2.7. Ìàéíîâà øêîäà â ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я ñêëàäàєòüñя ç: à)
ðåàëüíèõ çáèòêіâ – âòðàòè, яêі îñîáà çàçíàëà чè яêèõ âèìóøåíà
çàçíàòè äëя âіäíîâëåííя ñâîãî ïîðóøåíîãî ïðàâà (âèòðàòè
íà ïðèäáàííя ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ, ïðîòåçóâàííя, äіàãíîñòèêó,
ëіêóâàííя òà ðåàáіëіòàöіþ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ëіêóâàííя,
ïîñèëåíå õàðчóâàííя, ñòîðîííіé äîãëяä, ïîõîâàííя, ñïîðóäæåííя
íàäãðîáíîãî ïàì’яòíèêà (ï. 1 ч. 2 ñò. 22, ñò. 1195, 1201 Öèâіëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè)); á) óïóùåíîї âèãîäè – äîõîäè, яêі îñîáà ìîãëà
á ðåàëüíî îäåðæàòè çà çâèчàéíèõ îáñòàâèí, яêáè її ïðàâî íå áóëî
ïîðóøåíî (çàðîáіòîê (äîõіä), âòðàчåíèé íею âíàñëіäîê âòðàòè чè
çìåíøåííя ïðîôåñіéíîї àáî çàãàëüíîї ïðàöåçäàòíîñòі (ï. 2 ч. 2
ñò. 22, ñò. 1195 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè)).
2.8. Ñòóïіíü âòðàòè ïðîôåñіéíîї ïðàöåçäàòíîñòі (ó відсотках),
ïîòðåáà â äîäàòêîâèõ âèäàõ äîïîìîãè âèçíàчàюòüñя ñóäîâîìåäèчíîþ åêñïåðòèçîþ. ßêùî â ïîòåðïіëîãî через óøêîäæåííя
çäîðîâ’я є ïîòðåáà ó äîäàòêîâèõ âèòðàòàõ íà ìåäèчíó òà
ñîöіàëüíó äîïîìîãó, òî âîíè ïіäëяãàþòü ñòяãíåííþ ç îñîáè,
âіäïîâіäàëüíîї çà øêîäó, ïðè öüîìó ïîòðåáà â òàêèõ âèòðàòàõ òà їõ
òðèâàëіñòü ìàþòü ïіäòâåðäæóâàòèñя âèñíîâêîì ñóäîâî-ìåäèчíîї
åêñïåðòèçè.
2.9. Ñòяãíåííя äîäàòêîâèõ âèòðàò ïîòåðïіëîãî ìîæå áóòè
ïðîâåäåíî é íà ìàéáóòíіé чàñ ó ìåæàõ ñòðîêіâ, çàçíàчåíèõ
ó âèñíîâêó ÌÑÅÊ àáî ñóäîâî-ìåäèчíîї åêñïåðòèçè. Ïðè
ñòяãíåííі ñóì âèòðàò íà ïðîòåçóâàííя, ïðèäáàííя ïóòіâêè íà
ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ëіêóâàííя ñóä ïîâèíåí çàçíàчèòè â ðіøåííі,
ùî ïðèñóäæåíі ñóìè ïіäëяãàþòü ïåðåðàõóâàííþ âіäïîâіäíіé
îðãàíіçàöії, яêà ìàє íàäàòè öі ïîñëóãè ïîòåðïіëîìó.
2.10. Ó âèïàäêó ñìåðòі ïîòåðïіëîãî îðãàíіçàöія àáî ãðîìàäяíèí,
âіäïîâіäàëüíі çà çàïîäіяííя øêîäè, çîáîâ’яçàíі âіäøêîäóâàòè
âèòðàòè íà ïîõîâàííя (â òîìó чèñëі íà ðèòóàëüíі ïîñëóãè й îáðяäè)
òіé îñîáі, яêà ïîíåñëà öі âèòðàòè. Òîìó âèìîãè ïðî ñòяãíåííя
âèòðàò íà ïîõîâàííя ìîæóòü ïðåä’яâëяòèñü яê îñîáàìè, ùî ìàþòü
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ïðàâî íà âіäøêîäóâàííя øêîäè ó çâ’яçêó çі ñìåðòþ ãîäóâàëüíèêà,
òàê і ñòîðîííіìè äî ïîòåðïіëîãî ãðîìàäяíàìè й îðãàíіçàöіяìè,
ùî ôàêòèчíî ïîíåñëè öі âèòðàòè. Âèòðàòè íà âèãîòîâëåííя
ïàì’яòíèêіâ і îãîðîæ âèçíàчàþòüñя, âèõîäячè ç їõ ôàêòèчíîї
âàðòîñòі, àëå íå âèùå ãðàíèчíîї âàðòîñòі ñòàíäàðòíèõ ïàì’яòíèêіâ
і îãîðîæ â äàíіé ìіñöåâîñòі.
2.11. Äëя äåòàëüíîго ç’яñóâàííя óñіõ іíøèõ ìåõàíіçìіâ
âіäøêîäóâàííя øêîäè, çàïîäіяíîї óøêîäæåííяì çäîðîâ’я,
çîêðåìà, àíàëіçóéòå ï. 12, 17–22 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðàїíè «Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëяäó ñóäàìè öèâіëüíèõ ñïðàâ çà
ïîçîâàìè ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè».

6.1.15. Ïðàâî íà æèòòя*
а) Кожна особа має право на життя, у т. ч. при
трансформації у суб’єкта медичних правовідносин –
пацієнта.
б) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 3, 21, 27, 64].
«Ëþäèíà, її æèòòя і çäîðîâ’я, чåñòü і ãіäíіñòü, íåäîòîðêàííіñòü і áåçïåêà
âèçíàþòüñя â Óêðàїíі íàéâèùîþ ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ» (ñò. 3).
«Óñі ëþäè є âіëüíі і ðіâíі ó ñâîїé ãіäíîñòі òà ïðàâàõ» (ñò. 21).
«Êîæíà ëþäèíà ìàє íåâіä’єìíå ïðàâî íà æèòòя. Íіõòî íå ìîæå áóòè
ñâàâіëüíî ïîçáàâëåíèé æèòòя. Îáîâ’яçîê äåðæàâè – çàõèùàòè æèòòя
ëþäèíè» (ñò. 27).
Це конституційне право не може бути обмежено навіть в умовах надзвичайного воєнного стану (ст. 64).
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 281].
«Ïðàâî íà æèòòя:
1. Ôіçèчíà îñîáà ìàє íåâіä’єìíå ïðàâî íà æèòòя.
2. Ôіçèчíà îñîáà íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíà æèòòя.
Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî çàõèùàòè ñâîє æèòòя òà çäîðîâ’я, à òàêîæ
æèòòя òà çäîðîâ’я іíøîї ôіçèчíîї îñîáè âіä ïðîòèïðàâíèõ ïîñяãàíü
áóäü-яêèìè çàñîáàìè, íå çàáîðîíåíèìè çàêîíîì.
*	ªâðîïåéñüêà õàðòія ïðàâ ïàöієíòіâ ïåðåäáàчàє 14 ïðàâ, яêі ðîçêðèâàëèñü, ïîðяä
ç ìîæëèâîñòяìè, âèçíàчåíèìè â íàöіîíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâі. Óñі іíøі ïðàâà,
âèñâіòëåíі â êíèçі, áàçóюòüñя ëèøå íà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ Óêðàїíè.
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3. Ìåäèчíі, íàóêîâі òà іíøі äîñëіäè ìîæóòü ïðîâàäèòèñя ëèøå ùîäî
ïîâíîëіòíüîї äієçäàòíîї ôіçèчíîї îñîáè çà її âіëüíîþ çãîäîþ.
Клінічні випробування лікарських засобів проводяться відповідно до
закону.
4. Çàáîðîíяєòüñя çàäîâîëåííя ïðîõàííя ôіçèчíîї îñîáè ïðî
ïðèïèíåííя її æèòòя.
5. Ñòåðèëіçàöія ìîæå âіäáóòèñя ëèøå çà áàæàííяì ïîâíîëіòíüîї
ôіçèчíîї îñîáè.
Ñòåðèëіçàöія íåäієçäàòíîї ôіçèчíîї îñîáè çà íàяâíîñòі ìåäèчíèõ
ïîêàçàíü ìîæå áóòè ïðîâåäåíà ëèøå çà çãîäîþ її îïіêóíà, ç äîäåð
æàííяì âèìîã, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.
6. Øòóчíå ïåðåðèâàííя âàãіòíîñòі, яêùî âîíà íå ïåðåâèùóє äâàíàäöяòè
òèæíіâ, ìîæå çäіéñíþâàòèñя çà áàæàííяì æіíêè.
Ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, øòóчíå ïåðåðèâàííя
âàãіòíîñòі ìîæå áóòè ïðîâåäåíå ïðè âàãіòíîñòі âіä äâàíàäöяòè äî
äâàäöяòè äâîõ òèæíіâ.
Ïåðåëіê îáñòàâèí, ùî äîçâîëяþòü ïåðåðèâàííя âàãіòíîñòі ïіñëя
äâàíàäöяòè òèæíіâ âàãіòíîñòі, âñòàíîâëþєòüñя çàêîíîäàâñòâîì.
7. Ïîâíîëіòíі æіíêà àáî чîëîâіê ìàþòü ïðàâî çà ìåäèчíèìè ïîêà
çàííяìè íà ïðîâåäåííя ùîäî íèõ ëіêóâàëüíèõ ïðîãðàì äîïîìіæ
íèõ ðåïðîäóêòèâíèõ òåõíîëîãіé, çãіäíî ç ïîðяäêîì òà óìîâàìè,
âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì» (ñò. 281).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 50, 52 (ч. 3)].
«Ìåäèчíèì ïðàöіâíèêàì çàáîðîíяєòüñя çäіéñíåííя åóòàíàçії –
íàâìèñíîãî ïðèñêîðåííя ñìåðòі àáî óìåðòâіííя íåâèëіêîâíî õâîðîãî
ç ìåòîþ ïðèïèíåííя éîãî ñòðàæäàíü» (ч. 3 ст. 50).

в) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî ðåàëіçàöіþ ñòàòòі 281 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè: Ïîñòà
íîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 15.02.2006 ð. ¹ 144.
ff  Ïðî затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ
Óêðàїíè âіä 27.12.2006 ð. ¹ 1849.
ff  Êëіíічíі ïðîòîêîëè ç àêóøåðñüêîї òà ãіíåêîëîãічíîї äîïîìîãè:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 29.12.2005 ð. ¹ 782.
ff  Ïðî організацію àìáóëàòîðíîї àêóøåðñüêî-ãіíåêîëîãічíîї äîïî
ìîãè â Óêðàїíі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 15.07.2011 ð ¹ 417.
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ff  Ïðî îðãàíіçàöіþ íàäàííя стаціонарної àêóøåðñüêî-ãіíåêîëîãічíîї
òà íåîíàòîëîãічíîї äîïîìîãè â Óêðàїíі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
29.12.2003 р. ¹ 620.
ff  ²íñòðóêöія ïðî ïîðяäîê ïðîâåäåííя îïåðàöії øòóчíîãî ïåðå
ðèâàííя âàãіòíîñòі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 20.07.2006 р.
¹ 508.
ff  Ïðî çàñòîñóâàííя ìåòîäіâ ñòåðèëіçàöії ãðîìàäяí: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 06.07.1994 ð. ¹ 121.
ff  Ïîðяäîê çàñòîñóâàííя ìåòîäіâ õіðóðãічíîї ñòåðèëіçàöії æіíîê:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 06.07.1994 ð. ¹ 121.
ff  Ïåðåëіê ìåäèчíèõ ïîêàçàíü äëя ïðîâåäåííя õіðóðãічíîї
ñòåðèëіçàöії чîëîâіêіâ: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 06.07.1994 ð.
¹ 121.
ff  Ïîðяäîê çàñòîñóâàííя ìåòîäó õіðóðãічíîї ñòåðèëіçàöії чîëîâіêіâ:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 06.07.1994 ð. ¹ 121.
ff  Про затвердження Ïîðяäêу направлення жінок для проведення
першого курсу лікування безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за
бюджетні кошти: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 29.11.2004 ð. ¹ 579.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя плану реалізації заходів щодо забезпечення
виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації
на період до 2015 року»: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 04.07.2007 ð.
¹ 372/34.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя êëіíічíîãî Ïðîòîêîëó ç ïåðâèííîї
ðåàíіìàöії òà ïіñëяðåàíіìàöіéíîї äîïîìîãè íîâîíàðîäæåíèì:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 08.06.2007 ð. ¹ 312.
ff  ²íñòðóêöія ùîäî êîíñòàòàöії ñìåðòі ëþäèíè íà ïіäñòàâі ñìåðòі
ìîçêó: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî çàòâåðäæåííя íîðìàòèâíîïðàâîâèõ äîêóìåíòіâ ç ïèòàíü òðàíñïëàíòàöії» âіä 25.09.2000 ð.
¹ 226.
ff  ²íñòðóêöія ç âèçíàчåííя êðèòåðіїâ ïåðèíàòàëüíîãî ïåðіîäó, æèâî
íàðîäæåíîñòі òà ìåðòâîíàðîäæåíîñòі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
29.03.2006 ð. ¹ 179.
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Çãіäíî ç öèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì ïіä æèâîíàðîäæåííяì
ðîçóìієòüñя âèãíàííя àáî âèëóчåííя ç îðãàíіçìó ìàòåðі ïëîäà, яêèé
ïіñëя âèãíàííя/âèëóчåííя (íåçàëåæíî âіä òðèâàëîñòі âàãіòíîñòі, âіä
òîãî, чè ïåðåðіçàíà ïóïîâèíà і чè âіäøàðóâàëàñü ïëàöåíòà) äèõàє àáî
ìàє áóäü-яêі іíøі îçíàêè æèòòя, òàêі яê ñåðöåáèòòя, ïóëüñàöія ïóïîâèíè,
ïåâíі ðóõè ñêåëåòíèõ ì’яçіâ. Ìåðòâîíàðîäæåííя – öå âèãíàííя àáî
âèëóчåííя ç îðãàíіçìó ìàòåðі ïëîäà ç 22-ãî ïîâíîãî òèæíя âàãіòíîñòі (ç
154-ї äîáè âіä ïåðøîãî äíя îñòàííüîãî íîðìàëüíîãî ìåíñòðóàëüíîãî
öèêëó) àáî ìàñîþ 500 ã òà áіëüøå, яêèé íå äèõàє òà íå âèяâëяє áóäüяêèõ іíøèõ îçíàê æèòòя, òàêèõ яê ñåðöåáèòòя, ïóëüñàöія ïóïîâèíè àáî
ïåâíі ðóõè ñêåëåòíèõ ì’яçіâ.
ff  Про затвердження Ïîðяäêу взаємодії між органами внутрішніх
справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури
України при встановленні факту смерті людини: Íàêàç Генеральної прокуратури України, МВС України, ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
25.10.2011 ð. ¹ 102/685/692.
ff  Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 15.12.2003 ð.
¹ 582 (зі змінами: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 03.11.2008 ð.
¹ 624, Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 27.12.2011 ð. ¹ 977).

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.11].
«Ëіêàð çîáîâ’яçàíèé ïåðåáóâàòè ïîðяä ç âìèðàþчèì õâîðèì äî
îñòàííüîї ìèòі éîãî æèòòя…Ïèòàííя ïðî ïðèïèíåííя ðåàíіìàöіéíèõ
çàõîäіâ ñëіä âèðіøóâàòè çà ìîæëèâîñòі êîëåãіàëüíî і ó âèïàäêó, êîëè
ñòàí ëþäèíè âèçíàчàєòüñя яê áåçïîâîðîòíà ñìåðòü âіäïîâіäíî äî
êðèòåðіїâ, âèçíàчåíèõ ÌÎÇ Óêðàїíè. Ëіêàð íå ìàє ïðàâà ñâіäîìî
ïðèñêîðþâàòè íàñòàííя ñìåðòі, âäàâàòèñü äî åâòàíàçії àáî çàëóчàòè
äî її ïðîâåäåííя іíøèõ îñіá» (ï. 3.11).
ff  Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх
справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури
України при встановленні факту смерті людини: Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, МОЗ України від
25.10.2011 р. № 102/685/692.
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ff  Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги: Наказ МОЗ України від 15.12.2003 р.
№ 582 (зі змінами: Наказ МОЗ України від 03.11.2008 р.
№ 624; Наказ МОЗ України від 27.12.2011 р. № 977).

ґ) Інше регулювання
ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі çà êîíñòèòóöіéíèì
ïîäàííяì 51 íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàїíè ùîäî âіäïîâіäíîñòі
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè (êîíñòèòóöіéíîñòі) ïîëîæåíü ñòàòåé 24, 58,
59, 60, 93, 190-1 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè â чàñòèíі,
ùî ïåðåäáàчàє ñìåðòíó êàðó яê âèä ïîêàðàííя (ñïðàâà ïðî
ñìåðòíó êàðó) âіä 29.12.1999 ð.
Ñóä âіäçíàчèâ, ùî êîíñòèòóöіéíå çàáåçïåчåííя íåâіä’єìíîãî ïðàâà íà
æèòòя êîæíîї ëþäèíè, яê і âñіõ іíøèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà
â Óêðàїíі, áàçóєòüñя íà çàñàäі: âèíяòêè ñòîñîâíî ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè
і ãðîìàäяíèíà âñòàíîâëþþòüñя ñàìîþ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, à íå
çàêîíàìè чè іíøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè. Âіäïîâіäíî äî ïîëîæåííя
ч. 1 ñò. 64 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, «êîíñòèòóöіéíі ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè
і ãðîìàäяíèíà íå ìîæóòü áóòè îáìåæåíі, êðіì âèïàäêіâ, ïåðåäáàчåíèõ
Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Ã., 26 ðîêіâ, яêà õâîðіëà íà âðîäæåíу ваду ñåðöя, çàâàãіòíіëà і âèðіøèëà
âèíîñèòè âàãіòíіñòü. Îäíàê ïіñëя ñïëèâó 22 òèæíіâ âàãіòíîñòі ñòàí ïàöієíòêè
ðіçêî ïîãіðøèâñя, і áóëî ïðèéíяòî ðіøåííя ïåðåðâàòè âàãіòíіñòü çà
ìåäèчíèìè ïîêàçàìè.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
У гр. Р., яка потрапила в ДТП, пердчасно почалась пологова діяльність внаслідок чого народилася дитина, що важила 600 г. Лікар-неонатолог повідомила породіллю, що такі діти не підлягають виходженню і незважаючи на
прохання пацієнтки про надання реанімаційної допомоги дитині, медичні
працівники не вважали немовля життєздатним, не вживали необхідних
заходів, що спричинило її смерть.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Позивачка гр. Д. звернулася до суду з позовом до Комунального закладу
охорони здоров’я «Л. центральна районна лікарня» (далі – Л. ЦРЛ), третьої
особи гр. І., в якому просила відшкодувати моральну шкоду, яка виникла
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внаслідок заподіяння шкоди її здоров’ю. Позивачка відзначила, що 16 вересня 2000 р. звернулась у гінекологічне відділенні Л. ЦРЛ до лікаря І. з
проханням провести операцію з переривання вагітності. Після втручання
її самопочуття погіршилось, але лікар І. жодним чином не відреагував на її
скарги. Наступного дня стан здоров’я значно погіршився, супроводжувався
сильним больовим синдромом, протягом дня її ніхто не оглянув і допомоги
не надав. Ввечері 17.09.2000 р. черговий лікар А. її оглянула, сказала, що
внаслідок перфорації матки сталася кровотеча в черевну порожнину та
розвинувся сепсис. Лікарями Н. та С. їй було проведено операцію - екстирпацію матки з трубами і дренаж черевної порожнини, розтин спайки та
відновлення кишкової прохідності. В уточненій позовній заяві гр. Д. посилалася на те, що їй завдано значної моральної шкоди, зумовленої фізичним
болем, тривалим післяопераційним лікуванням, проблемами зі здоров’ям,
які виникли після проведення аборту, відсутністю нормального статевого
життя, позбавленням її репродуктивної функції та погіршенням взаємин з
чоловіком, і просила стягнути на її користь з відповідача 480 000 гривень.
Позов до Л. ЦРЛ, третьої особи І. про відшкодування моральної шкоди, яка
виникла внаслідок заподіяння шкоди здоров’ю, суд задовольнив частково,
ухвалив рішення про стягнення з Л. ЦРЛ на користь позивачки моральну
шкоду в сумі 20 000 грн (двадцять тисяч грн.).

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Право на охорону здоров’я, зокрема право на медичну допомогу,
є гарантією права на життя.

2.	Êðèòåðії æèâîíàðîäæåííя чіòêî çàêîíîäàâчî âðåãóëüîâàíі
ïðèïèñàìè ²íñòðóêöії ç âèçíàчåííя êðèòåðіїâ ïåðèíàòàëüíîãî
ïåðіîäó, æèâîíàðîäæåíîñòі òà ìåðòâîíàðîäæåíîñòі, çàòâåðäæåíîї
Íàêàçîì ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 29.03.2006 ð. ¹ 179. ßê âèäíî ç àíàëіçó
цього íîðìàòèâíî-ïðàâîãî àêòа, ëèøå äіòè, яêі íàðîäèëèñя ó
òåðìіíè âàãіòíîñòі що перевищують 22 òèæíі або з масою 500 г та
більше, ââàæàþòüñя, çà íàяâíîñòі îçíàê æèòòя, æèâîíàðîäæåíèìè
і ïіäëяãàþòü âèõîäæóâàííþ. Згідно з çàçíàчåíèм çàêîíîäàâчèм
àêòом, òàêèì, що íàðîäèâñя æèâèì, є íîâîíàðîäæåíèé, ó яêîãî є
õîчà á îäíà ç òàêèõ îçíàê: à) äèõàííя; á) ñåðöåáèòòя; â) ïóëüñàöія
ñóäèí ïóïîâèíè; ã) ðóõè ñêåëåòíèõ ì’яçіâ. Çà âіäñóòíîñòі óñіõ
(íå áóäü-яêîї!) перелічених îçíàê íîâîíàðîäæåíèé ââàæàєòüñя
ìåðòâèì.
3.

Ðåàíіìàöіéíó äîïîìîãó íàäàþòü äіòяì, íàðîäæåíèì æèâèìè
(çãіäíî ç êðèòåðіяìè æèâîíàðîäæåíîñòі), ç óðàõóâàííяì їõньої
æèòòєçäàòíîñòі íà ïіäñòàâі êëіíічíîãî ïðîòîêîëó íàäàííя ðåàíі
ìàöіéíîї äîïîìîãè íîâîíàðîäæåíèì çàëåæíî âіä ñòóïåíя
äîíîøåíîñòі, іíòðàíàòàëüíîї ãіïîêñії òîùî.
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4.

Ðåàíіìàöіéíі çàõîäè ïðè òåðìіíàëüíèõ ñòàíàõ є âèùèì ñòó
ïåíåì óðãåíòíîї äîïîìîãè і çàâæäè êâàëіôіêóþòüñя яê êðàéíя
íåîáõіäíіñòü. Ó òîìó âèïàäêó, êîëè ухвалюєòüñя ðіøåííя íå
ïðîâîäèòè ðåàíіìàöіþ, öå ðіøåííя îçíàчàє ëèøå âіäìîâó
âіä ðåàíіìàöіéíèõ çàõîäіâ ó разі íàñòàííя êëіíічíîї ñìåðòі чè
ðіçêîãî çãàñàííя æèòòєâèõ ôóíêöіé – íå áіëüøå. Âіäìîâà âіä
ðåàíіìàöії íå ìîæå îçíàчàòè âіäìîâó âіä ëіêóâàííя çàõâîðþâàííя
чè, íàïðèêëàä, âіä åôåêòèâíîãî çíåáîëþâàííя, îñêіëüêè öå,
îчåâèäíî, çàâäàâàòèме çíàчíîї øêîäè õâîðèì ëþäяì.

5.	Лþäèíà ââàæàєòüñя ïîìåðëîþ ç ìîìåíòó, êîëè âñòàíîâëåíà
ñìåðòü її ìîçêó. Ñìåðòü ìîçêó îçíàчàє ïîâíó і íåçâîðîòíó âòðàòó
âñіõ éîãî ôóíêöіé. Ìîìåíò ñìåðòі ìîçêó ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî,
яêùî âèêëþчåíі âñі іíøі ìîæëèâі çà äàíèõ îáñòàâèí ïðèчèíè
âòðàòè ñâіäîìîñòі òà ðåàêöіé îðãàíіçìó (ñò. 15 Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî òðàíñïëàíòàöіþ îðãàíіâ òà іíøèõ àíàòîìічíèõ ìàòåðіàëіâ
ëþäèíі» âіä 16.07.1999 ð.). Ñìåðòü ìîçêó ïðèðіâíþєòüñя
äî ñìåðòі ëþäèíè. Äіàãíîç ñìåðòі ìîçêó âñòàíîâëþєòüñя
êîíñèëіóìîì ëіêàðіâ, ùî ìàє ó ñêëàäі àíåñòåçіîëîãà ç äîñâіäîì
ðîáîòè ó âіääіëåííі іíòåíñèâíîї òåðàïії íå ìåíøå íіæ 5 ðîêіâ.
Äëя ïðîâåäåííя ñïåöіàëüíèõ äîñëіäæåíü äî ñêëàäó êîíñèëіóìó
âõîäяòü іíøі ôàõіâöі ç äîñâіäîì ðîáîòè çà ôàõîì íå ìåíøå
íіæ 5 ðîêіâ, ó òîìó чèñëі çàïðîøåíі ç іíøèõ çàêëàäіâ íà
êîíñóëüòàòèâíіé îñíîâі. Сêëàä êîíñèëіóìó затверджує çàâіäóþчèй
âіääіëåííяì іíòåíñèâíîї òåðàïії, в якому ïåðåáóâàє õâîðèé, à
çà éîãî âіäñóòíîñòі – âіäïîâіäàëüíèй чåðãîâèй ëіêàð çàêëàäó
(²íñòðóêöія ùîäî êîíñòàòàöії ñìåðòі ëþäèíè íà ïіäñòàâі ñìåðòі
ìîçêó, çàòâåðäæåíà Íàêàçîì ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî çàòâåðäæåííя
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíòіâ ç ïèòàíü òðàíñïëàíòàöії» âіä
25.09.2000 ð. ¹ 226).

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права людини на життя у контексті Права на життя, розкритого у
розділах 2 і 3.
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6.1.16. Право 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
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 21, 22 (ч. 2,
3), 24 (ч. 2)].
«Óñі ëþäè є âіëüíі і ðіâíі ó ñâîїé ãіäíîñòі òà ïðàâàõ. Ïðàâà і ñâîáîäè
ëþäèíè є íåâіäчóæóâàíèìè òà íåïîðóøíèìè» (ñò. 21).
«Êîíñòèòóöіéíі ïðàâà і ñâîáîäè ãàðàíòóþòüñя і íå ìîæóòü áóòè ñêà
ñîâàíі. Ïðè ïðèéíяòòі íîâèõ çàêîíіâ àáî âíåñåííі çìіí äî чèííèõ
çàêîíіâ íå äîïóñêàєòüñя çâóæåííя çìіñòó òà îáñяãó іñíóþчèõ ïðàâ і
ñâîáîä (ñò. 22).
«Íå ìîæå áóòè ïðèâіëåїâ чè îáìåæåíü çà îçíàêàìè ðàñè, êîëüîðó
øêіðè, ïîëіòèчíèõ, ðåëіãіéíèõ òà іíøèõ ïåðåêîíàíü, ñòàòі, åòíічíîãî
òà ñîöіàëüíîãî ïîõîäæåííя, ìàéíîâîãî ñòàíó, ìіñöя ïðîæèâàííя, çà
ìîâíèìè àáî іíøèìè îçíàêàìè» (ñò. 24).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6 (ï. «è»), 9].
Ó ï. «è» ñò. 6 ïåðåäáàчåíî ïðàâî êîæíîãî ãðîìàäяíèíà íà ïðàâîâèé
çàõèñò âіä áóäü-яêèõ íåçàêîííèõ ôîðì äèñêðèìіíàöії, ïîâ’яçàíèõ іç
ñòàíîì çäîðîâ’я.
«Îáìåæåííя ïðàâ ãðîìàäяí, ïîâ’яçàíі іç ñòàíîì їõ çäîðîâ’я:
1. Íà ïіäñòàâàõ і â ïîðяäêó, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíàìè Óêðàїíè, ãðîìàäяíè
ìîæóòü áóòè âèçíàíі òèìчàñîâî àáî ïîñòіéíî íåïðèäàòíèìè çà ñòàíîì
çäîðîâ’я äî ïðîôåñіéíîї àáî іíøîї äіяëüíîñòі, ïîâ’яçàíîї ç ïіäâèùåíîþ
íåáåçïåêîþ äëя îòîчóþчèõ, à òàêîæ ç âèêîíàííяì ïåâíèõ äåðæàâíèõ
ôóíêöіé.
2. Çàñòîñóâàííя ïðèìóñîâèõ çàõîäіâ ìåäèчíîãî õàðàêòåðó ùîäî
îñіá, яêі âчèíèëè ñóñïіëüíî íåáåçïåчíі äіяííя, îáìåæåííя ïðàâ іíøèõ
ãðîìàäяí ó âèãëяäі ïðèìóñîâîãî ìåäèчíîãî îãëяäó àáî ïðèìóñîâîї
ãîñïіòàëіçàöії, à òàêîæ ó çâ’яçêó ç ïðîâåäåííяì êàðàíòèííèõ çàõîäіâ
äîïóñêàєòüñя òіëüêè íà ïіäñòàâàõ і â ïîðяäêó, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíàìè
Óêðàїíè.
3. Ðіøåííя ïðî îáìåæåííя ïðàâ ãðîìàäяí, ïîâ’яçàíі іç ñòàíîì їõ
çäîðîâ’я, ìîæóòü áóòè îñêàðæåíі â ñóäîâîìó ïîðяäêó» (ñò. 9).
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ff  Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòя 9].
«Îáìåæåííя, ïîâ’яçàíі ç âèêîíàííяì îêðåìèõ âèäіâ äіяëüíîñòі:
Îñîáà ìîæå áóòè âèçíàíà òèìчàñîâî (íà ñòðîê äî ï’яòè ðîêіâ) àáî
ïîñòіéíî íåïðèäàòíîþ âíàñëіäîê ïñèõічíîãî ðîçëàäó äî âèêîíàííя
îêðåìèõ âèäіâ äіяëüíîñòі (ðîáіò, ïðîôåñіé, ñëóæáè), ùî ìîæóòü
ñòàíîâèòè áåçïîñåðåäíþ íåáåçïåêó äëя íåї àáî îòîчóþчèõ. Ç ìåòîþ
âñòàíîâëåííя ïðèäàòíîñòі îñîáè äî âèêîíàííя îêðåìèõ âèäіâ
äіяëüíîñòі (ðîáіò, ïðîôåñіé, ñëóæáè) ç îñîáëèâèìè âèìîãàìè äî ñòàíó
її ïñèõічíîãî çäîðîâ’я âîíà ïіäëяãàє îáîâ’яçêîâîìó ïîïåðåäíüîìó
(ïåðåä ïîчàòêîì äіяëüíîñòі) òà ïåðіîäèчíèì (ó ïðîöåñі äіяëüíîñòі)
ïñèõіàòðèчíèì îãëяäàì» (ñò. 9).
ff  Ïðî çàõèñò íàñåëåííя âіä іíôåêöіéíèõ õâîðîá: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòя 23].
«Яêùî áàêòåðіîíîñіяìè є îñîáè, ðîáîòà яêèõ ïîâ’яçàíà ç îáñëóãî
âóâàííяì íàñåëåííя і ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîøèðåííя іíôåêöіéíèõ
õâîðîá, òàêі îñîáè çà їõ çãîäîþ òèìчàñîâî ïåðåâîäяòüñя íà ðîáîòó, íå
ïîâ’яçàíó ç ðèçèêîì ïîøèðåííя іíôåêöіéíèõ õâîðîá. ßêùî çàçíàчåíèõ
îñіá ïåðåâåñòè íà іíøó ðîáîòó íåìîæëèâî, âîíè âіäñòîðîíþþòüñя âіä
ðîáîòè â ïîðяäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì. Íà ïåðіîä âіäñòîðîíåííя
âіä ðîáîòè öèì îñîáàì âèïëàчóєòüñя äîïîìîãà ó çâ’яçêó ç òèìчàñîâîþ
âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñòі».
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [ñòàòòя 17].
Çвільнення з роботи, відмова у прийнятті на роботу, відмова у прийомі до освітніх, медичних закладів, до закладів соціальної опіки і
піклування та соціальних служб, а також відмова у наданні медичної
допомоги та соціальних послуг, обмеження інших прав людей, які
живуть з ВІЛ, на підставі їх ВІЛ-позитивного статусу, а також обмеження прав їхніх рідних і близьких на цій підставі забороняється.
ff  Ïðî боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 05.07.2001 ð. [ñòàòòі 8, 12].

в) Підзаконні нормативно-правові акти
ff  Єдиний термінологічний словник (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги: Наказ Моз України від
20.07.2011 р. № 427.
304

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 6.1.

ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.9].
«Ëіêàð ïîâèíåí íàäàâàòè ìåäèчíó äîïîìîãó çà ñïåöіàëüíіñòþ õâîðèì
íåçàëåæíî âіä âіêó, ñòàòі, ðàñè, íàöіîíàëüíîñòі, âіðîñïîâіäàííя,
ñîöіàëüíîãî ñòàíó, ïîëіòèчíèõ ïîãëяäіâ, ìіñöя ïðîæèâàííя,
ãðîìàäяíñòâà òà іíøèõ íåìåäèчíèõ îçíàê, âêëþчàþчè ìàòåðіàëüíå
ïîëîæåííя».

д) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Í., Â²Ë-іíôіêîâàíîãî, áóëî ãîñïіòàëіçîâàíî ç ïіäîçðîþ íà ãîñòðèé
ãåïàòèò â іíôåêöіéíå âіääіëåííя ìіñüêîї іíôåêöіéíîї ëіêàðíі. Ëіêóþчèé
ëіêàð, îôîðìëяþчè ìåäèчíó äîêóìåíòàöіþ, äіçíàëàñü ïðî позитивний Â²Ëñòàòóñ ïàöієíòà, àëå öя іíôîðìàöія æîäíèì чèíîì íå âïëèíóëà íà яêіñòü
òà îáñяã íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè чè ñòàâëåííя äî õâîðîãî. Ó ïðîöåñі
ïðîâåäåíèõ äіàãíîñòèчíèõ îáñòåæåíü ó ãð. Í. áóëî âñòàíîâëåíî äіàãíîç
«Гåïàòèò Ñ, ãîñòðèé ïåðåáіã, æîâòяíèчíà ôîðìà».
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ãð. À. áóëî äîпраâëåíî äî ïðèéìàëüíîãî âіääіëåííя ëіêàðíі øâèäêîї
äîïîìîãè ç ìіñöя äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîї ïðèãîäè ç ïîäâіéíèì ïåðåëîìîì
íèæíüîї êіíöіâêè. Йому áóëî âіäìîâëåíî â ãîñïіòàëіçàöії через те, що ïіä
чàñ îôîðìëåííя іñòîðії õâîðîáè òà çáîðó àíàìíåçó ïàöієíò âèçíàв, що ó
ìèíóëîìó мав òóáåðêóëüîçíе çàõâîðþâàííя. Óìîâîþ ãîñïіòàëіçàöії õâîðîãî
áóëî ïðåä’яâëåííя äîâіäêè ç ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî äèñïàíñåðó ïðî
âіäñóòíіñòü õâîðîáè. Після ïðåä’яâëåííя òàêîї äîâіäêè ïàöієíòà çìóñèëè
їõàòè çà íîâîþ, àëå âæå â çàìіñüêèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé äèñïàíñåð, ùî
ñâіäчèëî ïðî íåáàæàííя íàäàâàòè цьîìó ïàöієíòові ìåäèчíó äîïîìîãó
çàãàëîì.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ç ïîñàäè âîäія ðåäàêöії ðàéîííîї ãàçåòè «Çëàãîäà» áóëî çâіëüíåíî Îëåêñія
Â., ùî ìàâ Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ. Звільнений çâåðíóâñя äî ñóäó ç
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ïîçîâíîþ çàяâîþ ïðî ïîíîâëåííя íà ðîáîòі òà âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї
øêîäè. Âіäïîâіäàчàìè ó ñïðàâі âèñòóïàëè ðàéîííà ãàçåòà «Çëàãîäà»,
ðàéîííà äåðæàâíà àäìіíіñòðàöія, ðàéîííà ðàäà òà êàçíàчåéñòâî. Ïіä
чàñ ñóäîâîãî ðîçãëяäó ñïðàâè áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ãîëîâíий ðåäàêòîð
ðàéîííîї ãàçåòè äîïóстився ãðóáого ïîðóøåííя êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і
ñâîáîä Â²Ë-ïîçèòèâíîãî ãðîìàäяíèíà, ïðèíèзив éîãî ãіäíіñòü. Ðіøåííяì
ðàéîííîãî ñóäó âіä 18 æîâòíя 2004 ð. ïîçîâ Îëåêñія Â. áóëî çàäîâîëåíî,
éîãî ïîíîâëåíî íà ðîáîòі, à âіäïîâіäàчіâ çîáîâ’яçàëè âіäøêîäóâàòè
ìîðàëüíó øêîäó â ðîçìіðі 4000 ãðí. Ця ñóäîâà ñïðàâà ââàæàєòüñя îäíієþ ç
íàéãóчíіøèõ â Óêðàїíі òà є ïîçèòèâíèì ïðèêëàäîì ефективності ìåõàíіçìó
çàõèñòó âіä íåçàêîííèõ ôîðì äèñêðèìіíàöії.

е) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Ïðàâî íå áóòè äèñêðèìіíîâàíèì çà ñòàíîì çäîðîâ’я ãàðàíòîâàíå
íàöіîíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì і ïåðåäáàчàє ìîæëèâіñòü êîæíîї
ëþäèíè çäіéñíþâàòè ñâîї ïðàâà òà âèêîíóâàòè îáîâ’яçêè
íåçàëåæíî âіä ñòàíó її çäîðîâ’я, êðіì âèïàäêіâ çàêîííîãî
îáìåæåííя òàêèõ ïðàâ. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà Óêðàїíè
çàáîðîíяє áóäü-яêі âèäè íåçàêîííîї äèñêðèìіíàöії, ó òîé
чàñ яê ïåðåäáàчåíі çàêîíîì îáìåæåííя ó ïðàâàõ çà ñòàíîì
çäîðîâ’я ìîæóòü çäіéñíþâàòèñü ëèøå íà ïіäñòàâàõ òà â ïîðяäêó,
ïåðåäáàчåíîìó çàêîíàìè, áóäü-яêå íåäîòðèìàííя яêèõ ìîæå
áóòè îñêàðæåíе ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðяäêó.
Çîêðåìà, äî òàêèõ íîðìàòèâíèõ îáìåæåíü ìîæíà âіäíåñòè ñò. 19,
20, 84, 92–96 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, ñò. 9 Çàêîíó Óêðàїíè
«Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я», ñò. 21
Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò íàñåëåííя âіä іíôåêöіéíèõ õâîðîá»,
ñò. 3, 4, 11, 12, 14 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó»,
ñò. 8, 12 Çàêîíу Óêðàїíè «Ïðî áîðîòüáó іç çàõâîðþâàííяì íà
òóáåðêóëüîç».
2.	Дîñèòü åôåêòèâíèì ìåõàíіçìîì çàõèñòó ïðàâà íå áóòè äèñêðè
ìіíîâàíèì çà ñòàíîì çäîðîâ’я, çâàæàþчè, яê ïðàâèëî, íà íåãàéíó
íåîáõіäíіñòü â îòðèìàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè, є ïèñüìîâà
ñêàðãà äî ãîëîâíîãî ëіêàðя çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я òà/àáî
íàчàëüíèêà óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я ïðè âіäïîâіäíіé ìіñöåâіé
àäìіíіñòðàöії/ðàäі. Ця ôîðìà çàõèñòó ïðàâà є åôåêòèâíîþ òà
чàñòî äає змогу âèðіøèòè ïèòàííя âіäðàçó, â òîé чàñ яê ðîçãëяä
çâåðíåííя îðãàíàìè âíóòðіøíіõ ñïðàâ, ïðîêóðàòóðè òà ñóäó ìîæå
òðèâàòè â чàñі.
3.
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Íå ìåíø åôåêòèâíèì ñïîñîáîì çàõèñòó âіä ìîæëèâîї äèñêðè
ìіíàöії ìîæå áóòè âèìîãà íàäàòè ïèñüìîâі ðîç’яñíåííя ïðî
ïіäñòàâè òà ïðèчèíè âіäìîâè â ðåàëіçàöії òîãî чè іíøîãî ïðàâà.
Áóäü-яêà âіäìîâà â çàäîâîëåííі заяви àáî ñêàðãè ïîâèííà
´ðóíòóâàòèñü íà íîðìàõ çàêîíó. Такі дії заявника слугувати-
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муть оптимізації здійснення пацієнтом свого права. Êðіì òîãî,
ïèñüìîâі äîêóìåíòè ïðî âіäìîâó â ðåàëіçàöії ïðàâà ëþäèíè
ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я є áåçäîãàííèìè äîêàçàìè äëя
ñóäîâîї ôîðìè çàõèñòó ïîðóøåíèõ ïðàâ. Нàïðèêëàä, ó ïîðяäêó
àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäîчèíñòâà ìîæíà âèçíàòè íåïðàâîìіðíèìè
òà òàêèìè, ùî ïîðóøóþòü ïðàâà ëþäèíè, äії îðãàíіâ äåðæàâíîї
âëàäè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя, їõíіõ ïîñàäîâèõ і
ñëóæáîâèõ îñіá, іíøèõ ñóá’єêòіâ ïðè çäіéñíåííі íèìè âëàäíèõ
óïðàâëіíñüêèõ ôóíêöіé, ó òîìó чèñëі ïðè âèêîíàííі äåëåãîâàíèõ
ïîâíîâàæåíü.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональнінорми,які стосуються
Права на захист від будь-яких незаконних форм дискримінації,
пов’язаних зі станом здоров’я у контексті таких можливостей:
••

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. Право 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
ff  Конституція України від 28.06.1996 р. [статті 28 (ч. 1, 2),
64, 68].
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà ïîâàãó äî éîãî ãіäíîñòі. Íіõòî íå ìîæå áóòè
ïіääàíèé êàòóâàííþ, æîðñòîêîìó, íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó, ùî
ïðèíèæóє éîãî ãіäíіñòü, ïîâîäæåííþ чè ïîêàðàííþ» (ñò. 28).
Íà êîíñòèòóöіéíîìó ðіâíі âèçíàчåíî, ùî право не бути підданим
êàòóâàíню, æîðñòîêîму, нелюдському або такому , що ïðèíèæóє його
ãіäíіñòü, ïîâîäæåííю чè ïîêàðàííю (ñò.28) íå ìîæå áóòè îáìåæåíо
íàâіòü â óìîâàõ íàäçâèчàéíîãî àáî âîєííîãî ñòàíó (ñò. 64). Ó ñò. 68
çàêðіïëåíî îäèí ç êîíñòèòóöіéíèõ îáîâ’яçêіâ, à ñàìå: íå ïîñяãàòè íà
ïðàâà, ñâîáîäè, чåñòü і ãіäíіñòü іíøèõ ëþäåé.
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ff  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [стаття 297].
«Ïðàâî íà ïîâàãó äî ãіäíîñòі òà чåñòі:
1. Êîæåí ìàє ïðàâî íà ïîâàãó äî éîãî ãіäíîñòі òà чåñòі.
2. Ãіäíіñòü òà чåñòü ôіçèчíîї îñîáè є íåäîòîðêàííèìè.
3. Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî çâåðíóòèñя äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî çàõèñò
її ãіäíîñòі òà чåñòі» (ñò. 297).

г) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[п. 2.2, 3.13].
«Лікар не може залишити без уваги будь-які прояви жорстокості або
приниження людської гідності» (п. 3.13).

ґ) Інше регулювання
ff  Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â ñïðàâàõ ïðî çàõèñò ãіäíîñòі òà чåñòі
ôіçèчíîї îñîáè, à òàêîæ äіëîâîї ðåïóòàöії ôіçèчíîї òà þðèäèчíîї
îñîáè: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè âіä
27.02.2009 ð. ¹ 1.

д) Юридична практика
1. Приклад дотримання прав
Гр. Г., працівниця комерційного сексу, звернулась за гінекологічною допомогою. Лікар-акушер-гінеколог уважно й тактовно вислухала скарги
пацієнтки, зібрала анамнез, належно провела її огляд, розповіла про профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом, а також скерувала
хвору на додаткову діагностику з підозрою на венеричне захворювання.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
26 òðàâíя 2006 ð. ìåøêàíêà ì. Ê. íàðîäèëà äîíüêó, а 31 òðàâíя її ðàçîì ç
äèòèíîþ áóëî госпіталізовано. 5 чåðâíя äî ëіêàðíі надійшла іíôîðìàöія ïðî
òå, ùî ìàòè є Â²Ë-іíôіêîâàíîþ. Того ж дня ëіêàðі çàáîðîíèëè æіíöі áóòè ïîðóч
ç äèòèíîþ òà çàïðîïîíóâàëè залишити ëіêàðíþ, у ïðèñóòíîñòі ìåäñåñòåð
òà іíøîãî ìåäïåðñîíàëó її çâèíóâàчóâàëè в áåçâіäïîâіäàëüíîìó ñòàâëåííі
äî ìàòåðèíñòâà. Згідно з ðіøåííяì Ëåíіíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ê. 4
âåðåñíя 2007 ð. ïîçîâ æіíêè áóëî çàäîâîëåíî òà êîìïåíñîâàíî ìîðàëüíó
øêîäó, çàâäàíó ïîðóøåííяì її ïðàâà íà ïîâàãó äî чåñòі і ãіäíîñòі.
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3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Ï. çâåðíóëàñü äî ñóäó ì. Ò. іç ïîçîâîì äî ãð. Î. ïðî çàõèñò чåñòі, ãіäíîñòі,
äіëîâîї ðåïóòàöії òà ñòяãíåííя ìîðàëüíîї øêîäè. Ó ñóäîâîìó çàñіäàííі
ïîçèâàчêà ñâîї ïîçîâíі âèìîãè ïіäòðèìàëà òà, îá´ðóíòîâóþчè їõ, ïîяñíèëà,
ùî 11.10.2006 ð. âіäïîâіäàч, âèêîíóþчè ñâîї ïðîôåñіéíі îáîâ’яçêè ëіêàðяòðàâìàòîëîãà ó Ò. öåíòðàëüíіé ðàéîííіé ëіêàðíі, ó ïðèñóòíîñòі ìåäèчíèõ
ïðàöіâíèêіâ і ñòóäåíòіâ, ïîøèðèâ âіäîìîñòі ïðî òå, ùî âîíà перебувала
ó ñòàíі àëêîãîëüíîãî ñï’яíіííя, âåäå àìîðàëüíèé ñïîñіá æèòòя, à òîìó é
îòðèìàëà òðàâìó – çàêðèòèé ïåðåëîì ëіâîї ïðîìåíåâîї êіñòêè â òèïîâîìó
ìіñöі. Ãð. Ï. çàçíàчèëà, ùî перелічені âіäîìîñòі íå âіäïîâіäàþòü äіéñíîñòі,
à òàêîæ є òàêèìè, ùî ãàíüáëяòü її чåñòü і ãіäíіñòü, ïîçèâàчêà ïіäêðåñëèëà,
ùî çàìіñòü íàëåæíîї ñâîєчàñíîї äîïîìîãè ó çàêëàäі îõîðîíè çäîðîâ’я
îòðèìàëà îñóä і ïðèíèæåííя. Ãð. Î. ïîçîâ íå âèçíàâ і âêàçàâ, ùî éîãî
ñëîâà áóëè ëèøå íåâèííèì æàðòîì, à ìåäèчíà äîïîìîãà áóëà íàäàíà
ïàöієíòöі â ïîâíîìó îáñяçі, âіäïîâіäíî äî íîðìàòèâіâ íàäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè äîðîñëîìó íàñåëåííþ â àìáóëàòîðíî-ïîëіêëіíічíèõ çàêëàäàõ
çà ñïåöіàëüíіñòþ «Îðòîïåäія і òðàâìàòîëîãія», çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì
ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 28.12.2002 ð. ¹ 507. Ïîçèâàчêà ïðîñèëà ñóä çîáîâ’яçàòè
âіäïîâіäàчà âèáàчèòèñü ïåðåä íåþ, ñòяãíóòè ìîðàëüíó øêîäó â ðîçìіðі 1650
ãðí, à òàêîæ ñïëàчåíå íåþ äåðæàâíå ìèòî ó ðîçìіðі 17 ãðí. Ñóä, îöіíèâøè
äîêàçè у ñïðàâі, чàñòêîâî çàäîâîëüíèâ ïîçîâíі âèìîãè ãð. Ï., óõâàëèâøè
ðіøåííя ñòяãíóòè ç âіäïîâіäàчà 1000 ãðí яê âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè,
17 ãðí – çà ñïëàчåíå äåðæàâíå ìèòî, à òàêîæ çîáîâ’яçàâ ãð. Î. âèáàчèòèñü
ïåðåä ïîçèâàчêîþ.

е) Практичні поради
1.

Чинне національне законодавство не містить визначення понять
гідності, оскільки воно є морально-етичною категорією й одночасно особистим немайновим правом.

2.

Під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності; з честю пов’язується
позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим
уявленням про добро і зло (п. 4 Постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності
та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та
юридичної особи»).

3.

Позов про захист гідності, честі чи ділової репутації вправі
пред’явити фізична особа, в аналізованому випадку пацієнт, у
разі поширення про неї недостовірної інформації, яка порушує
її особисті немайнові права, а також інші заінтересовані особи
(зокрема, члени її сім’ї, родичі), якщо така інформація прямо чи
опосередковано порушує їхні особисті немайнові права.
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4.	Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про
події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але
відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені). Негативна інформація, поширена про особу, вважається
недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного (презумпція добропорядності).
5.	Відповідачами у справі про захист гідності, честі чи ділової репутації є фізична або юридична особа, яка поширила недостовірну
інформацію, а також автор цієї інформації. Справи зазначеної
категорії не можуть розглядатися за правилами Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки такі спори не мають
публічно-правового характеру, навіть якщо стороною в ньому
виступає суб’єкт владних повноважень.
6.

Юридичним складом правопорушення, наявність якого може
бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до відома
хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена інформація
стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача;
в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті
немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим
немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно
здійснювати своє особисте немайнове право.

7.	Способами захисту гідності від поширення недостовірної інформації можуть бути: а) право на відповідь; б) спростування
недостовірної інформації; в) відшкодування збитків та моральної
шкоди, заподіяної такими порушеннями позивачу.

є) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональні норми, які стосуються
Права людини на повагу до гідності при наданні медичної допомоги
у контексті Права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного
здоров’я і Права на свободу від катувань та жорсткого, нелюдського й
такого, що принижує гідність, поводження, розкритих у розділах 2 і 3.
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6.2. Обов’язки пацієнтів
Âñòóï
Þðèäèчíèé îáîâ’яçîê ëþäèíè ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я – öå çàêðіïëåíà
â çàêîíîäàâñòâі òà ãàðàíòîâàíà äåðæàâîþ íåîáõіäíіñòü ïåâíîї ïîâåäіíêè
ëþäèíè, яêà ñïðяìîâàíà íà çàáåçïåчåííя ïðàâ òà îõîðîíþâàíèõ іíòåðåñіâ
іíøèõ îñіá і/àáî ñïðèяє çáåðåæåííþ, çìіöíåííþ, ðîçâèòêó òà, ó ðàçі
ïîðóøåííя, âіäíîâëåííþ ìàêñèìàëüíî äîñяæíîãî ðіâíя ôіçèчíîãî і
ïñèõічíîãî ñòàíó âëàñíîãî îðãàíіçìó.
×èííå çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я íå ìіñòèòü íîðìè,
яêà á чіòêî ðåãëàìåíòóâàëà ïðîáëåìàòèêó îáîâ’яçêіâ ïàöієíòіâ. Правова
регламентація цього питання викристалізовується ó ïðîöåñі êîìïëåêñíîãî
àíàëіçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîї áàçè ó öіé öàðèíі ç âèêîðèñòàííяì ïðèíöèïó
«ïðàâî êîðåñïîíäóє з îáîâ’яçêом», òîáòî, яêùî ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ìàє
ïðàâî, òî, çâèчàéíî, ïàöієíò – îáîâ’яçîê, і íàâïàêè.
Ó öüîìó ïîñіáíèêó ïðîàíàëіçóєìî çàãàëüíі òà ñïåöіàëüíі îáîâ’яçêè ëþäèíè
ó öàðèíі îõîðîíè çäîðîâ’я. Çàãàëüíі, òîáòî òі, яêі повинні âèêîíувати óñі
ôіçèчíі îñîáи в ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я, і ñïåöіàëüíі, яêі ïîêëàäàþòüñя íà
îñіá, ùî ñòàëè ñóá’єêòàìè ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí, îñíîâíèìè ç яêèõ є
ìåäèчíèé ïðàöіâíèê і ïàöієíò.
* П р и м і т к а : для спрощення процедури використання цього підрозділу
посібника доречно розтлумачити елементи його змістовного наповнення,
а саме буквенне позначення при аналізі кожного окремого обов’язку:
а) закріплення обов’язку згідно з Конституцією і законами України;
б) регулювання обов’язку за допомогою підзаконних нормативно-правових
актів;
в) обов’язок крізь призму Кодексу медичної етики;
г) інше регулювання обов’язку відповідно до національної нормативноправової бази;
ґ) юридична практика, що пов’язана із реалізацією обов’язку;
д) практичні поради, спрямовані на оптимізацію правозастосування і
правореалізації.
Якщо якесь із буквенних позначень відсутнє при висвітленні обов’язку, то під
цим слід розуміти, що на сьогодні в Україні немає відповідної нормативної
регламентації.
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6.2.1. Обов’язок піêëóâàòèñü ïðî ñâîє çäîðîâ’я
òà çäîðîâ’я äіòåé, íå øêîäèòè çäîðîâ’þ іíøèõ
ãðîìàäяí
а) Конституція і закони України
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 130,
133, 166].
«Çàðàæåííя âіðóñîì іìóíîäåôіöèòó ëþäèíè чè іíøîї íåâèëіêîâíîї
іíôåêöіéíîї õâîðîáè:
1. Ñâіäîìå ïîñòàâëåííя іíøîї îñîáè â íåáåçïåêó çàðàæåííя âіðóñîì
іìóíîäåôіöèòó ëþäèíè чè іíøîї íåâèëіêîâíîї іíôåêöіéíîї õâîðîáè,
ùî є íåáåçïåчíîþ äëя æèòòя ëþäèíè, êàðàєòüñя àðåøòîì íà ñòðîê
äî òðüîõ ìіñяöіâ àáî îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê äî ï’яòè ðîêіâ, àáî
ïîçáàâëåííяì âîëі íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ.
2. Çàðàæåííя іíøîї îñîáè âіðóñîì іìóíîäåôіöèòó ëþäèíè чè іíøîї
íåâèëіêîâíîї іíôåêöіéíîї õâîðîáè îñîáîþ, яêà çíàëà ïðî òå, ùî âîíà
є íîñієì öüîãî âіðóñó, êàðàєòüñя ïîçáàâëåííяì âîëі íà ñòðîê âіä äâîõ
äî ï’яòè ðîêіâ…» (ñò. 130).
«Çàðàæåííя âåíåðèчíîþ õâîðîáîþ:
1. Çàðàæåííя іíøîї îñîáè âåíåðèчíîþ õâîðîáîþ îñîáîþ, яêà çíàëà
ïðî íàяâíіñòü ó íåї öієї õâîðîáè, êàðàєòüñя âèïðàâíèìè ðîáîòàìè
íà ñòðîê äî äâîõ ðîêіâ, àáî àðåøòîì íà ñòðîê äî øåñòè ìіñяöіâ, àáî
îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê äî äâîõ ðîêіâ, àáî ïîçáàâëåííяì âîëі íà
òîé ñàìèé ñòðîê…» (ñò. 133).
«Çëіñíå íåâèêîíàííя îáîâ’яçêіâ ïî äîãëяäó çà äèòèíîþ àáî çà îñîáîþ,
ùîäî яêîї âñòàíîâëåíà îïіêà чè ïіêëóâàííя:
Çëіñíå íåâèêîíàííя áàòüêàìè, îïіêóíàìè чè ïіêëóâàëüíèêàìè
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì îáîâ’яçêіâ ïî äîãëяäó çà äèòèíîþ àáî çà
îñîáîþ, ùîäî яêîї âñòàíîâëåíà îïіêà чè ïіêëóâàííя, ùî ñïðèчèíèëî
òяæêі íàñëіäêè, êàðàєòüñя îáìåæåííяì âîëі íà ñòðîê âіä äâîõ äî ï’яòè
ðîêіâ àáî ïîçáàâëåííяì âîëі íà òîé ñàìèé ñòðîê» (ñò. 166).
ff  Êîäåêñ Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííя âіä
07.12.1984 ð. [ñòàòòя 173-2].
«Âчèíåííя íàñèëüñòâà â ñіì’ї, òîáòî óìèñíå âчèíåííя áóäü-яêèõ äіé
ôіçèчíîãî, ïñèõîëîãічíîãî чè åêîíîìічíîãî õàðàêòåðó (çàñòîñóâàííя
ôіçèчíîãî íàñèëüñòâà, ùî íå çàâäàëî ôіçèчíîãî áîëþ і íå ñïðèчèíèëî
òіëåñíèõ óøêîäæåíü, ïîãðîçè, îáðàçè чè ïåðåñëіäóâàííя, ïîçáàâëåííя
æèòëà, їæі, îäяãó, іíøîãî ìàéíà àáî êîøòіâ, íà яêі ïîòåðïіëèé ìàє
ïåðåäáàчåíå çàêîíîì ïðàâî, òîùî), âíàñëіäîê чîãî ìîãëà áóòè чè
áóëà çàâäàíà øêîäà ôіçèчíîìó àáî ïñèõічíîìó çäîðîâ’þ ïîòåðïіëîãî,
à òàê ñàìî íåâèêîíàííя çàõèñíîãî ïðèïèñó îñîáîþ, ñòîñîâíî яêîї âіí
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âèíåñåíèé, íåïðîõîäæåííя êîðåêöіéíîї ïðîãðàìè îñîáîþ, яêà âчèíèëà
íàñèëüñòâî â ñіì’ї, òяãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííя øòðàôó âіä òðüîõ äî
ï’яòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí àáî âèïðàâíі
ðîáîòè íà ñòðîê äî îäíîãî ìіñяöя ç âіäðàõóâàííяì äâàäöяòè âіäñîòêіâ
çàðîáіòêó, à â ðàçі яêùî çà îáñòàâèíàìè ñïðàâè, ç óðàõóâàííяì îñîáè
ïîðóøíèêà, çàñòîñóâàííя öèõ çàõîäіâ áóäå âèçíàíî íåäîñòàòíіì, –
àäìіíіñòðàòèâíèé àðåøò íà ñòðîê äî ï’яòè äіá».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 10 (ï. «à»), 32].
«Ãðîìàäяíè Óêðàїíè çîáîâ’яçàíі ïіêëóâàòèñü ïðî ñâîє çäîðîâ’я òà
çäîðîâ’я äіòåé, íå øêîäèòè çäîðîâ’þ іíøèõ ãðîìàäяí» (ï. «à» ñò. 10).
ff  Ïðî çàáåçïåчåííя ñàíіòàðíîãî é åïіäåìічíîãî áëàãîïîëóччя
íàñåëåííя: Çàêîí Óêðàїíè âіä 24.02.1994 ð. [ñòàòòі 5 (ч. 1, 2,
3), 21 (ч. 2)].
«Ãðîìàäяíè çîáîâ’яçàíі ïіêëóâàòèñя ïðî ñâîє çäîðîâ’я òà çäîðîâ’я і
ãіãієíічíå âèõîâàííя ñâîїõ äіòåé, íå øêîäèòè çäîðîâ’þ іíøèõ ãðîìàäяí
(ч. 1 ñò. 5).
ff  Ïðî ïîïåðåäæåííя íàñèëüñòâà â ñіì’ї: Çàêîí Óêðàїíè âіä
15.11.2001 ð. [ñòàòòя 1].
«Ôіçèчíå íàñèëüñòâî â ñіì’ї – óìèñíå íàíåñåííя îäíèì чëåíîì ñіì’ї
іíøîìó чëåíó ñіì’ї ïîáîїâ, òіëåñíèõ óøêîäæåíü, ùî ìîæå ïðèçâåñòè
àáî ïðèçâåëî äî ñìåðòі ïîñòðàæäàëîãî, ïîðóøåííя ôіçèчíîãî чè
ïñèõічíîãî çäîðîâ’я, íàíåñåííя øêîäè éîãî чåñòі і ãіäíîñòі».

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Êîíöåïöія ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’я íàñåëåííя Óêðàїíè: Óêàç
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 07.12.2000 ð. ¹1313/2000 [ðîçäіë 2
«Äåðæàâíà ïîëіòèêà â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я», ðîçäіë 5
«Ñòâîðåííя óìîâ äëя çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòя»].
ff  Ìіæãàëóçåâà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’я íàöії» íà
2002–2011 ðîêè: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
10.01.2002 ð. ¹ 14 [ðîçäіë 1 ï. 14, ðîçäіë 3 ï. 2, 4, 6, 11,
ðîçäіë 4 ï. 5, ðîçäіë 7 ï. 7, ðîçäіë 8 ï. 3, 5, ðîçäіë 9 ï. 1, 3,
ðîçäіë 10 ï. 8, ðîçäіë 13 ï. 5, ðîçäіë 14 ï. 1, 2, 5, ðîçäіë 16
ï. 2, 5, 8, ðîçäіë 17 ï. 1, 4, 9, ðîçäіë 19, ðîçäіë 27 ï. 2, ðîçäіë
37 ï. 3, 5].
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ff  Íàöіîíàëüíèé ïëàí ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’я íà
ïåðіîä äî 2010 ðîêó: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
13.06.2007 ð. ¹ 815 (ï. 8).
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.
З-поміж завдань Концепції передбачено створення стимулів для здорового способу життя населення.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.5.].
«Ëіêàð ïîâèíåí çàõèùàòè іíòåðåñè äèòèíè чè õâîðîãî, яêèé íå ìîæå
ñàìîñòіéíî ïðèéíяòè ðіøåííя, яêùî îчåâèäíî, ùî іíòåðåñè éîãî æèòòя
і çäîðîâ’я áàéäóæі îòîчóþчèì чè íåäîñòàòíüî íèìè óñâіäîìëþþòüñя».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
10-ðічíіé äіâчèíöі лікарі ïîñòàâèëè «ñòðàøíèé» äіàãíîç – «рàê êðîâі». Áàòüêè
íà ëіêóâàííя âèòðàòèëè óñі êîøòè, ïðîäàëè все своє íåðóõîìå ìàéíî.
Äèòèíà перебувала ó ëіêàðíі ìàéæå äâà ðîêè (ïðîéøîâøè áîëіñíі ìåäèчíі
ïðîöåäóðè). Ëіêàðі ïðîãíîçóâàëè äèòèíі òðèâàëіñòü æèòòя 6 ìіñяöіâ. Ïðîòå
áàòüêè äіâчèíêè ïіêëóâàëèñü ïðî неї, ðîáëячè óñå ìîæëèâå òà íåìîæëèâå
äëя çáåðåæåííя її æèòòя. Óñå öå äàëî ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò – ñòàí ïàöієíòêè
ïîêðàùèâñя, âîíà ïåðåáóâàє ó ñòàíі ðåìіñії.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Äî ëіêàðя-ïåäіàòðà íà ïðèéîì ïîòðàïèëà äіâчèíêà 7 ðîêіâ, яêà ìàëà íèçêó
çàõâîðþâàíü. ßê ç’яñóâàëîñü, äî 6 ðîêіâ äèòèíà âèõîâóâàëàñя ó áàáóñі â
ñåëі і áóëà öіëêîì çäîðîâîþ. Êîëè áàòüêè çàáðàëè äîчêó äî ì. Ê. і âіäðàçó
âіääàëè äî øêîëè, âîíà ðàïòîì ïîчàëà чàñòî õâîðіòè. Áàòüêè íå ïðèäіëяëè
äîñòàòíüîї óâàãè ñêàðãàì äèòèíè íà çäîðîâ’я òà íå çâåðòàëèñü äî ìåäèчíèõ
ïðàöіâíèêіâ. ×åðåç 3 ìіñяöі äіâчèíêà ïîòðàïèëà äî ëіêàðíі íå ëèøå çі
ñêàðãàìè íà áіëü ó æèâîòі, вона почала затинатися, ó íåї ç’яâèëèñя åíóðåç,
ïëàêñèâіñòü, ðîçäðàòóâàííя і ïîðóøåííя ñíó. Ìåäèê ïîяñíèâ áàòüêàì, ùî
ïåðøîïðèчèíîþ äèòячèõ õâîðîá є íåíàëåæíå ïіêëóâàííя ïðî çäîðîâ’я
äèòèíè.
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3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Þ., яêà âèõîâóâàëà òðèðічíîãî ñèíà, áóëî âèíåñåíî çàõèñíèé ïðèïèñ,
âіäïîâіäíî äî ñò. 13 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïîïåðåäæåííя íàñèëüñòâà â ñіì’ї»,
îñêіëüêè ïåðåä òèì äî íåї ïðàöіâíèêîì êðèìіíàëüíîї ñëóæáè ó ñïðàâàõ
äіòåé âæå áóëî çàñòîñîâàíî îôіöіéíе ïîïåðåäæåííя çà âчèíåííя ôіçèчíîãî
íàñèëüñòâà ùîäî ñâîєї äèòèíè, à ñàìå íåâæèòòя çàõîäіâ ùîäî ëіêóâàííя.
Äèòèíó áóëî ãîñïіòàëіçîâàíî â äèòячó ìіñüêó êëіíічíó ëіêàðíþ ç ëіâîáічíîþ
ïíåâìîíієþ, óñêëàäíåíîþ ïëåâðèòîì, ñèëüíîþ іíòîêñèêàöієþ. Øâèäêó
ìåäèчíó äîïîìîãó âèêëèêàëè ñóñіäè, ïîáàчèâøè ñòàí äèòèíè, îñêіëüêè
ìàòіð âèõîâóâàëà ñèíà сама, âåëà ëåãêîâàæíèé ñïîñіá æèòòя, íå ïðèäіëяëà
äèòèíі óâàãè, íå çâåðòàëàñü çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ, íàâіòü êîëè öå стало
необхідним.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Ñêëàäîâîþ ôіçèчíîãî íàñèëüñòâà â ñіì’ї є ïîðóøåííя ôіçèчíîãî
чè ïñèõічíîãî çäîðîâ’я îäíого з чëåíів ñіì’ї іíøим чëåíом ñіì’ї.

2.

Äî êîëà чëåíіâ ñіì’ї íàëåæàòü: 1) îñîáè, яêі ïåðåáóâàþòü ó øëþáі;
2) îñîáè, яêі ïðîæèâàþòü îäíієþ ñіì’єþ, àëå íå ïåðåáóâàþòü ó
øëþáі ìіæ ñîáîþ; 3) їõíі äіòè; 4) îñîáè, яêі ïåðåáóâàþòü ïіä îïіêîþ
чè ïіêëóâàííяì; 5) îñîáè, яêі є ðîäèчàìè ïðяìîї àáî íåïðяìîї
ëіíії ñïîðіäíåííя çà óìîâè ñïіëüíîãî ïðîæèâàííя.

3.

Ñïîñîáàìè ðåàãóâàííя íà íàñèëüñòâî ó ñіì’ї є: 1) ôîðìè
ðåàãóâàííя ñëóæáè äіëüíèчíèõ іíñïåêòîðіâ ìіëіöії òà êðèìіíàëüíîї
ìіëіöії ó ñïðàâàõ äіòåé – îôіöіéíå ïîïåðåäæåííя, çàõèñíèé
ïðèïèñ; 2) ïðèòяãíåííя äî àäìіíіñòðàòèâíîї âіäïîâіäàëüíîñòі; 3)
ïðèòяãíåííя äî êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі.

4.

Ñëіä ïàì’яòàòè ïðî ìåõàíіçì, âèçíàчåíèé ó ч. 5 ñò. 43 Çàêîíó
Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»,
що ñòîñóєòüñя âіäìîâè âіä ìåäèчíîãî âòðóчàííя, яêó çäіéñíþє
çàêîííèé ïðåäñòàâíèê ïàöієíòà і яка ìîæå ìàòè äëя îñòàííüîãî
òяæêі íàñëіäêè. Ó öüîìó íîðìàòèâíîìó ïîëîæåííі çàêðіïëåíî
îáîâ’яçîê ëіêàðя ïîâіäîìèòè ïðî òàêó âіäìîâó òà її íàñëіäêè äëя
ïàöієíòà îðãàíàì îïіêè і ïіêëóâàííя, що є îäíèìè іç îðãàíіâ, яêі,
çãіäíî ç ñò. 3 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïîïåðåäæåííя íàñèëüñòâà â
ñіì’ї», âіäíåñåíî äî êîëà òèõ, íà яêі ïîêëàäàєòüñя çäіéñíåííя
çàõîäіâ ç ïîïåðåäæåííя íàñèëüñòâà â ñіì’ї.
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6.2.2. Обов’язок пðîõîäèòè ïðîôіëàêòèчíі
ìåäèчíі îãëяäè і ðîáèòè ùåïëåííя
а) Конституція і закони України
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 286 (ч. 4)].
«Ôіçèчíà îñîáà ìîæå áóòè çîáîâ’яçàíà äî ïðîõîäæåííя ìåäèчíîãî
îãëяäó ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì».
ff  Êîäåêñ Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííя âіä
07.12.1984 ð. [ñòàòòі 44-1, 45].
«Óõèëåííя âіä ìåäèчíîãî îãëяäó чè ìåäèчíîãî îáñòåæåííя:
Óõèëåííя îñîáè, õâîðîї íà íàðêîìàíіþ, âіä ìåäèчíîãî îãëяäó íà
íàяâíіñòü íàðêîòèчíîãî ñï’яíіííя òяãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííя øòðàôó
âіä ï’яòè äî âіñіìíàäöяòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ
ãðîìàäяí. Óõèëåííя îñîáè, яêà çëîâæèâàє íàðêîòèчíèìè çàñîáàìè
àáî ïñèõîòðîïíèìè ðåчîâèíàìè, âіä ìåäèчíîãî îáñòåæåííя òяãíå
çà ñîáîþ íàêëàäåííя øòðàôó âіä âіñіìíàäöяòè äî ñîðîêà òðüîõ
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí» (ñò. 44-1).
«Óõèëåííя âіä îáñòåæåííя і ïðîôіëàêòèчíîãî ëіêóâàííя îñіá, õâîðèõ
íà âåíåðèчíó õâîðîáó:
уõèëåííя âіä îáñòåæåííя îñіá, ùîäî яêèõ є äîñòàòíі äàíі ïðî òå, ùî
âîíè õâîðі íà âåíåðèчíó õâîðîáó, àáî âіä ëіêóâàííя îñіá, яêі áóëè ó
êîíòàêòі ç õâîðèìè íà âåíåðèчíó õâîðîáó і ïîòðåáóþòü ïðîôіëàêòèчíîãî
ëіêóâàííя, ïðîäîâæóâàíå ïіñëя ïîïåðåäæåííя, çðîáëåíîãî їì îðãàíàìè
îõîðîíè çäîðîâ’я, òяãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííя øòðàôó âіä òðüîõ äî
ï’яòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí» (ñò. 45).
ff  Êîäåêñ çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè âіä 10.12.1971 ð. [ñòàòòі 46,
169, 191].
Ó ñò. 46 Êîäåêñó ïåðåäáàчåíî ïіäñòàâè âіäñòîðонåííя âіä ðîáîòè
ïðàöіâíèêіâ, çîêðåìà âіäìîâà àáî óõèëåííя âіä îáîâ’яçêîâèõ ìåäèчíèõ
îãëяäіâ.
ff  Про охорону праці: Закон Óêðàїíè âіä 14.10.1992 ð. [ñòàòòя 17].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 10 (ï. «á»), 30, 31].
«Ãðîìàäяíè Óêðàїíè çîáîâ’яçàíі, ó ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâñòâîì
âèïàäêàõ, ïðîõîäèòè ïðîôіëàêòèчíі ìåäèчíі îãëяäè і ðîáèòè ùåïëåííя»
(ï. «á» ñò. 10).
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«Îáîâ’яçêîâі ìåäèчíі îãëяäè:
Ç ìåòîþ îõîðîíè çäîðîâ’я íàñåëåííя îðãàíіçóþòüñя ïðîôіëàêòèчíі
ìåäèчíі îãëяäè íåïîâíîëіòíіõ, âàãіòíèõ æіíîê, ïðàöіâíèêіâ ïіäïðèєìñòâ,
óñòàíîâ і îðãàíіçàöіé ç øêіäëèâèìè і íåáåçïåчíèìè óìîâàìè ïðàöі,
âіéñüêîâîñëóæáîâöіâ òà îñіá, ïðîôåñіéíà чè іíøà äіяëüíіñòü яêèõ
ïîâ’яçàíà ç îáñëóãîâóâàííяì íàñåëåííя àáî ïіäâèùåíîþ íåáåçïåêîþ
äëя îòîчóþчèõ» (ñò. 31).
ff  Ïðî çàõèñò íàñåëåííя âіä іíôåêöіéíèõ õâîðîá: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòі 12, 20, 21, 23].
«Ïðàöіâíèêè îêðåìèõ ïðîôåñіé, âèðîáíèöòâ òà îðãàíіçàöіé, äіяëüíіñòü
яêèõ ìîæå ïðèçâåñòè äî çàðàæåííя öèõ ïðàöіâíèêіâ òà (àáî) ïîøèðåííя
íèìè іíôåêöіéíèõ õâîðîá, ïіäëяãàþòü îáîâ’яçêîâèì ïðîôіëàêòèчíèì
ùåïëåííяì… Ïîâíîëіòíіì äієçäàòíèì ãðîìàäяíàì ïðîôіëàêòèчíі
ùåïëåííя ïðîâîäяòüñя çà їõ çãîäîþ ïіñëя íàäàííя îá’єêòèâíîї
іíôîðìàöії ïðî ùåïëåííя, íàñëіäêè âіäìîâè âіä íèõ òà ìîæëèâі
ïîñòâàêöèíàëüíі óñêëàäíåííя…».
ff  Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України
від 05.07.2011 р. [статті 8, 9].
ff  Ïðî çàáåçïåчåííя ñàíіòàðíîãî é åïіäåìічíîãî áëàãîïîëóччя
íàñåëåííя: Çàêîí Óêðàїíè âіä 24.02.1994 ð. [ñòàòòі 5 (ч. 3), 7
(ï. 5 ч. 1)].
«Ãðîìàäяíè çîáîâ’яçàíі ïðîõîäèòè îáîâ’яçêîâі ìåäèчíі îãëяäè òà
ðîáèòè ùåïëåííя ó ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèïàäêàõ» (ч. 3 ñò. 5).

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîðяäêó ïðîâåäåííя îáîâ’яçêîâèõ ïîïå
ðåäíіõ òà ïåðіîäèчíèõ ïñèõіàòðèчíèõ îãëяäіâ і ïåðåëіêó
ìåäèчíèõ ïñèõіàòðèчíèõ ïðîòèïîêàçàíü ùîäî âèêîíàííя
îêðåìèõ âèäіâ äіяëüíîñòі: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
âіä 27.09.2000 ð. ¹ 1465.
ff  Ïðî îáîâ’яçêîâèé ïðîôіëàêòèчíèé íàðêîëîãічíèé îãëяä і
ïîðяäîê éîãî ïðîâåäåííя: Постанова Кабінету Міністрів Óêðàїíè
âіä 06.11.1997 ð. ¹ 1238.
ff  Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів: Наказ МОЗ
України від 17.01.2002 р. № 12.
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ff  Ïîðяäок ïðîâåäåííя ìåäèчíèõ îãëяäіâ ïðàöіâíèêіâ ïåâíèõ
êàòåãîðіé: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 21.05.2007 ð. ¹ 246.
ff  Ïîðяäок ïðîâåäåííя ìåäèчíîãî îãëяäó òà ìåäèчíîãî îáñòå
æåííя îñіá, яêі çëîâæèâàþòü íàðêîòèчíèìè çàñîáàìè àáî
ïñèõîяòðîïíèìè ðåчîâèíàìè: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè, МВС України
âіä 16.06.1998 ð. ¹ 158/417.
ff  Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів:
Наказ МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595.
ff  Ïîëîæåííя ïðî ìåäèчíèé êàáіíåò äîøêіëüíîãî íàâчàëüíîãî
çàêëàäó: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè, ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 30.08.2005 р.
¹ 432/496.
ff  Ïðî óäîñêîíàëåííя àìáóëàòîðíî-ïîëіêëіíічíîї äîïîìîãè äіòяì
â Óêðàїíі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 29.11.2002 ð. ¹ 434.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîëîæåííя ïðî ìåäèчíèé îãëяä êàíäèäàòіâ
ó âîäії òà âîäіїâ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè, ÌÂÑ
Óêðàїíè âіä 05.06.2000 ð. ¹ 124/345 (у ред. від 23.02.2011 р.).
ff  Ïðî диспансеризацію населення: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
27.08.2010 ð. ¹ 728.

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Ïðàöіâíèêіâ ïіäïðèєìñòâà «Õ», яêå âèðîáляє êîñìåòîëîãічíіõ çàñîáи, áóëî
ñêåðîâàíî äëя ïðîõîäæåííя ïåðіîäèчíîãî ïðîôіëàêòèчíîãî íàðêîëîãічíîãî
îãëяäó, ùî є îáîâ’яçêîâèì äëя öієї êàòåãîðії ïðàöіâíèêіâ îäèí ðàç íà
ðіê. Ïðàöіâíèêè ïðîéøëè ëіêàðñüêèé íàðêîëîãічíèé îãëяä, ïñèõîëîãічíå
òåñòóâàííя òà ìåäèчíå ëàáîðàòîðíå îáñòåæåííя. Çà ðåçóëüòàòàìè îãëяäó
ïðàöіâíèêè îòðèìàëè ñåðòèôіêàòè ïðî ïðîõîäæåííя ïðîôіëàêòèчíîãî
íàðêîëîãічíîãî îãëяäó.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Â îäíіé ñіì’ї ñ. Á. Ïîëîíñüêîãî ðàéîíó çàõâîðіëî і ïîìåðëî âіä äèôòåðії 4
îñîáè, â òîìó чèñëі òðîє äіòåé. ×ëåíè öієї ñіì’ї íàëåæàëè äî ïåâíîї ðåëіãіéíîї
секти, à âіäòàê, âіäìîâèëèñü âіä ùåïëåíü ïðîòè öüîãî çàõâîðþâàííя. ßê
íàñëіäîê âіäìîâà âіä òàêîãî ìåäèчíîãî âòðóчàííя ïðèçâåëà äî ëåòàëüíèõ
íàñëіäêіâ.
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3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ðîáîòîäàâåöü ïіäãîòóâàâ çàяâêó íà ïðîõîäæåííя ïåðіîäèчíîãî ìåäèчíîãî
îãëяäó äâîìà ïðàöіâíèêàìè: ãð. Æ., 1992 ð. í., òà ãð. Í., 1994 ð. í. (яê îñîáамè
віком äî 21 ðîêó). Çàêëàä äåðæàâíîї ñàíіòàðíî-åïіäåìіîëîãічíîї ñëóæáè
ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêîì ïðîôñïіëêîâîãî îðãàíó ñêëàëè àêò, âèçíàчèâøè
çàçíàчåíèõ ïðàöіâíèêіâ яê òàêèõ, яêèì ñëіä ïðîéòè ïåðіîäèчíèé ìåäèчíèé
îãëяä. Ðîáîòîäàâåöü çàáåçïåчèâ óìîâè äëя ïðîâåäåííя òàêîãî îãëяäó,
çîêðåìà, âчàñíî ïîíîâèâ äîãîâіð ç ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèì çàêëàäîì,
ïåðåäàâ йому ñïèñêè, ïîіíôîðìóâàâ ïðàöіâíèêіâ. Àëå ïðàöіâíèêè, íå
ìîòèâóþчè ñâîєї âіäìîâè, íå ïðîéøëè îãëяäó, çàïåâíèâøè ðîáîòîäàâöя,
ùî є àáñîëþòíî çäîðîâèìè. Îñêіëüêè ñòðîê ïðîâåäåííя îãëяäó ñïëèâ
і ïðàöіâíèêè âіäìîâèëèñü éîãî ïðîõîäèòè, ðîáîòîäàâåöü âіäñòîðîíèâ
ïðàöіâíèêіâ âіä ðîáîòè áåç çáåðåæåííя çàðîáіòíîї ïëàòè íà ïіäñòàâі ñò. 46
ÊÇïÏ Óêðàїíè òà ï. 3.6, 3.9 Íàêàçó ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîðяäêó
ïðîâåäåííя ìåäèчíèõ îãëяäіâ ïðàöіâíèêіâ ïåâíèõ êàòåãîðіé».

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Ðîáîòîäàâåöü âіäñòîðîíþє âіä ðîáîòè ïðàöіâíèêіâ, яêі íå
ïðîéøëè â óñòàíîâëåíèé òåðìіí ìåäèчíі îãëяäè, òà íå äîïóñêàє
äî ðîáîòè ïðàöіâíèêіâ, яêèì çà ìåäèчíèì âèñíîâêîì òàêà
ðîáîòà ïðîòèïîêàçàíà çà ñòàíîì çäîðîâ’я, ùî íå ââàæàòèìåòüñя
ïîðóøåííяì ïðàâà íà îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü.

2.

Ðîáîòîäàâåöü ìàє ïðàâî ïðèòяãíóòè äî äèñöèïëіíàðíîї
âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàöіâíèêà, яêèé óõèëяєòüñя âіä ïðîõîäæåííя
îáîâ’яçêîâîãî ìåäèчíîãî îãëяäó.

3.	Ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè та îðãàíіçàöії çîáîâ’яçàíі óñóâàòè, çà
ïîäàííяì âіäïîâіäíèõ ïîñàäîâèõ îñіá äåðæàâíîї ñàíіòàðíîåïіäåìіîëîãічíîї ñëóæáè, âіä ðîáîòè, íàâчàííя, âіäâіäóâàííя
äîøêіëüíèõ çàêëàäіâ îñіá, яêі є íîñіяìè çáóäíèêіâ іíôåêöіéíèõ
çàõâîðþâàíü, õâîðèõ íà íåáåçïåчíі äëя îòîчення іíôåêöіéíі
õâîðîáè àáî îñіá, яêі áóëè â êîíòàêòі ç òàêèìè õâîðèìè, ç
âèïëàòîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðяäêó äîïîìîãè ç ñîöіàëüíîãî
ñòðàõóâàííя, à òàêîæ îñіá, яêі óõèëяþòüñя âіä îáîâ’яçêîâîãî
ìåäèчíîãî îãëяäó àáî ùåïëåííя ïðîòè іíôåêöіé, ïåðåëіê яêèõ
âñòàíîâëþєòüñя öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâчîї âëàäè â ãàëóçі
îõîðîíè çäîðîâ’я.
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6.2.3. Обов’язок наäàâàòè íåâіäêëàäíó äîïîìîãó
іíøèì ãðîìàäяíàì, яêі çíàõîäяòüñя ó
çàãðîçëèâîìó äëя æèòòя і çäîðîâ’я ñòàíі
а) Конституція і закони України
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòя 136].
«Íåíàäàííя äîïîìîãè îñîáі, яêà ïåðåáóâàє â íåáåçïåчíîìó äëя æèòòя
ñòàíі:
Íåíàäàííя äîïîìîãè îñîáі, яêà ïåðåáóâàє â íåáåçïåчíîìó äëя æèòòя
ñòàíі, ïðè ìîæëèâîñòі íàäàòè òàêó äîïîìîãó, àáî íåïîâіäîìëåííя
ïðî òàêèé ñòàí îñîáè íàëåæíèì óñòàíîâàì чè îñîáàì, яêùî öå
ñïðèчèíèëî òяæêі òіëåñíі óøêîäæåííя, – êàðàþòüñя øòðàôîì âіä
äâîõñîò äî ï’яòèñîò íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí
àáî ãðîìàäñüêèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê âіä ñòà ï’яòäåñяòè äî äâîõñîò
ñîðîêà ãîäèí, àáî àðåøòîì íà ñòðîê äî øåñòè ìіñяöіâ».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 10 (ï. «â»), 37].
«Ãðîìàäяíè çîáîâ’яçàíі ïîäàâàòè íåâіäêëàäíó äîïîìîãó іíøèì
ãðîìàäяíàì, яêі çíàõîäяòüñя ó çàãðîçëèâîìó äëя їõ æèòòя і çäîðîâ’я
ñòàíі» (ï. «â» ñò. 10). «Ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, êîëè ïîäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè чåðåç âіäñóòíіñòü ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ íà ìіñöі íåìîæëèâå…
ãðîìàäяíè çîáîâ’яçàíі íàäàâàòè òðàíñïîðò äëя ïåðåâåçåííя õâîðîãî
äî ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíîãî çàêëàäó» (ñò. 37).

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Áëèçüêî 11 год 30 хв 16 áåðåçíя ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó ì. Î. ñòàëàñя
ïîæåæà, ãîðіëè äàõîâі ïåðåêðèòòя. Ðяòóâàëüíèêè ÌÍÑ ó íàéêîðîòøèé чàñ
ëîêàëіçóâàëè вогонь і âðяòóâàëè ñóñіäíі ïðèâàòíі áóäіâëі. Ïіä чàñ ïîæåæі
â áóäèíêó çíàõîäèâñя 82-ðічíèé âëàñíèê òà éîãî 25-ðічíèé îíóê, яêèé
âèòяãíóâ äіäóñя ç вогню. Ìîëîäèé чîëîâіê íå ðîçãóáèâñя òà íàäàâ ïåðøó
íåâіäêëàäíó äîïîìîãó îñîáі, яêà перебувала ó çàãðîçëèâîìó äëя її æèòòя і
çäîðîâ’я ñòàíі, âèêëèêàâ ïіäðîçäіëè ÌÍÑ і êàðåòó øâèäêîї äîïîìîãè.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Íà àâòîøëяõó між ì. ×. і ì. Â. âîäіé àâòîìîáіëя «Volkswagen» íå ñïðàâèâñя
ç êåðóâàííяì, ç’їõàâ іç ïðîїæäæîї чàñòèíè і çіòêíувся ç äåðåâîì. ×åðåç
áàéäóæіñòü àâòîìîáіëіñòіâ, які ïðîїæäæàли повз місце аварії, не íàäàвши
ïåðøîї íåâіäêëàäíîї äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì, çàãèíóëî 5 ëþäåé.
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3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі áóâ ñåðéîçíî òðàâìîâàíèé чоловік. Ñòàí ïîòåðïіëîãî
âèìàãàâ òåðìіíîâîãî íàäàííя êâàëіôіêîâàíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ç
îïåðàòèâíèì âòðóчàííяì. Ôåëüäøåð, íàäàâши íåîáõіäíó äîïîìîãó,
âèêëèêàâ ìàøèíó øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ç ìіñòà, àëå, âðàõîâóþчè
òяæêèé ñòàí ïàöієíòà, ùîá óíèêíóòè âòðàòè чàñó, çâåðíóâñя äî âëàñíèêà àâòî,
ùî çíàõîäèâñя ïîðяä, ç ïðîõàííяì âіäâåçòè ïîòåðïіëîãî ó ëіêàðíþ. Âëàñíèê
àâòî (ìàøèíà áóëà ñïðàâíà) âіäìîâèâ ôåëüäøåðó, чèì ïîðóøèâ îáîâ’яçîê
íàäàваòè íåâіäêëàäíó äîïîìîãó îñîáі, яêà ïåðåáóâàëà â íåáåçïåчíîìó äëя
æèòòя ñòàíі. ²íøèõ ìàøèí ïîðуч íå áóëî. Ïîòåðïіëèé ïîìåð чåðåç 2,5 ãîä
ïіñëя îòðèìàííя òðàâìè ó ìàøèíі øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ïî äîðîçі äî
ëіêàðíі. За ôàêòом ñìåðòі ïîòåðïіëîãî áóëî ïðîâåäåíî äîñëіäчó ïåðåâіðêó,
за підсумками якої áóëî ïîðóøåíî êðèìіíàëüíó ñïðàâó за ôàêòом íåíàäàííя
äîïîìîãè îñîáі, яêà ïåðåáóâàëà â íåáåçïåчíîìó äëя æèòòі ñòàíі (ч. 3 ñò.
136 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè). Âëàñíèêà àâòî áóëî çâіëüíåíî âіä
êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі íà ïіäñòàâі çàêîíó Óêðàїíè ïðî àìíіñòіþ (ñò.
44 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè).

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Яêùî äîïîìîãó îñîáі, яêà ïåðåáóâàëà â íåáåçïåчíîìó äëя
æèòòі ñòàíі, íå íàäàâ ìåäèчíèé ïðàöіâíèê, за умови наявності
в його діях складу злочину, медика ïðèòяãíóòü äî êðèìіíàëüíîї
âіäïîâіäàëüíîñòі íà ïіäñòàâі ñò. 139 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè «Íåíàäàííя äîïîìîãè õâîðîìó ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì».

6.2.4. Обов’язок вèêîíóâàòè ìåäèчíі ïðèïèñè
òà ïðàâèëà âíóòðіøíüîãî ðîçïîðяäêó çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’я
а) Конституція і закони України
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 139,
140].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 34 (ч. 3, 4)].
Ó ñò. 34 Îñíîâ çàêðіïëåíî îáîâ’яçîê ïàöієíòà чåðåç ïðàâî ëіêàðя,
à ñàìå: «Ліêàð ìàє ïðàâî âіäìîâèòèñя âіä ïîäàëüøîãî âåäåííя
ïàöієíòà, яêùî îñòàííіé íå âèêîíóє ìåäèчíèõ ïðèïèñіâ àáî ïðàâèë
âíóòðіøíüîãî ðîçïîðяäêó çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я, çà óìîâè, ùî
öå íå çàãðîæóâàòèìå æèòòþ õâîðîãî і çäîðîâ’þ íàñåëåííя. Ëіêàð íå
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íåñå âіäïîâіäàëüíîñòі çà çäîðîâ’я õâîðîãî в ðàçі âіäìîâè îñòàííüîãî
âіä ìåäèчíèõ ïðèïèñіâ àáî ïîðóøåííя ïàöієíòîì âñòàíîâëåíîãî äëя
íüîãî ðåæèìó».

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  ²íñòðóêöія ïðî ïîðяäîê çàïîâíåííя ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі:
Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè, Ìіíіñòåðñòâà
ïðàöі òà ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè Óêðàїíè, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî
ñòðàõóâàííя ç òèìчàñîâîї âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі, Ôîíäó ñî
öіàëüíîãî ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíèõ âèïàäêіâ íà âèðîáíèöòâі
òà ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü Óêðàїíè âіä 03.11.2004 р.
№ 532/274/136-îñ/1406 [ï. 4.1].
«Ó ëèñòêó íåïðàöåçäàòíîñòі ëіêàðåì ïðè ïîðóøåííі õâîðèì ïðèçíà
чåíîãî ðåæèìó âêàçóєòüñя âèä ïîðóøåííя (íàïðèêëàä, íåñâîєчàñíà
яâêà íà ïðèéîì äî ëіêàðя; àëêîãîëüíå, íàðêîòèчíå, òîêñèчíå ñï’яíіííя
ïіä чàñ ëіêóâàííя; âèõіä íà ðîáîòó áåç äîçâîëó ëіêàðя; ñàìîâіëüíå
çàëèøåííя çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я; âèїçä íà ëіêóâàííя â іíøîìó
çàêëàäі îõîðîíè çäîðîâ’я áåç âіäìіòêè ïðî äîçâіë âèїçäó òà іí.)».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Ãð. Ä. çâåðíóâñя äî ñіìåéíîãî ëіêàðя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ ç ïðèâîäó
ïîãàíîãî ñàìîïîчóòòя. Ëіêàð ïðèçíàчèâ íèçêó îáñòåæåíü, à âіäòàê,
âñòàíîâèâ äіàãíîç – «Аðòåðіàëüíà ãіïåðòîíія», íàäàâ ïàöієíòó ìåäèчíó
іíôîðìàöіþ é ïîðåêîìåíäóâàâ ìåòîäè ëіêóâàííя. Ïàöієíò äàâ çãîäó
íà ëіêóâàííя, ðåòåëüíî âèêîíóâàâ ïðèçíàчåííя і âіäâіäóâàâ ìåäèчíîãî
ïðàöіâíèêà ó íàïåðåä âèçíàчåíі äíі.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Ïàöієíòові áóëî ïðîâåäåíî íåéðîõіðóðãічíó îïåðàöіþ, ïðè âèïèñöі ëіêóþчèé
ëіêàð ïîіíôîðìóâàâ ïàöієíòà ïðî ïіñëяîïåðàöіéíèé ðåæèì і про òå, яê
ñëіä âèêîíóâàòè ìåäèчíі ïðèïèñè, íàäàâøè åïіêðèç і ïàì’яòêó ïàöієíòà.
Íàïðèêëàä, õâîðîго попередили, ùî íàñòóïíого äня ïіñëя âèïèñêè
éîìó ñëіä ç’яâèòèñü íà êîíñóëüòàöіþ чè âèêëèêàòè äîäîìó äіëüíèчíîãî
(ñіìåéíîãî) ëіêàðя, іíôîðìóâàòè ïðî áóäü-яêі óñêëàäíåííя. Ïàöієíò äî
ëіêàðя çâåðíóâñя ëèøå через чîòèðи äíі зі скаргами на ãіïåðòåðìіþ,
çàãàëüíу ñëàáêіñòь, ãîñòðèй áîëüîâèй ñèíäðîì ó äіëяíöі îïåðàòèâíîãî
âòðóчàííя. Íåäîòðèìàííя ðåêîìåíäàöіé спричинило ïðîãðåñóâàííя
óñêëàäíåííя, òяæêіñòь éîãî ïåðåáіãó.

322

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 6.2.

3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Ä. перебував íà ëіêóâàííі ó ãàñòðîåíòåðîëîãічíîìó âіääіëåííі Æ. ìіñüêîї
ëіêàðíі ó çâ’яçêó іç çàãîñòðåííяì ãàñòðèòó. Ïàöієíòó áóëî ïðèçíàчåíî êóðñ
ëіêóâàííя, íà яêèé âіí ïîãîäèâñя, àëå âèêîíóâàâ éîãî ïåðіîäèчíî. Ìåäèчíà
ñåñòðà íåîäíîðàçîâî ñêàðæèëàñü ëіêóþчîìó ëіêàðþ íà òå, ùî íåçâàæàþчè
íà її ïðîõàííя і ïîяñíåííя, ïàöієíò âіäìîâëяєòüñя âіä òàáëåòîâàíîãî
ëіêóâàííя, ïàëèòü ó êîðèäîðі âіääіëåííя, ïîðóøóє ðåæèì äієòèчíîãî
õàðчóâàííя. Ëіêóþчèé ëіêàð òàêîæ âіäçíàчèâ òå, ùî ïàöієíò ïîлишав
ñòàöіîíàð, не іíôîðìóючи про це ìåäèчíий ïåðñîíàë, íåîäíîðàçîâî áóâ
âіäñóòíіé íà ðàíіøíіõ і âåчіðíіõ îáõîäàõ, íå äîòðèìóâàâñя приписів. Ãîëîâíèé
ëіêàð, âðàõîâóþчè âіäñóòíіñòü çàãðîçè äëя æèòòя і çäîðîâ’я õâîðîãî, ðàïîðò
ëіêóþчîãî ëіêàðя, ïîяñíåííя ìåäèчíîї ñåñòðè, ïðèéíяâ ðіøåííя ïðî
äîñòðîêîâó âèïèñêó ïàöієíòà çі ñòàöіîíàðó òà в ëèñòêó íåïðàöåçäàòíîñòі
âêàçàâ ïðî ïîðóøåííя õâîðèì ïðèçíàчåíîãî ðåæèìó, âіäïîâіäíî äî ñò. 34
Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»
òà ï. 4.1 ²íñòðóêöії ïðî ïîðяäîê çàïîâíåííя ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі,
çàòâåðäæåíîї ÌÎÇ Óêðàїíè, Ìіíіñòåðñòâà ïðàöі òà ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè
Óêðàїíè, Ôîíäîì ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя ç òèìчàñîâîї âòðàòè
ïðàöåçäàòíîñòі, Ôîíäîì ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíèõ âèïàäêіâ
íà âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü Óêðàїíè âіä 3.11.2004 ð.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Цей îáîâ’яçîê êîðåñïîíäóє з ïðàâом ëіêàðя відмовитись від
ведення пацієнта. З буквального тлумачення законодавчих норм
випливає, що лише один із суб’єктів, які входять до кола медичних працівників, а саме лікар, наділений правом відмовитись від
ведення пацієнта.

2.	Óìîâîþ ïðàâîìіðíîñòі ðåàëіçàöії òàêîї ìîæëèâîñòі ëіêàðåì є
âіäñóòíіñòü çàãðîçè äëя æèòòя õâîðîãî і çäîðîâ’я íàñåëåííя, à
ïіäñòàâàìè для âіäìîâè є такі: 1) ïàöієíò íå âèêîíóє ìåäèчíèõ
ïðèïèñіâ; 2) ïàöієíò íå âèêîíóє ïðàâèë âíóòðіøíüîãî ðîçïîðяäêó
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я.
3.

Çà ïåðøîї ïіäñòàâè âіäíîñèíè «ëіêàð–ïàöієíò» ´ðóíòóþòüñя íà
ïðèíöèïі ðіâíîñòі, äèñïîçèòèâíîñòі. Ïàöієíò, ðåàëіçóþчè ñâîє
ïðàâî íà êâàëіôіêîâàíó ìåäèчíó äîïîìîãó, â òîìó чèñëі íà
âèáіð ìåòîäіâ ëіêóâàííя, äàє іíôîðìîâàíó äîáðîâіëüíó çãîäó
íà ìåäèчíå âòðóчàííя âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà (ч. 2 ñò. 284
Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, ñò. 43 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»). Ç öüîãî ìîìåíòó
і äî âіäìîâè âіä òàêîãî âòðóчàííя íà ïàöієíòà ïîêëàäàєòüñя
îáîâ’яçîê âèêîíàííя ïðèïèñіâ і дотримання установленого для
нього режиму. Âіäïîâіäíî äî ч. 4 ñò. 34 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я», ëіêàð íå íåñå
âіäïîâіäàëüíîñòі çà çäîðîâ’я õâîðîãî ó ðàçі âіäìîâè îñòàííüîãî
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âіä ìåäèчíèõ ïðèïèñіâ або порушення пацієнтом встановленого
для нього режиму.
4.

Çà äðóãîї ïіäñòàâè âіäíîñèíè ìіæ àíàëіçîâàíèìè ñóá’єêòàìè
ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí є àäìіíіñòðàòèâíèìè, ієðàðõічíèìè.
Òîáòî ïàöієíò, ùî ðåàëіçóâàâ ñâîє ïðàâî íà êâàëіôіêîâàíó ìåäèчíó
äîïîìîãó, â òîìó чèñëі íà âèáіð çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я,
çîáîâ’яçàíèé âèêîíóâàòè ïðàâèëà âíóòðіøíüîãî ðîçïîðяäêó. Íà
ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ, çâіñíî, ïîêëàäàєòüñя îáîâ’яçîê äîâåäåííя
äî âіäîìà ïàöієíòіâ òàêèõ ïðàâèë, ùî ïіäòâåðäæóєòüñя, çîêðåìà,
â ìåäèчíіé êàðòі ñòàöіîíàðíîãî õâîðîãî ïіäïèñîì ïàöієíòà.

5.	Ïåðåëіê âèïàäêіâ, çà яêèõ ëіêàð ìàє ïðàâî âіäìîâèòè â íàäàííі
ìåäèчíîї äîïîìîãè, чіòêî âèçíàчåíèé і âèчåðïíèé, ùî âіäïîâіäíî,
слугує ùå îäíієþ ãàðàíòієþ çàáåçïåчåííя ïðàâ ïàöієíòіâ. Çà
çàãàëüíèì ïðàâèëîì, âіäìîâà в íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè
ïàöієíòó є ïðîòèïðàâíèì äіяííяì, ùî ïіäïàäàє, ó ïåâíèõ âèïàäêàõ,
і ïіä ñêëàä çëîчèíó, à ñàìå: «Íåíàäàííя äîïîìîãè õâîðîìó
ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì» (ñò. 139 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè),
«Íåíàëåæíå âèêîíàííя ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ìåäèчíèì àáî
ôàðìàöåâòèчíèì ïðàöіâíèêîì» (ñò. 140 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè) òîùî.
6. Див. також практичні поради 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
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 29 (ч. 1)].
«Êîæíà îñîáà ìàє ïðàâî íà… îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü».
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 284 (ч. 5)].
«Ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, çà íàяâíîñòі ðåàëüíîї çàãðîçè æèòòþ
ôіçèчíîї îñîáè, ìåäèчíà äîïîìîãà íàäàєòüñя áåç çãîäè ôіçèчíîї îñîáè
àáî її áàòüêіâ (óñèíîâëþâàчіâ), îïіêóíà, ïіêëóâàëüíèêà».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 43 (ч. 2)].
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«Ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, êîëè ðåàëüíà çàãðîçà æèòòþ õâîðîãî є
íàяâíîþ, çãîäà õâîðîãî àáî éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ íà ìåäèчíå
âòðóчàííя íå ïîòðіáíà».

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.5].
«Ïðîâåäåííя ëіêóâàëüíî-äіàãíîñòèчíèõ çàõîäіâ áåç çãîäè ïàöієíòà
äîçâîëåíî òіëüêè ó âèïàäêàõ çàãðîçè éîãî æèòòþ òà çäîðîâ’þ ó ðàçі
íåçäàòíîñòі éîãî àäåêâàòíî îöіíþâàòè ñèòóàöіþ».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Ó ïàöієíòà áóëî äіàãíîñòîâàíî ïóõëèíó íèðêè áåç ìåòàñòàçіâ і íàяâíіñòь
ïîñòіéíîї ìàêðîãåìàòóðії. Ëіêàðі çàçíàчèëè, ùî çà æèòòєâèìè ïîêàçàìè
ïàöієíòó áóäå ïðîâåäåíî îïåðàöіþ íåôðåêòîìії. Ïàöієíò ñóìíіâàâñя, àäæå
éîãî ïîïåðåäèëè ïðî âèñîêий ñòóïіíü ðèçèêó, ïîâ’яçàíий ç ìîæëèâîþ
òðîìáîåìáîëієþ ëåãåíåâîї àðòåðії і âåëèêîþ êðîâîâòðàòîþ, âèñîêó
ëåòàëüíіñòü.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Æіíêà íà ï’яòîìó òèæíі âàãіòíîñòі çâåðíóëàñü в медичний заклад, щоб
ïðîâåсти àáîðò. Під час öüîãî ìåäèчíîãî âòðóчàííя сталася ïåðôîðàöія
ìàòêè. Ëіêàð âіäðàçó íå äіàãíîñòóâàâ óøêîäæåííя. Ëèøå чåðåç добу, êîëè
æіíêó ãîñïіòàëіçóâàëè â òяæêîìó ñòàíі, áóëî âèяâëåíî ïåðôîðàöіþ, àëå
çãîäè íà âèäàëåííя ìàòêè æіíêà êàòåãîðèчíî íå äàâàëà, ïîяñíþþчè це
òèì, ùî âîíà ìîëîäà, ùå íå ìàє äіòåé і не бажає ïîçáутися ðåïðîäóêòèâíîї
ôóíêöії. Ëіêàðі ïîіíôîðìóâàëè пацієнтку ïðî ìîæëèâі íàñëіäêè, âçяëè від неї
ïèñüìîâó âіäìîâó і ïðîâîäèëè ìåäèêàìåíòîçíе ëіêóâàííя. ×åðåç êіëüêà äíіâ
ó ðåàíіìàöіéíîìó âіääіëåííя ïàöієíòêà ïîìåðëà âіä ïîëіñåïòèчíîãî ñòàíó.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ó äèòячó îáëàñíó ëіêàðíþ áóëî ãîñïіòàëіçîâàíî 10-ðічíîãî õëîïчèêà,
який вïàв ç áàëêîíа 3-ãî ïîâåðõó й отримав óøêîäæåííя, ùî âèêëèêàëè
êðîâîâòðàòó. Ëіêàðі, ïðîâіâøè îáñòåæåííя, âñòàíîâèëè, ùî íåîáõіäíе
òåðìіíîâе ïåðåëèâàння êðîâі, îäíàê áàòüêè çãîäó íà òàêå âòðóчàííя íå
äàëè, ìîòèâóþчè òèì, ùî òàêà ïðîöåäóðà ìîæå áóòè íåáåçïåчíîþ äëя
äèòèíè, îñêіëüêè ìîæå âіäáóòèñü çàðàæåííя Â²Ë-іíôåêöієþ, ãåïàòèòîì
Â і Ñ. Ëіêàðі ïîіíôîðìóâàëè батьків ïðî ìîæëèâі íàñëіäêè äëя їõíüîãî
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ñèíà, àëå áàòüêè íàïîëяãàëè íà òîìó, àáè êðîâ íå ïåðåëèâàëè. Îöіíèâøè
çàãàëüíèé ñòàí õâîðîãî, êîìіñіéíî (íà чîëі ç çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî ëіêàðя
ç ëіêóâàëüíîї ðîáîòè) ìåäèчíі ïðàöіâíèêè âèðіøили, ùî àëüòåðíàòèâíі
ìåòîäè áóäóòü ó öüîìó âèïàäêó íåäієâèìè, ìåäèêàìåíòîçíî çóïèíèòè
òàêó êðîâîòåчó íå âäàєòüñя, êîìïåíñóâàòè êðîâîâòðàòó іíøèìè çàñîáàìè
íåìîæëèâî, à âіäòàê, çà æèòòєâèìè ïîêàçàìè áóëî ïðèéíяòî ðіøåííя
çäіéñíþâàòè ïåðåëèâàííя êðîâі. ×åðåç êіëüêà ãîäèí ñàìîïîчóòòя ïàöієíòà
ñòàáіëіçóâàëîñü. Áàòüêè íàïèñàëè ñêàðãó íà äії ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ
äî Ãîëîâíîãî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я Ë. îáëàñíîї äåðæàâíîї
àäìіíіñòðàöії. Зà íàêàçîì íàчàëüíèêà óïðàâëіííя бóëа ñòâîðåíа êîìіñія,
яêà âñòàíîâèëà, ùî ìåäèчíі ïðàöіâíèêè äіяëè â ñòàíі êðàéíüîї íåîáõіäíîñòі,
ìåäèчíå âòðóчàííя ïðîâåäåíî âіäïîâіäíî äî чèííîãî çàêîíîäàâñòâà, çà
æèòòєâèìè (àáñîëþòíèìè) ïîêàçàìè. Áàòüêам, âèêëèêàíим íà çàñіäàííя
êîìіñії, яка ðîçãëяäала їõíю ñêàðãу, пояснили óñі ìîæëèâі íàñëіäêè їõíüîї
âіäìîâè äëя çäîðîâ’я äèòèíè, àäåêâàòíіñòü äіé ìåäèêіâ ó òàêіé ñèòóàöії.
Êîíôëіêò ìіæ áàòüêàìè òà ëіêàðяìè íà öüîìó áóëî âèчåðïàíî.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Öåé îáîâ’яçîê ïàöієíòà êîðåñïîíäóє з ïðàâом ìåäèчíîãî
ïðàöіâíèêà çäіéñíþâàòè ìåäèчíå âòðóчàííя áåç çãîäè ïàöієíòà
òà/àáî éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ.
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2.

Çàêîí íå ìіñòèòü æîäíîãî ïåðåëіêó íåâіäêëàäíèõ åêñòðåìàëüíèõ
âèïàäêіâ, яêі ñòàíîâëяòü ðåàëüíó çàãðîçó æèòòþ õâîðîãî, ùî
äàє ëіêàðþ ïðàâî îïåðóâàòè, çàñòîñîâóâàòè ñêëàäíі ìåòîäè
äіàãíîñòèêè тощо áåç çãîäè ñàìîãî õâîðîãî чè éîãî çàêîííèõ
ïðåäñòàâíèêіâ.

2.

Ëіêàð, íàäàþчè ïàöієíòові ìåäèчíó äîïîìîãó â íåâіäêëàäíèõ
âèïàäêàõ, äіє â ñòàíі êðàéíüîї íåîáõіäíîñòі, òîáòî øêîäà, ùî
çàïîäіþєòüñя õâîðîìó, є ìåíøîþ за âіäâåðíåíу.

3.

Якщо ëіêàð íå âæèâ óñіõ заходів, íåîáõіäíèõ äëя çàáåçïåчåííя
óñïіøíîãî ðåçóëüòàòó îïåðàöії чè іíøîãî ìåäèчíîãî âòðóчàííя,
àáî іíøèì чèíîì íåíàëåæíî âèêîíóâàâ ïðîôåñіéíі îáîâ’яçêè,
òî ó öèõ âèïàäêàõ ñòàíó êðàéíüîї íåîáõіäíîñòі íå áóäå, і
çà íåñïðèяòëèâого ðåçóëüòàòу âòðóчàííя ëіêàð íåñòèме
âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñâîї ïðîòèïðàâíі äії.

4.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëі 7.1.9.
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7.1. Ïðàâà ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ
7.1.1. Ïðàâî íà íàëåæíі óìîâè ïðîôåñіéíîї äіяëüíîñòі
7.1.2. Ïðàâî íà ñòâîðåííя íàóêîâèõ ìåäèчíèõ òîâàðèñòâ, ïðîôåñіéíèõ
	ñïіëîê òà іíøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé
7.1.3. Ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò
7.1.4. Ïðàâî íà çàíяòòя ìåäèчíîþ і ôàðìàöåâòèчíîþ äіяëüíіñòþ âіäïîâіäíî
äî ñïåöіàëüíîñòі òà êâàëіôіêàöії
7.1.5. Ïðàâî íà ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії, ïåðåïіäãîòîâêó íå ðіäøå îäíîãî
	ðàçó íà ï’яòü ðîêіâ ó âіäïîâіäíèõ çàêëàäàõ òà óñòàíîâàõ
7.1.6. Право на оáîâ’яçêîâå ñòðàõóâàííя ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ çà ðàõóíîê
	âëàñíèêà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я ó ðàçі çàïîäіяííя øêîäè їõ æèòòþ
і çäîðîâ’þ ïðè âèêîíàííі ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáàчåíèõ
	çàêîíîäàâñòâîì
7.1.7. Ïðàâî íà надання іíôîðìàöії ïðî ïàöієíòà без його згоди чи згоди
його законного представника
7.1.8. Ïðàâî íà âіäìîâó âіä ïîäàëüøîãî âåäåííя ïàöієíòà
7.1.9. Ïðàâî çäіéñíþâàòè ìåäèчíå âòðóчàííя áåç çãîäè ïàöієíòà òà/àáî
	éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ

7.2. Îáîâ’яçêè ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ
7.2.1. Обов’язок пîäàâàòè ñâîєчàñíó òà êâàëіôіêîâàíó ìåäèчíó
і ëіêàðñüêó äîïîìîãó, ñïðèяòè îõîðîíі òà çìіöíåííþ çäîðîâ’я
	ëþäåé, çàïîáіãàííþ і ëіêóâàííþ çàõâîðþâàíü
7.2.2. Обов’язок бåçîïëàòíî наäàâàòè ïåðøó íåâіäêëàäíó
	ìåäèчíó äîïîìîãó ãðîìàäяíàì ó ðàçі íåùàñíîãî âèïàäêó òà â іíøèõ
	åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàöіяõ
7.2.3. Обов’язок пîøèðþâàòè íàóêîâі òà ìåäèчíі çíàííя ñåðåä
	íàñåëåííя, ïðîïàãóâàòè, ó òîìó чèñëі âëàñíèì ïðèêëàäîì,
	çäîðîâèé ñïîñіá æèòòя
7.2.4. Обов’язок дîòðèìóâàòèñü âèìîã ïðîôåñіéíîї åòèêè і
äåîíòîëîãії, çáåðіãàòè ëіêàðñüêó òàєìíèöþ
7.2.5. Обов’язок пîñòіéíî ïіäâèùóâàòè ðіâåíü ïðîôåñіéíèõ çíàíü
і ìàéñòåðíîñòі
7.2.6. Обов’язок пîäàâàòè êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó ñâîїì êîëåãàì òà іíøèì
ïðàöіâíèêàì охорони здоров’я
7.2.7. Обов’язок нàäàâàòè ïàöієíòîâі чè іíøèì êîìïåòåíòíèì ñóá’єêòàì ìåäèчíó
іíôîðìàöіþ

328

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 7.1.

7
Права та обов’язки
медичних працівників
за законодавством
України
7.1. Права медичних працівників
Âñòóï
Çäіéñíåííя ïðîôåñіéíîї ïðàêòèêè ìåäèчíèìè ïðàöіâíèêàìè áåçïîñåðåäíüî
ïîâ’яçàíе ç ðåàëіçàöієþ êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà íà
îõîðîíó çäîðîâ’я, ìåäèчíó äîïîìîãó і ìåäèчíå ñòðàõóâàííя. Åôåêòèâíà
îðãàíіçàöія ïðàöі ìåäèêіâ є îäíèì ç îñíîâíèõ ôàêòîðіâ, ùî çàáåçïåчóþòü
îõîðîíó çäîðîâ’я íàñåëåííя і, яê íàñëіäîê, зóìîâëþють ñîöіàëüíó
ñòàáіëüíіñòü ó ñóñïіëüñòâі.
Ïðåäìåòîì äîñëіäæåííя у цьому розділі áóäóòü ïðàâà та îáîâ’яçêè,
âêëþчåíі äî âëàñíå ïðàâîâîãî ñòàòóñó ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ âіäïîâіäíî
äî íàöіîíàëüíîї íîðìàòèâíî-ïðàâîâîї áàçè. Бóäуть висвітлені îêðåìі
ãàðàíòîâàíі çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè ïðàâà та îáîâ’яçêè ìåäèчíèõ
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ïðàöіâíèêіâ, яêі çàêëàäàþòü îñíîâè ïðîôåñіéíîї ìåäèчíîї äіяëüíîñòі òà
формують ïіäâàëèíè äëя íàëåæíîãî çàáåçïåчåííя ïðàâ ïàöієíòіâ.
Ó Çàêîíі Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»
ìіñòèòüñя чèìàëèé ïåðåëіê ïðîôåñіéíèõ ïðàâ ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ, яêі
äîöіëüíî ïîäіëèòè íà çàãàëüíі, òîáòî òі, ùî ïîâ’яçàíі ç óìîâàìè ïðàöі,
îõîðîíîþ їõíüîãî çäîðîâ’я, ñîöіàëüíèì çàõèñòîì òîùî, à òàêîæ ñïåöіàëüíі,
òîáòî òі, ùî ïîðîäæóþòüñя ó ïðîöåñі íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè
ïàöієíòàì. Ó ïіäðîçäіë 7.1. öüîãî ðîçäіëó âèñâіòëåíî îêðåìі çàãàëüíі ïðàâà,
à òàêîæ äåяêі ñïåöіàëüíі ìîæëèâîñòі. Ñëіä ïàì’яòàòè ïðî òå, ùî ðіâíіñòü,
äèñïîçèòèâíіñòü ó âіäíîñèíàõ «ëіêàð–ïàöієíò» áàçóєòüñя íà ôîðìóëі: ïðàâо
îäíîãî ñóá’єêòà ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí êîðåñïîíäóє з îáîâ’яçêом іíøîãî
ñóá’єêòà. À âіäòàê, äåяêі ïðàâà ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ ìîæíà ç’яñóâàòè іç
êîíòåíòó îáîâ’яçêіâ ïàöієíòіâ.
* П р и м і т к а : для спрощення процедури використання цього підрозділу
посібника доречно розтлумачити елементи його змістовного наповнення,
а саме буквенне позначення при аналізі кожного окремого права:
а) закріплення права згідно з Конституцією і законами України;
б) регулювання права за допомогою підзаконних нормативно-правових
актів;
в) право крізь призму Кодексу медичної етики;
г) інше регулювання права відповідно до національної нормативно-правової
бази;
ґ) юридична практика, що пов’язана із реалізацією права;
д) практичні поради, спрямовані на оптимізацію правозастосування і
правореалізації;
е) перехресні посилання, які спрямують до регламентації права згідно з
міжнародними і регіональними стандартами.
Якщо якесь із буквенних позначень відсутнє при висвітленні права, то під
цим слід розуміти, що на сьогодні в Україні немає відповідної нормативної
регламентації.

7.1.1. Ïðàâî íà íàëåæíі óìîâè ïðîôåñіéíîї
äіяëüíîñòі
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 43 (ч. 4)].
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà íàëåæíі, áåçïåчíі òà çäîðîâі óìîâè ïðàöі…».
ff  Êîäåêñ çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè âіä 10.12.1971 ð. [ñòàòòі 2
(ч. 2), 153–155].
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«Ïðàöіâíèêè ìàþòü… ïðàâî íà çäîðîâі òà áåçïåчíі óìîâè ïðàöі…»
(ч. 2 ñò. 2).
«Íà âñіõ ïіäïðèєìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàíіçàöіяõ ñòâîðþþòüñя
áåçïåчíі і íåøêіäëèâі óìîâè ïðàöі. Çàáåçïåчåííя áåçïåчíèõ і
íåøêіäëèâèõ óìîâ ïðàöі ïîêëàäàєòüñя íà âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíèé
íèì îðãàí» (ñò. 153).
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòя 172].
ff  Êîäåêñ Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííя âіä
07.12.1984 ð. [ñòàòòя 41].
«Ïîðóøåííя âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà ïðî îõîðîíó ïðàöі:
Ïîðóøåííя âèìîã çàêîíîäàâчèõ òà іíøèõ íîðìàòèâíèõ àêòіâ ïðî îõîðîíó
ïðàöі òяãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííя øòðàôó íà ïðàöіâíèêіâ âіä äâîõ äî
ï’яòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí і íà ïîñàäîâèõ
îñіá ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé íåçàëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі òà
ãðîìàäяí – ñóá’єêòіâ ïіäïðèєìíèöüêîї äіяëüíîñòі — âіä ï’яòè äî äåñяòè
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí» (ч. 2 ñò. 41).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 5, 6 (ï. «ã»), 77 (ï. «á»)].
Ó ñò. 6 Çàêîíó çàêðіïëåíî ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’я, ùî âêëþчàє,
ñåðåä іíøèõ, ïðàâî íà áåçïåчíі é çäîðîâі óìîâè ïðàöі.
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè ìàþòü ïðàâî íà íàëåæíі óìîâè ïðîôåñіéíîї
äіяëüíîñòі» ( ï. «á» ñò. 77).
ff  Ïðî îõîðîíó ïðàöі: Çàêîí Óêðàїíè âіä 14.10.1992 ð. (у ðåä.
Çàêîíó âіä 21.11.2002 ð.) [ñòàòòі 1, 4].
Âіäïîâіäíî äî ñò. 1 Çàêîíó, ïðàâî íà íàëåæíі, áåçïåчíі òà çäîðîâі
óìîâè ïðàöі ðåàëіçóєòüñя чåðåç îõîðîíó ïðàöі яê ñèñòåìó ïðàâîâèõ,
ñîöіàëüíî-åêîíîìічíèõ, îðãàíіçàöіéíî-òåõíічíèõ, ñàíіòàðíî-ãіãієíічíèõ
і ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ çàõîäіâ òà çàñîáіâ, ñïðяìîâàíèõ íà
çáåðåæåííя æèòòя, çäîðîâ’я òà ïðàöåçäàòíîñòі ëþäèíè ó ïðîöåñі
òðóäîâîї äіяëüíîñòі.
ff  Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòя 29].
«Âëàñíèê ïñèõіàòðèчíîãî çàêëàäó àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí
çîáîâ’яçàíèé çàáåçïåчóâàòè íàëåæíі óìîâè ïðàöі ôàõіâöіâ òà іíøèõ
ïðàöіâíèêіâ, яêі áåðóòü óчàñòü ó íàäàííі ïñèõіàòðèчíîї äîïîìîãè, â òîìó
чèñëі çäіéñíþþòü äîãëяä çà îñîáàìè, яêèì íàäàєòüñя ïñèõіàòðèчíà
äîïîìîãà» (ï. 9 ñò. 29).
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ff  Ïðî áîðîòüáó іç çàõâîðþâàííяì íà òóáåðêóëüîç: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 05.07.2001 ð. [ñòàòòя 23].
«Âëàñíèêè àáî óïîâíîâàæåíі íèìè îðãàíè çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я,
яêі ïðîâîäяòü äіàãíîñòèчíі äîñëіäæåííя íà òóáåðêóëüîç і íàäàþòü
ëіêóâàëüíî-äіàãíîñòèчíó äîïîìîãó õâîðèì, çîáîâ’яçàíі çàáåçïåчèòè
ïðàöіâíèêіâ çàçíàчåíèõ çàêëàäіâ íåîáõіäíèìè çàñîáàìè çàõèñòó òà
ïðîâåäåííя âіäïîâіäíèõ ñèñòåìàòèчíèõ ìåäèчíèõ îáñòåæåíü öèõ
ïðàöіâíèêіâ».
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [ñòàòòя 20].
«Власники або уповноважені ними органи управління організацій,
персонал яких проводить діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію,
надає медичну допомогу та соціальні послуги людям, які живуть з
ВІЛ, або контактує з кров’ю чи біологічними матеріалами людини,
забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами,
зобов’язані забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту..., а також організувати проведення відповідного
інструктажу таких працівників щодо використання відповідних засобів
індивідуального захисту».

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право
на скорочену тривалість робочого тижня: Постанова Кабінету
Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163 [розділ «Охорона
здоров’я, освіта та соціальна допомога»].
ff  Êîíöåïöія Çàãàëüíîäåðæàâíîї ïðîãðàìè ïîëіïøåííя ñòàíó
áåçïåêè, ãіãієíè ïðàöі òà âèðîáíèчîãî ñåðåäîâèùà íà 20062011 ðîêè: Ðîçïîðяäæåííя Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
11.05.2006 ð. ¹ 269-ð.
Ìåòîþ Ïðîãðàìè є ðîçðîáëåííя і çàáåçïåчåííя âïðîâàäæåííя â
ïðàêòèêó íîâіòíіõ áåçïåчíèõ òåõíîëîãіé òà äîñяãíåíü íàóêè і òåõíіêè
ó ñôåðі îõîðîíè òà ãіãієíè ïðàöі, ïåðåãëяä і àäàïòàöія çàêîíîäàâñòâà
ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàöі òà ïðîìèñëîâîї áåçïåêè äî çàêîíîäàâñòâà
ªÑ äëя çíèæåííя ðіâíя âèðîáíèчîãî òðàâìàòèçìó і ïðîôåñіéíîї
çàõâîðþâàíîñòі, çáåðåæåííя òðóäîâîãî ïîòåíöіàëó Óêðàїíè і ñòâîðåííя
ïðàâîâèõ çàñàä äëя âñòóïó Óêðàїíè äî ªÑ.
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ff  Ïèòàííя çàïîáіãàííя òà çàõèñòó íàñåëåííя âіä Â²Ë-іíôåêöії òà
ÑÍ²Ä: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 18.12.1998 ð.
¹ 2026.
ff  Про затвердження норм робочого часу для працівників зак
ладів та установ охорони здоров’я: Наказ МОЗ України від
25.05.2006 р. № 319.
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.
ff  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України від 02.02.2011 р. № 49
[п. 4.1].

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.4, 4.5].
«Ëіêàðі – êåðіâíèêè çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я… çîáîâ’яçàíі
ïіêëóâàòèñü ïðî… ñòâîðåííя íàëåæíèõ óìîâ äëя ôàõîâîї äіяëüíîñòі…».

г) Інше регулювання
ff  Ïðî ñòàí óìîâ, áåçïåêè ïðàöі, ðіâåíü âèðîáíèчîãî òðàâìàòèçìó
é ïðîôåñіéíîї çàõâîðþâàíîñòі â êðàїíі òà çàâäàííя чëåíñüêèõ
îðãàíіçàöіé ÔÏÓ ùîäî ïîñèëåííя âïëèâó ïðîôñïіëîê íà
çàáåçïåчåííя çäîðîâèõ і áåçïåчíèõ óìîâ ïðàöі: Ïîñòàíîâà
Ïðåçèäії Ðàäè Ôåäåðàöії ïðîôåñіéíèõ ñïіëîê Óêðàїíè âіä
06.07.2006 р. ¹ Ï-5-2.

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ó 2008 ð. ó ìåäèчíèõ çàêëàäàõ ì. Çàïîðіææя áóëè ïðîâåäåíі ïåðåâіðêè
äîòðèìàííя íàëåæíîñòі óìîâ ïðàöі ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ. Ðåçóëüòàòè
îãëяäó óìîâ ïðàöі в ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ çàêëàäàõ âòіøàþòü – çà
âіäìіííі ïîêàçíèêè íàãîðîäæåíі 12 ãîëîâíèõ ëіêàðіâ.
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2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ó ëіêàðíі ¹ 7 ì. Ëóãàíñüê ñòàëàñü òðàãåäія: âíàñëіäîê âèáóõу êèñíåâîãî
áàëîíа çàãèíóëî 16 îñіá, ç-ïîìіæ яêèõ ìåäèчíі працівники çàêëàäó. Ùîá
çàïîáіãòè ïîäіáíіì àâàðіяì ó ìàéáóòíüîìó, çà äîðóчåííяì Óðяäó Óêðàїíè,
Êîìіòåò Äåðæãіðïðîìíàãëяäó çäіéñíèâ ïåðåâіðêó ëіêàðåíü і ñòàíöіé, íà яêèõ
íàïîâíþþòü êèñíåâі áàëîíè. З’ясувалося, ùî ãðóáі ïîðóøåííя ó ìåäèчíèõ
çàêëàäàõ є ñèñòåìíèì яâèùåì. Ïðîâіâøè 1288 ïåðåâіðîê, іíñïåêòîðè
âèëóчèëè ìàéæå 800 áàëîíіâ ç êèñíåì, яêі çíàõîäèëèñя у ïðèìіùåííяõ
ëіêàðåíü (ïîäіáíå ïîðóøåííя ïðèçâåëî äî чèñëåííèõ æåðòâ ó ëóãàíñüêіé
ëіêàðíі), à åêñïëóàòàöіþ ùå áëèçüêî 2,5 òèñяч äîâåëîñя òèìчàñîâî çóïèíèòè
чåðåç ïîðóøåííя ïðàâèë áåçïåчíîї åêñïëóàòàöії. Ñëіä çàçíàчèòè, ùî äî
âèáóõó, Êîìіòåò íå ìàâ ïðàâà ïåðåâіðяти ëіêàðні, на підставі запровадженого Êàáіíåòîì Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè ìîðàòîðію íà ïåðåâіðêè ïіäïðèєìñòâ ç
íåçíàчíèìè âèðîáíèчèìè ðèçèêàìè, äî яêèõ íàëåæàòü і ëіêàðíі.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãðîìàäяíêà Ì., ïðàöþþчè ëіêàðåì òóáåðêóëüîçíîãî äèñïàíñåðó, çàõâîðіëà
íà çàêðèòó ôîðìó òóáåðêóëüîçó. Ïіñëя òðèâàëîãî òà ìàòåðіàëüíî виòðàòíîãî
ëіêóâàííя Ì. çâåðíóëàñü äî ãîëîâíîãî ëіêàðя іç çàяâîþ ïðî âіäøêîäóâàííя
їé витрат íà ëіêóâàííя. Ãîëîâíèé ëіêàð âіäìîâèâ ãð. Ì., ïîñèëàþчèñü íà òå,
ùî âîíà áóëà ïîінформована ïðî можливі íàñëіäêè â ìîìåíò ïðèéíяòòя
її íà ðîáîòó. Ãðîìàäяíêà Ì. çâåðíóëàñя äî ïðàöіâíèêà âіääіëó ç îõîðîíè
ïðàöі ç âèìîãîþ âіäøêîäóâàííя їé âèòðàò íà ëіêóâàííя. Ïðàöіâíèê âіääіëó
îõîðîíè ïðàöі ïîяñíèâ, ùî òàêå âіäøêîäóâàííя ìîæливе ëèøå за умови,
що ôàêò захворювання áóäå ïіäòâåðäæåíèé âèñíîâêîì ìåäèêî-ñîöіàëüíîї
åêñïåðòíîї êîìіñії. Çіáðàâøè âñі íåîáõіäíі äîêóìåíòè, â ò.ч. âèñíîâîê ÌÑÅÊ
ïðî íàяâíіñòü ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя, ãð. Ì. çâåðíóëàñü äî ñóäó ç
ïîçîâîì ïðî âіäøêîäóâàííя ìàòåðіàëüíîї òà ìîðàëüíîї øêîäè ó çâ’яçêó
ç ïðîôåñіéíèì çàõâîðþâàííяì íà ïіäñòàâі ч. 1 ò. 23 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
áîðîòüáó іç çàõâîðþâàííяì íà òóáåðêóëüîç». Íà äàíèé ìîìåíò ñïðàâà
ïåðåáóâàє ó ïðîâàäæåííі ñóäó.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Âіäïîâіäíî äî ñò. 153 Êîäåêñó çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè,
ïðàöіâíèê ìàє ïðàâî âіäìîâèòèñü âіä äîðóчåíîї ðîáîòè, яêùî
âèðîáíèчà ñèòóàöія íåáåçïåчíà äëя éîãî æèòòя чè çäîðîâ’я àáî
äëя ëþäåé, які його îòîчóþть, і íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ôàêò
існування òàêîї ñèòóàöії ïіäòâåðäæóєòüñя ôàõіâöяìè ç îõîðîíè
ïðàöі ìåäèчíîãî çàêëàäó çà óчàñòþ ïðåäñòàâíèêà ïðîôñïіëêè
é óïîâíîâàæåíîãî òðóäîâîãî êîëåêòèâó, à çà öåé ïåðіîä çà íèì
çáåðіãàєòüñя ñåðåäíіé çàðîáіòîê.

2.	Ïðàöіâíèê ìàє ïðàâî ðîçіðâàòè òðóäîâèé äîãîâіð çà âëàñíèì
áàæàííяì, яêùî ðîáîòîäàâåöü íå âèêîíóє çàêîíîäàâñòâî ïðî
îõîðîíó ïðàöі, óìîâè êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ç öèõ ïèòàíü. Ó
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такому âèïàäêó ïðàöіâíèêîâі âèïëàчóєòüñя âèõіäíà äîïîìîãà
â ðîçìіðі, ïåðåäáàчåíîìó êîëåêòèâíим äîãîâîðом, àëå íå
ìåíøому за òðèìіñячíий çàðîáіòок (ч. 3 ñò. 38, ñò. 44 Êîäåêñó
çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè).
3.	Ïіäñòàâîþ ìàòåðіàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïіäïðèєìñòâà ïåðåä
ïðàöіâíèêîì, à òàêîæ ïðàâа ïðàöіâíèêà äîñòðîêîâî ðîçіðâàòè
ñòðîêîâèé òðóäîâèé äîãîâіð чè çâіëüíèòèñя çà âëàñíèì áàæàííяì
áåç ïîïåðåäæåííя ïðî çâіëüíåííя çà äâà òèæíі є íåâіäïîâіäíіñòü
óìîâ âèìîãàì, ïåðåäáàчåíèì çàêîíîäàâñòâîì ïðî îõîðîíó ïðàöі.
Äî òàêèõ óìîâ íàëåæàòü: à) óìîâè ïðàöі íà êîæíîìó ðîáîчîìó
ìіñöі; á) áåçïåêà òåõíîëîãічíèõ ïðîöåñіâ, ìàøèí, ìåõàíіçìіâ,
îáëàäíàííя òà іíøèõ çàñîáіâ; â) ñòàí çàñîáіâ êîëåêòèâíîãî òà
іíäèâіäóàëüíîãî çàõèñòó; ã) ñàíіòàðíî-ïîáóòîâі óìîâè.
4.	Ïðè âіäøêîäóâàííі øêîäè, çàïîäіяíîї ïðàöіâíèêîâі óøêîäæåííяì
çäîðîâ’я, ó ðîçìіð âіäøêîäóâàííя âêëþчàюòüñя:
• âèïëàòà âòðàчåíîãî çàðîáіòêó (àáî âіäïîâіäíîї éîãî чàñòè
íè) çàëåæíî âіä ñòóïåíя âòðàòè ïîòåðïіëèì ïðîôåñіéíîї
ïðàöåçäàòíîñòі;
• âèïëàòà ó передбачених âèïàäêàõ îäíîðàçîâîї äîïîìîãè
ïîòåðïіëîìó (чëåíàì ñіì’ї òà óòðèìàíöяì ïîìåðëîãî);
• êîìïåíñàöія âèòðàò íà ìåäèчíó òà ñîöіàëüíó äîïîìîãó
(ïîñèëåíå õàðчóâàííя, ïðîòåçóâàííя, ñòîðîííіé äîãëяä òîùî).
Îêðіì öüîãî, ïîòåðïіëèé ìàє ïðàâî íà âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї
øêîäè, яêої éîìó çàïîäіяíо, â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðяäêó.

е) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональні норми, які стосуються
Права на належні умови професійної діяльності в контексті таких
можливостей:
••

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 ознакою 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. Ïðàâî íà ñòâîðåííя íàóêîâèõ ìåäèчíèõ
òîâàðèñòâ, ïðîôåñіéíèõ ñïіëîê òà іíøèõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 36 (ч. 1, 3, 4)].
«Ãðîìàäяíè Óêðàїíè ìàþòü ïðàâî íà ñâîáîäó îá’єäíàííя…ó ãðîìàäñüêі
îðãàíіçàöії… (ч. 1)… ìàþòü ïðàâî íà óчàñòü ó ïðîôåñіéíèõ ñïіëêàõ
ç ìåòîþ çàõèñòó ñâîїõ òðóäîâèõ і ñîöіàëüíî-åêîíîìічíèõ ïðàâ òà
іíòåðåñіâ (ч. 3)…».
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 314].
«Ôіçèчíі îñîáè ìàþòü ïðàâî íà ñâîáîäó îá’єäíàííя ó… ãðîìàäñüêі
îðãàíіçàöії» (ч. 1).
ff  Ïðî îá’єäíàííя ãðîìàäяí: Çàêîí Óêðàїíè âіä 16.06.1992 ð.
ff  Ïðî ïðîôåñіéíі ñïіëêè, їõ ïðàâà òà ãàðàíòії äіяëüíîñòі: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 15.09.1999 ð.
«Ãðîìàäяíè Óêðàїíè ìàþòü ïðàâî íà îñíîâі âіëüíîãî âîëåâèяâëåííя
áåç áóäü-яêîãî äîçâîëó ñòâîðþâàòè ïðîôñïіëêè, âñòóïàòè äî íèõ òà
âèõîäèòè ç íèõ íà óìîâàõ і â ïîðяäêó, âèçíàчåíèõ їõ ñòàòóòàìè, áðàòè
óчàñòü ó ðîáîòі ïðîôñïіëîê» (ñò. 6).
ff  Ïðî áëàãîäіéíèöòâî òà áëàãîäіéíі îðãàíіçàöії: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 16.09.1997 ð.
ff  Ïðî îðãàíіçàöії ðîáîòîäàâöіâ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 24.05.2001 ð.
«Ðîáîòîäàâöі ìàþòü ïðàâî íà ñâîáîäó îá’єäíàííя â îðãàíіçàöії
ðîáîòîäàâöіâ äëя çäіéñíåííя і çàõèñòó ñâîїõ ïðàâ òà çàäîâîëåííя
ñîöіàëüíèõ, åêîíîìічíèõ òà іíøèõ çàêîííèõ іíòåðåñіâ …» (ч. 1 ñò. 2).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 77 (ï. «ê» ч. 1)].
«Ìåäèчíі… ïðàöіâíèêè ìàþòü ïðàâî íà… ñòâîðåííя íàóêîâèõ ìåäèчíèõ
òîâàðèñòâ, ïðîôåñіéíèõ ñïіëîê òà іíøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé».
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б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðîãðàìà іíòåãðàöії Óêðàїíè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó: Óêàç
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 14.09.2000 № 1072/2000) [ð. 4].
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîëîæåííя ïðî ïîðяäîê ëåãàëіçàöії
îá’єäíàíü ãðîìàäяí: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
26.02.1993 ð. ¹ 140.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîëîæåííя ïðî ªäèíèé ðåєñòð ãðîìàäñüêèõ
ôîðìóâàíü: Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà þñòèöії Óêðàїíè âіä 19.12.2008 ð.
¹ 2226/5.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.12].
«Ëіêàð ìàє ïðàâî áðàòè àêòèâíó óчàñòü â ðîáîòі ïðîôåñіéíèõ îá’єäíàíü
і àñîöіàöіé, îäíîчàñíî îòðèìóþчè їõ çàõèñò і ïіäòðèìêó. Ëіêàðñüêі
îá’єäíàííя òà àñîöіàöії çîáîâ’яçàíі ñïðèяòè і íàäàâàòè êîæíîìó
іç ñâîїõ чëåíіâ äîïîìîãó ó äîòðèìàííі òà âіäñòîþâàííі ïðèíöèïіâ
âèñîêîãî ïðîôåñіîíàëіçìó, ôàõîâîї íåçàëåæíîñòі, ìîðàëüíîñòі, åòèêè
і äåîíòîëîãії».

г) Інше регулювання
ff  Ëèñò «Ïðî Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îá’єäíàííя ãðîìàäяí»»: Âèùèé
аðáіòðàæíèé сóä Óêðàїíè âіä 30.12.1997 ð. № 01-8/500.
ff  Ëèñò «Ïðî Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності»»: Âèùèé аðáіòðàæíèé сóä Óêðàїíè âіä
26.10.1999 ð. № 01-8/505.
ff  Рекомендації з питань діловодства в первинній профспілковій
організації (профспілковому комітеті): Постійна комісія Ради
ФПУ з питань організаційної роботи від 15.11.2006 р.
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ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
30 чåðâíя 1990 ð. âіäáóâñя Óñòàíîâчèé (1-é) ç’їçä Âñåóêðàїíñüêîãî
ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà (äàëі – ÂÓËÒ). Тîãî æ ðîêó ÂÓËÒ ñòàëî îäíèì ç
чëåíіâ Ñâіòîâîї фåäåðàöії уêðàїíñüêèõ ëіêàðñüêèõ òîâàðèñòâ (ÑÔÓËÒ), 3-é
êîíãðåñ яêîї (1-é â Óêðàїíі) âіäáóâñя â ñåðïíі 1990 ð. â Êèєâі òà Ëüâîâі.
Ìåòîþ ÂÓËÒ є ñïðèяííя îõîðîíі òà çìіöíåííþ çäîðîâ’я íàñåëåííя Óêðàїíè,
ðîçâèòîê ìåäèчíîї íàóêè, ñïðèяííя ïіäâèùåííþ ïðîôåñіîíàëіçìó ìåäèчíèõ
ïðàöіâíèêіâ, їõ ïðàâîâîìó òà ñîöіàëüíîìó çàõèñòó.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ëіêàðі-êàðäіîëîãè âèðіøèëè ñòâîðèòè ãðîìàäñüêó îðãàíіçàöіþ «Êàðäіîëîãè
Ë. îáëàñòі». Ç öієþ ìåòîþ âîíè çâåðíóëèñя äî îáëàñíîãî óïðàâëіííя þñòèöії,
íàäàâøè âåñü êîìïëåêò íåîáõіäíèõ äîêóìåíòіâ. Ïðîòå їì íåïðàâîìіðíî
âіäìîâèëè â ðåєñòðàöії, ìîòèâóþчè öå òèì, ùî â îáëàñòі âæå іñíóє
ãðîìàäñüêà îðãàíіçàöія ëіêàðіâ-êàðäіîëîãіâ.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ïðàöіâíèêè îäíîãî ç ïðèâàòíèõ çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я ì. Ë. âèðіøèëè
îá’єäíàòèñя òà ñòâîðèòè äîáðîâіëüíó íåïðèáóòêîâó ãðîìàäñüêó îðãàíіçàöіþ
(ïðîôñïіëêó). 15 áåðåçíя 2009 ð. óñòàíîâчèìè çáîðàìè ïðîôñïіëêè áóëî
çàòâåðäæåíî ñòàòóò цієї îðãàíіçàöії.
Âіäïîâіäíî äî ñò. 16 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðîôåñіéíі ñïіëêè, їõ ïðàâà òà
ãàðàíòії äіяëüíîñòі», ïðàöіâíèêè ïðîôñïіëêè ïîäàëè çàяâó äî ìіñüêîãî
óïðàâëіííя þñòèöії. Äî çàяâè äîäàëè ñòàòóò (ïîëîæåííя), ïðîòîêîë
óñòàíîâчèõ çáîðіâ чëåíіâ ïðîôñïіëêè ç ðіøåííяì ïðî éîãî çàòâåðäæåííя,
âіäîìîñòі ïðî âèáîðíі îðãàíè, íàяâíіñòü îðãàíіçàöіé ïðîôñïіëêè ó
âіäïîâіäíèõ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöяõ, ïðî çàñíîâíèêіâ
îá’єäíàííя, òîáòî âñі äîêóìåíòè, íåîáõіäíі äëя ëåãàëіçàöії ïðîôñïіëêè.
Ïðîòå їì áóëî íåïðàâîìіðíî âіäìîâëåíî â ëåãàëіçàöії ç ïîñèëàííяì íà
íåâіäïîâіäíіñòü ïîäàíèõ äîêóìåíòіâ âèìîãàì чèííîãî çàêîíîäàâñòâà,
нåçâàæàþчè íà òå ùî, âіäïîâіäíî äî ч. 5 ñò. 16 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
ïðîôåñіéíі ñïіëêè, їõ ïðàâà òà ãàðàíòії äіяëüíîñòі», ëåãàëіçóþчèé îðãàí íå
ìîæå âіäìîâèòè â ëåãàëіçàöії ïðîôñïіëêè, îá’єäíàííя ïðîôñïіëîê. Ó ðàçі
íåâіäïîâіäíîñòі ïîäàíèõ äîêóìåíòіâ ïðîôñïіëêè, îá’єäíàííя ïðîôñïіëîê
çàçíàчåíîìó ñòàòóñó ëåãàëіçóþчèé îðãàí ïðîïîíóє ïðîôñïіëöі, îá’єäíàííþ
ïðîôñïіëîê íàäàòè äîäàòêîâó äîêóìåíòàöіþ, íåîáõіäíó äëя ïіäòâåðäæåííя
ñòàòóñó.
Ïðàöіâíèêè закладу охорони здоров’я çâåðíóëèñü çі ñêàðãîþ íà äії
ïðàöіâíèêà þñòèöії äî îáëàñíîãî óïðàâëіííя þñòèöії, âíàñëіäîê ñâîєчàñíî
âæèòèõ çàõîäіâ ðåàãóâàííя ïðîôñïіëêó áóëî ëåãàëіçîâàíî.
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д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Ïðîôñïіëêè, їõ îá’єäíàííя ìàþòü ïðàâî ïðåäñòàâëяòè іíòåðåñè
ñâîїõ чëåíіâ ïðè ðåàëіçàöії íèìè êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà
íà çâåðíåííя çà çàõèñòîì ñâîїõ ïðàâ äî ñóäîâèõ îðãàíіâ,
Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè ç ïðàâ ëþäèíè, à òàêîæ
ìіæíàðîäíèõ ñóäîâèõ óñòàíîâ.
2.	Ïðîôñïіëêè çäіéñíþþòü ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âèïëàòîþ
çàðîáіòíîї ïëàòè, äîäåðæàííяì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà ïðî
îõîðîíó ïðàöі, ñòâîðåííяì áåçïåчíèõ і íåøêіäëèâèõ óìîâ ïðàöі,
íàëåæíèõ âèðîáíèчèõ і ñàíіòàðíî-ïîáóòîâèõ óìîâ, çàáåçïåчåííя
ïðàöіâíèêіâ çàñîáàìè іíäèâіäóàëüíîãî òà êîëåêòèâíîãî çàõèñòó.
3.	Ïðîôñïіëêè ìîæóòü ñòâîðþâàòè ñëóæáè ïðàâîâîї äîïîìîãè,
іíñïåêöії òà êîìіñії äëя ðåàëіçàöії ñâîїõ ôóíêöіé.
4.	Óïîâíîâàæåíі ïðåäñòàâíèêè ïðîôñïіëîê ìàþòü ïðàâî âíîñèòè
ðîáîòîäàâöяì ïîäàííя, яêі є îáîâ’яçêîâèìè äëя ðîçãëяäó, òà
îäåðæóâàòè âіä íèõ àðãóìåíòîâàíі âіäïîâіäі.

е) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональні норми, які стосуються
Права на створення наукових товариств, професійних спілок та
інших громадських організацій в контексті таких можливостей:
••

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. Ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 3, 55, 56, 59, 68].
«Ëþäèíà, її æèòòя і çäîðîâ’я, чåñòü і ãіäíіñòü, íåäîòîðêàííіñòü і áåçïåêà
âèçíàþòüñя â Óêðàїíі íàéâèùîþ ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ» (ñò. 3).
«Ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà çàõèùàþòüñя ñóäîì. Êîæíîìó
ãàðàíòóєòüñя ïðàâî íà îñêàðæåííя â ñóäі ðіøåíü, äіé чè áåçäіяëüíîñòі
îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя,
ïîñàäîâèõ і ñëóæáîâèõ îñіá» (ч. 1, 2 ñò. 55).
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà ïðàâîâó äîïîìîãó» (ч. 1 ñò. 59).
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ff  Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 28.12.1960 ð.
«Ïîñòàíîâà îðãàíó äіçíàííя, ñëіäчîãî, ïðîêóðîðà ïðî ïîðóøåííя
êðèìіíàëüíîї ñïðàâè ùîäî êîíêðåòíîї îñîáè чè çà ôàêòîì âчèíåííя
çëîчèíó ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî ìіñöåâîãî ñóäó çà ìіñöåì
ðîçòàøóâàííя îðãàíó àáî ðîáîòè ïîñàäîâîї îñîáè, яêà âèíåñëà
ïîñòàíîâó ç äîòðèìàííяì ïðàâèë ïіäñóäíîñòі» (ч. 1 ñò. 236-7).
ff  Öèâіëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 18.03.2004 ð.
«Êîæíà îñîáà ìàє ïðàâî… çâåðíóòèñü äî ñóäó çà çàõèñòîì ñâîїõ
ïîðóøåíèõ, íåâèçíàíèõ àáî îñïîðþâàíèõ ïðàâ, ñâîáîä чè іíòåðåñіâ»
(ч. 1 ñò. 3).
ff  Êîäåêñ àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäîчèíñòâà Óêðàїíè âіä 06.07.2005 р.
[ñòàòòі 6, 17-21].
«Êîæíîìó ãàðàíòóєòüñя ïðàâî íà çàõèñò éîãî ïðàâ, ñâîáîä òà іíòåðåñіâ
íåçàëåæíèì і íåóïåðåäæåíèì ñóäîì» (ч. 1 ñò. 6).
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 15, 16,
297, 299].
«Êîæíà îñîáà ìàє ïðàâî íà çàõèñò ñâîãî öèâіëüíîãî ïðàâà ó ðàçі éîãî
ïîðóøåííя, íåâèçíàííя àáî îñïîðþâàííя» (ч. 1 ñò. 15).
«Êîæíà îñîáà ìàє ïðàâî çâåðíóòèñя äî ñóäó çà çàõèñòîì ñâîãî
îñîáèñòîãî íåìàéíîâîãî àáî ìàéíîâîãî ïðàâà òà іíòåðåñó» (ч. 1 ñò. 16).
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà ïîâàãó äî éîãî ãіäíîñòі òà чåñòі. Ãіäíіñòü òà
чåñòü ôіçèчíîї îñîáè є íåäîòîðêàííèìè. Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî
çâåðíóòèñü äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî çàõèñò її ãіäíîñòі òà чåñòі» (ñò. 297).
«Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íå íåäîòîðêàííіñòü ñâîєї äіëîâîї ðåïóòàöії.
Ôіçèчíà îñîáà ìîæå çâåðíóòèñü äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî çàõèñò ñâîєї
äіëîâîї ðåïóòàöії» (ñò. 299).
ff  Êîäåêñ çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè âіä 10.12.1971 ð. [ñòàòòі
128, 130, 134, 136, 137, 139, 147, 147-1, 148, 149, 150, 151,
ãë. XV].
«Ïðè êîæíіé âèïëàòі çàðîáіòíîї ïëàòè çàãàëüíèé ðîçìіð óñіõ âіäðàõóâàíü
íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 20%, à ó âèïàäêàõ, îêðåìî ïåðåäáàчåíèõ
çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè, – 50% çàðîáіòíîї ïëàòè, яêà íàëåæèòü äî
âèïëàòè ïðàöіâíèêîâі» (ñò. 128).
«Ïðàöіâíèêè íåñóòü ìàòåðіàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà øêîäó, çàïî
äіяíó ïіäï ðèє ìñòâó, óñòàíîâі, îðãàíіçàöії âíàñëіäîê ïîðóøåííя
ïîêëàäåíèõ íà íèõ òðóäîâèõ îáîâ’яçêіâ. Ïðè ïîêëàäåííі ìàòåðіàëüíîї
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âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàâà і çàêîííі іíòåðåñè ïðàöіâíèêіâ ãàðàíòóþòüñя
øëяõîì âñòàíîâëåííя âіäïîâіäàëüíîñòі òіëüêè çà ïðяìó äіéñíó øêîäó,
ëèøå â ìåæàõ і ïîðяäêó, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, і çà óìîâè,
êîëè òàêà øêîäà çàïîäіяíà ïіäïðèєìñòâó, óñòàíîâі, îðãàíіçàöії âèííèìè
ïðîòèïðàâíèìè äіяìè (áåçäіяëüíіñòþ) ïðàöіâíèêà. Öя âіäïîâіäàëüíіñòü,
яê ïðàâèëî, îáìåæóєòüñя ïåâíîþ чàñòèíîþ çàðîáіòêó ïðàöіâíèêà і íå
ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè ïîâíîãî ðîçìіðó çàïîäіяíîї øêîäè, çà âèíяòêîì
âèïàäêіâ, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâñòâîì» (ч. 1, 2 ñò. 130).
«Çà øêîäó, çàïîäіяíó ïіäïðèєìñòâó, óñòàíîâі, îðãàíіçàöії ïðè âèêîíàííі
òðóäîâèõ îáîâ’яçêіâ, ïðàöіâíèêè, ç âèíè яêèõ çàïîäіяíî øêîäó, íåñóòü
ìàòåðіàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü ó ðîçìіðі ïðяìîї äіéñíîї øêîäè, àëå íå
áіëüøå ñâîãî ñåðåäíüîãî ìіñячíîãî çàðîáіòêó» (ч. 1 ñò. 132).
«Äî çàñòîñóâàííя äèñöèïëіíàðíîãî ñòяãíåííя âëàñíèê àáî
óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí ïîâèíåí çàæàäàòè âіä ïîðóøíèêà òðóäîâîї
äèñöèïëіíè ïèñüìîâі ïîяñíåííя. Çà êîæíå ïîðóøåííя òðóäîâîї äèñ
öèïëіíè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî ëèøå îäíå äèñöèïëіíàðíå ñòяãíåííя.
Ïðè îáðàííі âèäó ñòяãíåííя âëàñíèê àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí
ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ñòóïіíü òяæêîñòі âчèíåíîãî ïðîñòóïêó і çàïîäіяíó
íèì øêîäó, îáñòàâèíè, çà яêèõ âчèíåíî ïðîñòóïîê, і ïîïåðåäíþ
ðîáîòó ïðàöіâíèêà. Ñòяãíåííя îãîëîøóєòüñя â íàêàçі (ðîçïîðяäæåííі)
і ïîâіäîìëяєòüñя ïðàöіâíèêîâі ïіä ðîçïèñêó» (ñò. 149).
«Äèñöèïëіíàðíå ñòяãíåííя ìîæå áóòè îñêàðæåíå ïðàöіâíèêîì ó
ïîðяäêó, âñòàíîâëåíîìó чèííèì çàêîíîäàâñòâîì» (ñò. 150).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 77 (ï. «ë» ч. 1)].
«Ìåäèчíі… ïðàöіâíèêè ìàþòü ïðàâî íà …ñóäîâèõ çàõèñò ïðîôåñіéíîї
чåñòі і ãіäíîñòі».

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Êîíöåïöія óïðàâëіííя яêіñòþ ìåäèчíîї äîïîìîãè ó ãàëóçі
îõîðîíè çäîðîâ’я â Óêðàїíі íà ïåðіîä äî 2020 ðîêó: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 01.08.2011 ð. № 454.
«Ç-ïîìіæ çàâäàíü Êîíöåïöії ïåðåäáàчåíî çàõèñò іíòåðåñіâ ìåäèчíèõ
ïðàöіâíèêіâ íà âèïàäîê ïðîôåñіéíîãî ðèçèêó».

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.4, 2.12, 4.5].
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«Ãóìàííі öіëі, яêèì ñëóæèòü ëіêàð, äàþòü éîìó ïіäñòàâó âèìàãàòè
çàêîííîãî çàõèñòó âëàñíèõ ìîðàëüíî-åòèчíèõ ïîçèöіé і ïðèíöèïіâ,
îñîáèñòîї ãіäíîñòі, ìàòåðіàëüíîãî çàáåçïåчåííя, ñòâîðåííя íàëåæíèõ
óìîâ äëя çäіéñíåííя ôàõîâîї äіяëüíîñòі» (ï. 2.4). «Êîìіñія ç ïèòàíü
áіîåòèêè, åòèчíі êîìіñії àáî êîìіòåòè çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я,
íàóêîâèõ óñòàíîâ, âèùèõ íàâчàëüíèõ çàêëàäіâ, ëіêàðñüêі îá’єäíàííя òà
àñîöіàöії ìàþòü ïðàâî, ó ðàçі ïîòðåáè, âіäñòîþâàòè і çàõèùàòè â ñóäі
чåñòü і ãіäíіñòü çà éîãî çãîäîþ, яêùî éîãî ïðîôåñіéíі äії âіäïîâіäàþòü
Åòèчíîìó êîäåêñó ëіêàðя Óêðàїíè» (ï. 2.12). «Ëіêàðі, êåðіâíèêè çàêëàäіâ
îõîðîíè çäîðîâ’я òà íàóêîâèõ і îñâіòíіõ óñòàíîâ çîáîâ’яçàíі ïіêëóâàòèñü
ïðî çàõèñò ìîðàëüíî-åòèчíèõ ïîçèöіé і ïðèíöèïіâ, îñîáèñòîї ãіäíîñòі…
ïіäëåãëèõ» (ï. 4.5).

г) Інші регулювання
ff  Відповідальність медичних працівників: Лист Департаменту
конституційного, адміністративного та соціального законодавства управління соціального, трудового та гуманітарного
законодавства Міністерства юстиції України від 20.06.2011.
ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі çà êîíñòèòóöіéíèì
çâåðíåííяì ãðîìàäяíèíà Ñîëäàòîâà Ãåííàäія ²âàíîâèчà ùîäî
îôіöіéíîãî òëóìàчåííя ïîëîæåíü ñòàòòі 59 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ,
ñòàòòі 44 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, ñòàòåé
268, 271 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííя
(ñïðàâà ïðî ïðàâî âіëüíîãî âèáîðó çàõèñíèêà) âіä 16.11.2000 ð.
¹ 13-ðï/2000.
«… Кîæåí є âіëüíèì ó âèáîðі çàõèñíèêà ñâîїõ ïðàâ ñëіä ðîçóìіòè яê
êîíñòèòóöіéíå ïðàâî ïіäîçðþâàíîãî, îáâèíóâàчåíîго і ïіäñóäíîãî
ïðè çàõèñòі âіä îáâèíóâàчåííя òà îñîáè, яêà ïðèòяãàєòüñя äî
àäìіíіñòðàòèâíîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ç ìåòîþ îòðèìàííя ïðàâîâîї
äîïîìîãè âèáèðàòè çàõèñíèêîì ñâîїõ ïðàâ îñîáó, яêà є ôàõіâöåì ó
ãàëóçі ïðàâà і çà çàêîíîì ìàє ïðàâî íà íàäàííя ïðàâîâîї äîïîìîãè
îñîáèñòî чè çà äîðóчåííяì þðèäèчíîї îñîáè».
ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі çà êîíñòèòóöіéíèì
çâåðíåííяì ãðîìàäяíêè Äçþáè Ãàëèíè Ïàâëіâíè ùîäî
îôіöіéíîãî òëóìàчåííя чàñòèíè äðóãîї ñòàòòі 55 Êîíñòèòóöії
Óêðàїíè òà ñòàòòі 248-2 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè (ñïðàâà ãðîìàäяíêè Äçþáè Ã. Ï. ùîäî ïðàâà íà
îñêàðæåííя â ñóäі íåïðàâîìіðíèõ äіé ïîñàäîâîї îñîáè) âіä
25.11.1997 ð. ¹ 6-çï.
«×àñòèíó 2 ñò. 55 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè íåîáõіäíî ðîçóìіòè òàê, ùî êîæåí,
òîáòî ãðîìàäяíèí Óêðàїíè, іíîçåìåöü, îñîáà áåç ãðîìàäяíñòâà, ìàє
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ãàðàíòîâàíå äåðæàâîþ ïðàâî îñêàðæèòè â ñóäі çàãàëüíîї þðèñäèêöії
ðіøåííя, äії чè áåçäіяëüíіñòü áóäü-яêîãî îðãàíó äåðæàâíîї âëàäè,
îðãàíó ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя, ïîñàäîâèõ і ñëóæáîâèõ îñіá, яêùî
ãðîìàäяíèí Óêðàїíè, іíîçåìåöü, îñîáà áåç ãðîìàäяíñòâà ââàæàþòü,
ùî їõ ðіøåííя, äія чè áåçäіяëüíіñòü ïîðóøóþòü àáî óùåìëяþòü ïðàâà і
ñâîáîäè ãðîìàäяíèíà Óêðàїíè, іíîçåìöя, îñîáè áåç ãðîìàäяíñòâà чè
ïåðåøêîäæàþòü їõ çäіéñíåííþ, à òîìó ïîòðåáóþòü ïðàâîâîãî çàõèñòó
â ñóäі».
ff  Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â ñïðàâàõ ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї
(íåìàéíîâîї) øêîäè: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðàїíè âіä 25.05.2001 ð. (çі çìіíàìè, âíåñåíèìè Ïîñòàíîâîþ
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè ¹ 5 âіä 25.05.2001 ð. ¹ 5).
ff  Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â ñïðàâàõ ïðî çàõèñò ãіäíîñòі òà чåñòі
ôіçèчíîї îñîáè, à òàêîæ äіëîâîї ðåïóòàöії ôіçèчíîї òà þðèäèчíîї
îñîáè: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè âіä
27.02.2009 ð. ¹ 1.
«… Піä ãіäíіñòþ ñëіä ðîçóìіòè âèçíàííя öіííîñòі êîæíîї ôіçèчíîї
îñîáè яê óíіêàëüíîї áіîïñèõîñîöіàëüíîї öіííîñòі, ç чåñòþ ïîâ’яçóєòüñя
ïîçèòèâíà ñîöіàëüíà îöіíêà îñîáè â îчàõ îòîчóþчèõ, яêà ´ðóíòóєòüñя
íà âіäïîâіäíîñòі її äіяíü (ïîâåäіíêè) çàãàëüíîïðèéíяòèì óяâëåííяì
ïðî äîáðî і çëî, à ïіä äіëîâîþ ðåïóòàöієþ ôіçèчíîї îñîáè ðîçóìієòüñя
íàáóòà îñîáîþ ñóñïіëüíà îöіíêà її äіëîâèõ і ïðîôåñіéíèõ яêîñòåé ïðè
âèêîíàííі íåþ òðóäîâèõ, ñëóæáîâèõ, ãðîìàäñüêèõ чè іíøèõ îáîâ’яçêіâ».
ff  Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëяäó ñóäàìè öèâіëüíèõ ñïðàâ çà ïîçîâàìè
ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðàїíè âіä 27.03.1992 ð. ¹ 6.
«Ç âèííîї îñîáè çà ðåãðåñíîþ âèìîãîþ ñòяãóєòüñя ñóìà ìàéíîâèõ
âèòðàò, ïîíåñåíèõ íà âèêîíàííя çîáîâ’яçàííя ïî âіäøêîäóâàííþ
øêîäè, à яêùî çàêîíîì âñòàíîâëåíî ìåæі âіäøêîäóâàííя àáî ìåæі
âіäïîâіäàëüíîñòі âèííîї îñîáè, òî ç íåї âèòðàòè ñòяãóþòüñя â öèõ
ìåæàõ» (ï. 8).
ff  Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó â ñïðàâàõ ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè,
çàïîäіяíîї ïіäïðèєìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàíіçàöіяì їõ
ïðàöіâíèêàìè: Ïîñòàíîâà Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè
âіä 29.12.1992 ð. ¹ 14.
«Çà øêîäó, çàïîäіяíó âíàñëіäîê ïîðóøåííя òðóäîâèõ îáîâ’яçêіâ,
ïðàöіâíèê íåñå âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä ïіäïðèєìñòâîì (óñòàíîâîþ,
îðãàíіçàöієþ), ç яêèì ïåðåáóâàє ó òðóäîâèõ âіäíîñèíàõ. Âіäøêîäóâàííя
øêîäè ïðîâîäèòüñя íåçàëåæíî âіä ïðèòяãíåííя ïðàöіâíèêà äî
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äèñöèïëіíàðíîї, àäìіíіñòðàòèâíîї чè êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі
çà äії (áåçäіяëüíіñòü), яêèìè çàïîäіяíà øêîäà ïіäïðèєìñòâó, óñòà
íîâі, îðãàíіçàöії. Çà ïðàâèëàìè ñò.132 ÊÇïÏ çà øêîäó, çàïîäіяíó
ïіäïðèєìñòâó, óñòàíîâі, îðãàíіçàöії ïðè âèêîíàííі òðóäîâèõ
îáîâ’яçêіâ, ïðàöіâíèêè, ç âèíè яêèõ її çàïîäіяíî, íåñóòü ìàòåðіàëüíó
âіäïîâіäàëüíіñòü ó ðîçìіðі ïðяìîї äіéñíîї øêîäè, àëå íå áіëüøå ñâîãî
ñåðåäíüîãî ìіñячíîãî çàðîáіòêó, êðіì âèïàäêіâ, êîëè çàêîíîäàâñòâîì
âîíà ïåðåäáàчåíà ó áіëüøîìó, íіæ öåé çàðîáіòîê, ðîçìіðі. Ïіä ïðяìîþ
äіéñíîþ øêîäîþ, çîêðåìà, ñëіä ðîçóìіòè âòðàòó, ïîãіðøåííя àáî
çíèæåííя öіííîñòі ìàéíà, íåîáõіäíіñòü äëя ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè,
îðãàíіçàöії ïðîâåñòè çàòðàòè íà âіäíîâëåííя, ïðèäáàííя ìàéíà
чè іíøèõ öіííîñòåé àáî ïðîâåñòè çàéâі, òîáòî âèêëèêàíі âíàñëіäîê
ïîðóøåííя ïðàöіâíèêîì òðóäîâèõ îáîâ’яçêіâ, ãðîøîâі âèïëàòè».
ff  Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëяäó ñóäàìè òðóäîâèõ ñïîðіâ: Ïîñòàíîâà
Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè âіä 06.11.1992 ð. ¹ 9.
«Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì іíäèâіäóàëüíі òðóäîâі ñïîðè âèðіøóþòüñя
ñóäàìè áåçïîñåðåäíüî àáî ïіñëя їõ ïîïåðåäíüîãî ðîçãëяäó êîìіñієþ
ïî òðóäîâèõ ñïîðàõ (ÊÒÑ) (ï. 3). Ïåðåäáàчåíèé ñò.233 ÊÇïÏ ìіñячíèé
ñòðîê (äëя âèðіøåííя òðóäîâîãî ñïîðó ïðè çâіëüíåííі) ïîøèðþєòüñя
íà âñі âèïàäêè çâіëüíåííя íåçàëåæíî âіä ïіäñòàâ ïðèïèíåííя òðóäîâîãî
äîãîâîðó (ï. 4). Ðîçіðâàííя òðóäîâîãî äîãîâîðó ç іíіöіàòèâè âëàñíèêà
àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó äîïóñêàєòüñя ëèøå çà ïîïåðåäíüîþ
çãîäîþ ïðîôñïіëêîâîãî îðãàíó, êðіì âèïàäêіâ, ïåðåäáàчåíèõ ñòàòòяìè
43 і 43(1) ÊÇïÏ» (ï. 15).

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ïîçèâàчêà çâåðíóëàñя äî ñóäó ç ïîçîâîì äî âіäïîâіäàчà ïðî çàõèñò чåñòі,
ãіäíîñòі, äіëîâîї ðåïóòàöії і âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè, ïîñèëàþчèñü
íà òå, ùî âîíà ïðàöþє ëіêàðåì øâèäêîї äîïîìîãè ÖÌË ç 1990 ð., çà чàñ
ðîáîòè íåîäíîðàçîâî çàîõîчóâàëàñя çà äîáðó ðîáîòó, ïðåòåíçіé ç áîêó
àäìіíіñòðàöії, ñïіâðîáіòíèêіâ ëіêàðíі і õâîðèõ íå áóëî.
Âіäïîâіäàч уïðîäîâæ ïåâíîãî чàñó ïîøèðþâàâ ïðî íåї íåïðàâäèâó
іíôîðìàöіþ, яê â óñíіé ôîðìі, òàê і ó ôîðìі ñêàðã, ùî ганьбила її чåñòü,
ãіäíіñòü і äіëîâó ðåïóòàöіþ. Çîêðåìà, 05.02.2004 ð. âіäïîâіäàч íàдіслаâ ó
âèêîíêîì À. ìіñüêîї ðàäè çàяâó, в якій áóëè âèêëàäåíі âèãàäàíі âіäîìîñòі,
ùî ганьбили чåñòü, ãіäíіñòü і äіëîâó ðåïóòàöіþ ïîçèâàчêè, ïðî òå ùî âîíà
âèяâëяє âñåäîçâîëåíіñòü, õàìñòâî, îáðàæàє êîëåã ëіêàðіâ, ìîëîäøèé
ìåäèчíèé ïåðñîíàë ó ïðîöåñі ðîáîòè. Ïіä чàñ íічíèõ чåðãóâàíü íå õîчå
ïðàöþâàòè, íà âèêëèêàõ і â ñóñïіëüíèõ ìіñöяõ поводиться çóõâàëî, âèìàãàє
îïëàòи çà íàäàííя äîïîìîãè ìåòîäàìè íåòðàäèöіéíîї ìåäèöèíè.
Íà çàñіäàííі ïðîôêîìó, äå ðîçáèðàëàñя ñêàðãà і êóäè ïîçèâàчêó íå
çàïðîñèëè, їé áóëà âèíåñåíà «ãðîìàäñüêà äîãàíà» çà ñòâîðåííя êîíôëіêòíîї
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ñèòóàöії â êîëåêòèâі, òîäі яê 02.03.2004 ð. íà ïðîôñïіëêîâî-âèðîáíèчèõ
çáîðàõ À. ÖÌË âêàçàíі â çàяâі ôàêòè íå ïіäòâåðäèëèñя, ïðî ùî свідчив
ïðîòîêîë, який міститься у справі.
Ïîçèâàчêà ñòàëà îá’єêòîì ïіäâèùåíîї óâàãè é îáãîâîðåííя êîëåã і çíàéîìèõ.
Ðîçïîâñþäæåíà âіäïîâіäàчåì íåäîñòîâіðíà іíôîðìàöія ñòàëà âіäîìà
ïàöієíòàì ïîçèâàчêè і áåçóìîâíî ïîçíàчèëàñü íà її äіëîâіé ðåïóòàöії і,
спричинили у неї âіäчóòòя ïðèíèæåííя і äèñêîìôîðòó, ùîá повернутися
äî êîëèøíüîãî æèòòєâîãî ðèòìó, вона повинна докласти багато зусиль і
çäîðîâ’я. Ç âèíè âіäïîâіäàчà ïîçèâàчêà перебувала â ïðèãíічåíîìó ñòàíі,
ïåðåíåñëà äåêіëüêà íåðâîâèõ ñòðåñіâ, áåçñîííя, íåîäíîðàçîâî õâîðіëà і
ïðîõîäèëà êóðñè àìáóëàòîðíîãî ëіêóâàííя.
Ñóä âèðіøèâ ïîçîâ çàäîâîëüíèòè чàñòêîâî, âіäøêîäóâàòè ïîçèâàчці 1500
ãðí яê êîìïåíñàöіþ ìîðàëüíîї øêîäè.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
10 áåðåçíя 2006 ð. íà іì’я ãîëîâíîãî ëіêàðя Ä. îäíієї ç ëіêàðåíü м. Ä.
íàäіéøîâ ëèñò âіä çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ëіêàðя Ê., â яêîìó âîíà ïîâіäîìèëà
íåäîñòîâіðíó іíôîðìàöіþ ïðî ëіêàðя-åíäîêðèíîëîãà, яêà ïðèíèæóє éîãî
чåñòü, ãіäíіñòü і äіëîâó ðåïóòàöіþ.
Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê çâåðíóâñя äî ãîëîâíîãî ëіêàðя Ä. ç ïðîõàííяì, àáè
іíôîðìàöіþ про те, ùî âіí çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå êîíôëіêòíèì і ñêàíäàëüíèì
ñïіâðîáіòíèêîì, яêèé íå çíàõîäèòü ñïіëüíîї ìîâè ç êîëåêòèâîì, ïîñòіéíî
надсилає íåîá´ðóíòîâàíі ñêàðãè â ðіçíі іíñòàíöії, íåîäíîðàçîâî çðèâàâ
êîíñóëüòàöії, äîïóñêàâ ãðóáі ïîìèëêè â äіàãíîñòèöі òà òàêòèöі âåäåííя
õâîðèõ, ùî ïðèçâîäèëî äî çáіëüøåííя кількості ïіñëяîïåðàöіéíèõ
óñêëàäíåíü, ìàє íåäîñòàòíіé ïðîôåñіéíèé ðіâåíü, ïîãðîæóâàâ çàâіäóþчèì
âіääіëåííяìè, âèçíàòè òàêîþ, ùî íå âіäïîâіäàє äіéñíîñòі.
Ëіêàð-åíäîêðèíîëîã ïîяñíèâ, ùî âіí ìàє äîñòàòíіé ðіâåíü çíàíü äëя ðîáîòè,
ñòàæóâàâñя çà êîðäîíîì, à òîìó застерігав ñâîїх êîëåã від застосування у
ëіêóâàííі õâîðèõ çàñòàðіëèх методів. Ìåäèê ïîяñíèâ, ùî відстоював власну
ïîçèöіþ, яêó âіäïîâіäàчі ïîìèëêîâî ââàæàþòü êîíôëіêòною, âèçíàþчè éîãî
ñêàíäàëüíîþ ëþäèíîþ, яêà íå çíàõîäèòü ñïіëüíîї ìîâè ç êîëåêòèâîì. Îêðіì
òîãî, æîäíèõ ñêàðã âіí íå ïèñàâ, à çâåðòàâñя іç çàяâàìè äî ñâîãî êåðіâíèöòâà
ç ïðîõàííяì çàõèñòèòè éîãî ïðàâà. Ç ãðàôіêàìè âíóòðіëіêàðíяíèõ
êîíñóëüòàöіé âіí îñîáèñòî îçíàéîìëåíèé íå áóâ, їõ íå ïіäïèñóâàâ, à òîìó
çâèíóâàчåííя â óìèñíîìó çðèâі ðîáîòè є íåîá´ðóíòîâàíèì.
Òàêîæ ââàæàє íåäîñòîâіðíîþ іíôîðìàöіþ ïðî ãðóáі ïîìèëêè â äіàãíîñòèöі
òà ó òàêòèöі âåäåííя õâîðèõ, яêà æîäíèìè äîêàçàìè íå ïіäòâåðäæóєòüñя,
çîêðåìà äî äèñöèïëіíàðíîї âіäïîâіäàëüíîñòі âіí íå ïðèòяãàâñя. Ïðîñèâ
ãîëîâíîãî ëіêàðя âèêëàäåíó â ëèñòі іíôîðìàöіþ âèçíàòè íåãàòèâíîþ òà
òàêîþ, ùî íå âіäïîâіäàє äіéñíîñòі, òàêîþ, ùî ïðèíèæóє його ãіäíіñòü,
чåñòü і äіëîâó ðåïóòàöіþ яê ëþäèíè, à òîìó ñïðîñòóâàòè її ó òàêèé æå
ñïîñіá, ó яêèé âîíà áóëà ïîøèðåíà. Ліêàð-åíäîêðèíîëîã çàçíàчèâ, ùî
в ðàçі íåñïðîñòóâàííя цієї іíôîðìàöії âіí áóäå çâåðòàòèñя çà çàõèñòîì
ïðîôåñіéíîї чåñòі òà ãіäíîñòі â ñóä. Ãîëîâíèé ëіêàð Ä. çàçíàчèâ, ùî за
ïîøèðåííя іíôîðìàöії çà ìåæі ëіêóâàëüíîãî çàêëàäó ìåäèчíого ïðàöіâíèêа
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áóäå çâіëüíåíî ç ðîáîòè, що є ïîðóøенням ñò. 77 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я».
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Ì. çâåðíóëàñя äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî çàõèñò чåñòі, ãіäíîñòі òà äіëîâîї
ðåïóòàöії, ïîñèëàþчèñü íà òå, ùî ïðàöþє ãîëîâíîþ ìåäèчíîþ ñåñòðîþ ó Ê.
öåíòðàëüíіé ðàéîííіé ëіêàðíі é çîáîâ’яçàíà îðãàíіçîâóâàòè òà êîíòðîëþâàòè
âèêîíàííя ñåðåäíіì і ìîëîäøèì ìåäèчíèì ïåðñîíàëîì âíóòðіøíüîãî
òðóäîâîãî ðîçïîðяäêó, ñâîїõ îáîâ’яçêіâ.
Â. î. ãîëîâíîãî ëіêàðя Ê. ÖÐË áóëî çàòâåðäæåíî ôóíêöіîíàëüíі îáîâ’яçêè
ìîëîäøîї ìåäèчíîї ñåñòðè ïî äîãëяäó çà õâîðèìè õіðóðãічíîãî âіääіëåííя, ç
яêèìè âîíà ïîâèííà áóëà îçíàéîìèòè ïåðñîíàë. Âіäïîâіäàч, ïðîôñïіëêîâèé
ïðåäñòàâíèê, у ïèñüìîâîìó çâåðíåííі äî чëåíіâ ïðîôñïіëêè «Ìåäèöèíà òà
Çàêîííіñòü» çàçíàчèâ, ùî ïðîõàííя ç її áîêó äî ìåäèчíèõ ñåñòåð ïіäïèñàòè
âêàçàíі ôóíêöіîíàëüíі îáîâ’яçêè є ïðîâîêàöієþ àäìіíіñòðàöії ëіêàðíі, єäèíà
ìåòà яêої – óõèëåííя âіä îïëàòè âèêîíàíîї ðîáîòè і ò.п. Îñêіëüêè поширена
âіäïîâіäàчåì іíôîðìàöія íå âіäïîâіäàє äіéñíîñòі і æîäíèõ ïðîòèïðàâíèõ äіé
ñòîñîâíî ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ вона íå çàñòîñîâóâàëà, ïîçèâàч ïðîñèëà
ñóä çîáîâ’яçàòè ïðîôñïіëêó ñïðîñòóâàòè âіäîìîñòі, ùî íå âіäïîâіäàþòü
äіéñíîñòі, ганьблять її чåñòü, ãіäíіñòü і äіëîâó ðåïóòàöіþ, øëяõîì âèáàчåííя
ïåðåä íåþ ó ïðèñóòíîñòі чëåíіâ ïðîôñïіëêè «Ìåäèöèíà òà Çàêîííіñòü» і
âñüîãî ìåäèчíîãî ïåðñîíàëó ÖÐË íà çàãàëüíèõ çáîðàõ, а також ñòяãíóòè
на її êîðèñòü 1700 ãðí яê âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè.
Ñóä âñòàíîâèâ, ùî àíàëіç ôóíêöіîíàëüíèõ îáîâ’яçêіâ äàє ïіäñòàâè для
âèñíîâêу ïðî âіäñóòíіñòü ó íèõ âêàçіâêè на ðîçøèðåííя çîíè îáñëóãîâóâàííя
ìåäèчíèõ ñåñòåð, ïîêëàäàííя îáîâ’яçêó âèêîíàííя ðîáîòè çà ïðàöіâíèêà,
яêèé âіäñóòíіé òà чèї çìіíè ïðèïàäàþòü íà ñóáîòó òà íåäіëþ. Ñàì ôàêò
îçíàéîìëåííя ìåäèчíîãî ïåðñîíàëó ç âêàçàíèìè ôóíêöіîíàëüíèìè
îáîâ’яçêàìè íå ïîçáàâëяє éîãî ïðàâà, ïåðåäáàчåíîãî òà ãàðàíòîâàíîãî
Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè òà чинним òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè,
íà îïëàòó ïðàöі, íà âèðіøåííя ìîæëèâèõ ñïîðіâ ó öіé ñôåðі â ñóäîâîìó
ïîðяäêó. Âèêîíàííя ïîçèâàчêîþ ñâîїõ ïðяìèõ îáîâ’яçêіâ, ïåðåäáàчåíèõ
ïîñàäîâîþ іíñòðóêöієþ, çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðяäêó, íå
ìîæíà ââàæàòè ïðîâîêàöієþ àäìіíіñòðàöії Ê. ÖÐË. Çàêëèêàþчè чëåíіâ
ïðîôñïіëêè «Ìåäèöèíà òà Çàêîííіñòü» íå ïіäïèñóâàòè ôóíêöіîíàëüíі
îáîâ’яçêè, âіäïîâіäàч ãðóáî ïîðóøèâ ïîðяäîê âèðіøåííя òðóäîâèõ ñïîðіâ,
ïåðåäáàчåíèé ãëàâîþ 15 ÊÇïÏ Óêðàїíè.
Віäïîâіäíî äî ñò. 297 ÖÊ Óêðàїíè, êîæåí ìàє ïðàâî íà ïîâàãó äî éîãî ãіä
íîñòі òà чåñòі. Ãіäíіñòü і чåñòü ôіçèчíîї îñîáè є íåäîòîðêàííèìè. Отже,
âіäïîâіäàч, îïðèëþäíèâøè çâåðíåííя äî ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ õіðóðãічíîãî
âіääіëåííя Ê. ÖÐË, яêå ìіñòèòü íåïðàâäèâó, ïåðåêðóчåíó іíôîðìàöіþ,
ñâîїìè äіяìè ãðóáî ïîðóøèâ ïðàâî ãð. Ì. íà ïîâàãó äî її ãіäíîñòі òà чåñòі,
яêі є íåäîòîðêàííèìè, ïðèíèçèâ â очах ïіäëåãëîãî їé ìåäèчíîãî ïåðñîíàëó
äіëîâó ðåïóòàöіþ â ôîðìі, яêà ðіçêî ñóïåðåчèòü усталеному ñïіëêóâàííþ
ìіæ ëþäüìè, ìîðàëüíèì çàñàäàì ñóñïіëüñòâà.
Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ó ñóäó íå âèíèêàє ñóìíіâіâ ùîäî çàïîäіяíня ïîçèâàчó
ìîðàëüíîї øêîäè, яêà, згідно зі ñò. 280 ÖÊ Óêðàїíè, ïіäëяãàє âіäøêîäóâàííþ.
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Розділ 7.1.

Ñóä âèðіøèâ ïîçîâ çàäîâîëüíèòè: сòяãíóòè ç âіäïîâіäàчà яê âіäøêîäóâàííя
ìîðàëüíîї øêîäè 1700 ãðí.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ìàє ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò, ó òому числі
íà ñóäîâèé çàõèñò ïðîôåñіéíîї чåñòі òà ãіäíîñòі, âіäïîâіäíî äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я.

2.	Ó êðèìіíàëüíîìó ñóäîчèíñòâі äіє ïðèíöèï ïðåçóìïöії íåâèíó
âàòîñòі: îñîáà ââàæàєòüñя íåâèíóâàòîþ ó âчèíåííі çëîчèíó
і íå ìîæå áóòè ïіääàíà êðèìіíàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè її
âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðяäêó і âñòàíîâëåíî
îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. Íіõòî íå çîáîâ’яçàíèé äîâîäèòè
ñâîþ íåâèíóâàòіñòü ó âчèíåííі çëîчèíó (ñò. 62 Êîíñòèòóöії
Óêðàїíè). Â öèâіëüíîìó ñóäîчèíñòâі – ïðèíöèï ïðåçóìïöії âèíè:
îñîáà, яêà çàâäàëà øêîäè, çâіëüíяєòüñя âіä її âіäøêîäóâàííя,
яêùî âîíà äîâåäå, ùî øêîäè çàâäàíî íå ç її âèíè (ñò. 1166
Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè).
3.	Ïîñòàíîâà ïðî ïîðóøåííя кримінальної ñïðàâè îñêàðæóєòüñя
äî ñóäó çàãàëüíîї þðèñäèêöії.
4.	Ïîçîâíà äàâíіñòü íå ïîøèðþєòüñя íà âèìîãó, ùî âèïëèâàє
ç ïîðóøåííя îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ, êðіì âèïàäêіâ,
ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîì (ï. 1 ч. 1 ñò. 268 Öèâіëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè).
5.

Íåîäåðæàíі àáî ñïèñàíі â äîõіä äåðæàâè ïðèáóòêè ç ïіäñòàâ,
ïîâ’яçàíèõ ç íåíàëåæíèì âèêîíàííяì ïðàöіâíèêîì òðóäîâèõ
îáîâ’яçêіâ (òàê ñàìî, яê é іíøі íåîäåðæàíі ïðèáóòêè), íå ìîæóòü
âêëþчàòèñя äî øêîäè, яêà ïіäëяãàє âіäøêîäóâàííþ ïðàöіâíèêîì
(ч. 4 ñò. 130 ÊÇïÏ Óêðàїíè).

6.

Íà ïðàöіâíèêà íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíà âіäïîâіäàëüíіñòü çà
øêîäó, çàïîäіяíó ïðàöіâíèêîì, ùî ïåðåáóâàâ ó ñòàíі êðàéíьîї
íåîáõіäíîñòі (ч. 4 ñò. 130 ÊÇïÏ Óêðàїíè).

7.	Ïðàöіâíèêè íåñóòü ìàòåðіàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü ó ïîâíîìó
ðîçìіðі øêîäè, çàïîäіяíîї ç їõ âèíè ïіäïðèєìñòâó, óñòàíîâі,
îðãàíіçàöії, ó âèïàäêó, яêùî øêîäè çàâäàíî äіяìè ïðàöіâíèêà,
яêі ìàþòü îçíàêè äіяíü, ïåðåñëіäóâàíèõ ó êðèìіíàëüíîìó ïîðяäêó
(ï. 3 ñò. 134 ÊÇïÏ Óêðàїíè). Ïðàöіâíèê íåñå ïîâíó ìàòåðіàëüíó
âіäïîâіäàëüíіñòü íå ëèøå ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè âіäíîñíî íüîãî
âèíåñåíî îáâèíóâàëüíèé âèðîê, à é òîäі, êîëè íàяâíіñòü ñêëàäó
çëîчèíó â éîãî äіяõ âñòàíîâëåíà ñëіäчèìè îðãàíàìè (ïðèòяãíåííя
äî êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі ç ïîäàëüøèì ïðèïèíåííяì
ïðîâàäæåííя ó ñïðàâі çà íåðåàáіëіòóþчîþ ïіäñòàâîþ, ùî íå
âèêëþчàє êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі).
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8.

Ðåãðåñíà âèìîãà ìîæå áóòè ïðåä’яâëåíà ïðîòяãîì òðüîõ
ðîêіâ ç äíя âèêîíàííя çîáîâ’яçàííя ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè
(âіäøêîäóâàííя â íàòóðі, âèïëàòè ñóìè ïåðіîäèчíèõ ïëàòåæіâ
òîùî) (ï. 8 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè «Ïðî
ïðàêòèêó ðîçãëяäó ñóäàìè öèâіëüíèõ ñïðàâ çà ïîçîâàìè ïðî
âіäøêîäóâàííя øêîäè»).

9.

Ñïîðè, ïîâ’яçàíі ç âіäñòîðîíåííяì ïðàöіâíèêіâ âіä ðîáîòè çà
ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà àáî ñëіäчîãî, íå ïіäëяãàþòü ñóäîâîìó
ðîçãëяäó â ïîðяäêó öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà, à âèðіøóþòüñя â
ïîðяäêó, âñòàíîâëåíîìó äëя îñêàðæåííя ïîñòàíîâ öèõ îðãàíіâ.
Ïіñëя ñêàñóâàííя òàêîї ïîñòàíîâè òðóäîâèé ñïіð âèðіøóєòüñя ó
çàãàëüíîìó ïîðяäêó.

10. Íåçàëåæíî âіä òîãî, ким ïîðóøåíà ñïðàâà: ïðàöіâíèêîì,
âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì чè ïðîêóðîðîì, –
ïіñëя âèðіøåííя ñïîðó â ÊÒÑ ñóä ðîçãëяäàє її â ïîðяäêó ïîçîâíîãî
ïðîâàäæåííя, яê òðóäîâèé ñïіð, ùî âèðіøóâàâñя â ÊÒÑ, òîáòî яê
âèìîãó ïðàöіâíèêà äî ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè, îðãàíіçàöії.
11.	Ïðàöіâíèê ìîæå çâåðíóòèñü іç çàяâîþ ïðî âèðіøåííя òðóäîâîãî
ñïîðó áåçïîñåðåäíüî äî ñóäó â òðèìіñячíèé ñòðîê ç äíя, êîëè âіí
äіçíàâñя àáî ïîâèíåí áóâ äіçíàòèñü ïðî ïîðóøåííя ñâîãî ïðàâà,
à ó ñïðàâàõ ïðî çâіëüíåííя – ó ìіñячíèé ñòðîê ç äíя âðóчåííя êîïії
íàêàçó ïðî çâіëüíåííя àáî ç äíя âèäàчі òðóäîâîї êíèæêè.
12. Âіäìîâà ïðîôñïіëêîâîãî îðãàíó â çãîäі íà çâіëüíåííя є ïіäñòàâîþ
äëя ïîíîâëåííя ïðàöіâíèêà íà ðîáîòі.
13. Íåäîïóñòèìî çâіëüíяòè ïðàöіâíèêà â ïåðіîä òèìчàñîâîї íåïðà
öåçäàòíîñòі, à òàêîæ ó ïåðіîä ïåðåáóâàííя ó âіäïóñòöі. Ïðè
öüîìó éäåòüñя ïðî ùîðічíі, à òàêîæ іíøі âіäïóñòêè, ùî íàäàþòüñя
ïðàöіâíèêàì яê іç çáåðåæåííяì, òàê і áåç çáåðåæåííя çàðîáіòêó.
14. Яêùî çàяâà ïðî ïîíîâëåííя íà ðîáîòі ðîçãëяäàëàñü áіëüøå
îäíîãî ðîêó і â öüîìó íå áóëî âèíè ïðàöіâíèêà, îïëàòà ñåðåäíüîãî
çàðîáіòêó ïðîâàäèòüñя çà âèìóøåíèé ïðîãóë çà âåñü чàñ ïîíàä
îäèí ðіê. За чàñòêîâої âèíи ïðàöіâíèêà îïëàòà âèìóøåíîãî
ïðîãóëó çà ïåðіîä ïîíàä îäèí ðіê ìîæå áóòè âіäïîâіäíî çìåíøåíà.
Âèñíîâîê ñóäó ïðî âèíність ïðàöіâíèêà (íå ç’яâëяâñя íà âèêëèê
ñóäó, âчèíяâ іíøі äії для çâîëіêàííя ðîçãëяäó ñïðàâè) àáî його
невинність, ïðî ìåæі çìåíøåííя ðîçìіðó âèïëàòè ìàє áóòè
ìîòèâîâàíèì.
15. Âëàñíèê àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí âіäøêîäîâóє ìîðàëüíó
øêîäó ïðàöіâíèêó â ðàçі, яêùî ïîðóøåííя éîãî çàêîííèõ ïðàâ
ïðèçâåëè äî ìîðàëüíèõ ñòðàæäàíü, âòðàòè íîðìàëüíèõ æèòòєâèõ
çâ’яçêіâ і âèìàãàþòü âіä íüîãî äîäàòêîâèõ çóñèëü äëя îðãàíіçàöії
ñâîãî æèòòя.
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е) Перехресні посилання з відповідними міжнародними
та регіональними правами
Будь ласка, перегляньте міжнародні та регіональні норми, які стосуються
Права на судовий захист у контексті таких можливостей:
••

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. Ïðàâî íà çàíяòòя ìåäèчíîþ
і ôàðìàöåâòèчíîþ äіяëüíіñòþ âіäïîâіäíî
äî ñïåöіàëüíîñòі òà êâàëіôіêàöії
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 43 (ч. 1), 53
(ч. 1)].
«Êîæåí ìàє ïðàâî íà îñâіòó (ñò. 53) òà ïðàâî íà ïðàöþ (ñò. 43)».
ff  Податковий кодекс Óêðàїíè âіä 02.12.2010 ð. [ñòàòòі 197
(п. 197.1.5, 197.1.6)].
«Звільняються від оподаткування операції з... постачання послуг з
охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а
також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів
та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства...».
ff  Ïðî âèùó îñâіòó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 17.01.2002 ð.
ff  Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від
04.11.2011 р.
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 3, 17, 33, 35—35-5, 74 (ч. 1),
74-1, 77 (ï. «à»)].
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«Ìåäèчíîþ і ôàðìàöåâòèчíîþ äіяëüíіñòþ ìîæóòü çàéìàòèñя îñîáè,
яêі ìàþòü âіäïîâіäíó ñïåöіàëüíó îñâіòó і âіäïîâіäàþòü єäèíèì
êâàëіôіêàöіéíèì âèìîãàì» (ч. 1 ñò. 74).
«Ìåäèчíі і ôàðìàöåâòèчíі ïðàöіâíèêè ìàþòü ïðàâî íà çàíяòòя
ìåäèчíîþ і ôàðìàöåâòèчíîþ äіяëüíіñòþ âіäïîâіäíî äî ñïåöіàëüíîñòі òà
êâàëіôіêàöії» (ï. «à» ñò. 77). Âіäïîâіäíî äî ñò. 74-1 Îñíîâ, îñîáè ìàþòü
ïðàâî çàéìàòèñü íàðîäíîþ ìåäèöèíîþ (öіëèòåëüñòâî).
ff  Ïðî ëіöåíçóâàííя ïåâíèõ âèäіâ ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 01.06.2000 ð. [ñòàòòя 9].
Âіäïîâіäíî äî ñò. 9 Çàêîíó («Âèäè ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі, ùî
ïіäëяãàþòü ëіöåíçóâàííþ»), ëіöåíçóâàííþ ïіäëяãàють âèðîáíèöòâî
ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ, îïòîâà, ðîçäðіáíà òîðãіâëя ëіêàðñüêèìè çàñîáàìè
(ï. 9), ìåäèчíà ïðàêòèêà (ï. 26), ïåðåðîáêà äîíîðñüêîї êðîâі òà її
êîìïîíåíòіâ, âèãîòîâëåííя ç íèõ ïðåïàðàòіâ (ï. 27).

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî çàõîäè ùîäî âðåãóëþâàííя äіяëüíîñòі â ñôåðі íàðîäíîї
і íåòðàäèöіéíîї ìåäèöèíè: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä
31.07.1998 ð. ¹ 823/98.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ïåðåëіêó îðãàíіâ ëіöåíçóâàííя: Ïîñòàíîâà
Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 14.11.2000 ð. ¹ 1698 (редакція
від 21.10.2010 р.).
ff  Ïðî ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííя àòåñòàöії ëіêàðіâ: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 19.12.1997 ð. ¹ 359.
ff  Ïðî ïîðяäîê íàïðàâëåííя íà ñòàæóâàííя ëіêàðіâ і їõ íàñòóïíîãî
äîïóñêó äî ëіêàðñüêîї äіяëüíîñòі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
17.03.1993 ð. ¹ 48.
ff  Ïðî Ïîëîæåííя ïðî Ñâіäîöòâî ïðî ïðîõîäæåííя ïіäâèùåííя
êâàëіôіêàöії òà ïåðåïіäãîòîâêè ìîëîäøèõ ìåäèчíèõ òà ôàðìà
öåâòèчíèõ ñïåöіàëіñòіâ: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 07.09.1993 ð.
¹ 198.
ff  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»: Нàêàç МОЗ Óêðàїíè âіä
29.03.2002 ð. ¹ 117.
ff  Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою:
Наказ МОЗ України від 23.11.2007 р. № 742.

350

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 7.1.

ff  Ïðî Ïîðяäîê äîïóñêó äî ìåäèчíîї і ôàðìàöåâòèчíîї äіяëüíîñòі
â Óêðàїíі ãðîìàäяí, яêі ïðîéøëè ìåäèчíó àáî ôàðìàöåâòèчíó
ïіäãîòîâêó â íàâчàëüíèõ çàêëàäàõ іíîçåìíèõ êðàїí: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 19.08.1994 ð. (у ðåä. íàêàçó âіä 08.07.2006 ð.)
¹ 118-Ñ.
ff  Ïðî íàäàííя ñïåöіàëüíîãî äîçâîëó íà ìåäèчíó äіяëüíіñòü ó
ãàëóçі íàðîäíîї і íåòðàäèöіéíîї ìåäèöèíè: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè
âіä 10.08.2000 ð. ¹ 195.
ff  Ïðî ïîðяäîê ïðîâåäåííя àòåñòàöії òà åêñïåðòèçè öіëèòåëüñüêèõ
çäіáíîñòåé îñіá, яêі âèяâèëè áàæàííя çàéìàòèñü ìåäèчíîþ
äіяëüíіñòþ â ãàëóçі íàðîäíîї і íåòðàäèöіéíîї ìåäèöèíè: Íàêàç
ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 10.08.2000 ð. ¹ 195.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ñòàíäàðòіâ íàäàííя àäìіíіñòðàòèâíèõ ïîñëóã
â Ìіíіñòåðñòâі îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè
âіä 09.02.2008 ð. ¹ 65.
ff  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ Óêðàїíè âіä 02.02.2011 ð. ¹ 49.
«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» (п. 1.3).
ff  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами: Наказ МОЗ України
від 31.10.2011 р. № 723.
ff  Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,оптової, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами: Наказ МОЗ від 31.10.2011 р. № 724.
ff  Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Наказ МОЗ
України від 10.02.2011 р. № 80.
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ff  Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю:
Наказ МОЗ України від 25.12.1992 р. № 195.
ff  Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я: Наказ
МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385.
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.

в) Кодекс медичної етики
ff  Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на
Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Всеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 2.6].

г) Інше регулювання
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження ліцензійних умов
на 2010 р.» âіä 15.07.2010 ð. ¹ 9051.
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва «Про трудові відносини» âіä
16.04.2010 ð. ¹ 4789.
ff  Лист МОЗ України «Про заборону надання приміщень в оренду»
від 19.01.2011 р. № 09-28/17.
ff  Лист МОЗ України «Щодо рекомендації не погоджувати оренду
приміщень» від 19.01.2011 р. № 09-28/17.
ff  Лист МОЗ України «Щодо надання роз’яснень з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики» від
20.07.2010 р. № 17.01.13-58/2622.
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про копії ліцензії у філіалах» від
09.11.2011 р. № 4-431-1106/6663.

352

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 7.1.

ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва «Стосовно здійснення медичної
практики» від 24.12.2002 р. № 4-431-1069/6927.
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо видачі копії ліцензії у разі
зміни місцезнаходження філії ліцензіата» від 14.01.2003 р.
№ 4-432-29/197.
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про ліцензування фельдшерських
пунктів підприємств» від 12.03.2004 р. № 13/05.03.02-17.
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про надання роз’яснень щодо ліцензування видів господарської діяльності» від 04.11.2004 р.
№ 7706.
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва «Про надання роз’яснень щодо
необхідності отримання ліцензії при наданні послуг з масажу
тіла» від 12.10.2004 р. № 7010.
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо порядку ліцензування відокремлених підрозділів» від 18.07.2007 р. № 5265.
ff  Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про отримання ліцензії у випадку
реорганізації юридичної особи» від 08.09.2008 р. № 7574.

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ãð. Î. âèðіøèëà çàéìàòèñü íåòðàäèöіéíîþ ìåäèöèíîþ, çіáðàëà íåîáõіäíèé,
ïåðåäáàчåíèé чèííèì çàêîíîäàâñòâîì, ïàêåò äîêóìåíòіâ, òà ïîäàëà їõ äî
Êîìіòåòó ç ïèòàíü íàðîäíîї і íåòðàäèöіéíîї ìåäèöèíè ïðè ÌÎÇ Óêðàїíè.
Êîìіòåò âіäìîâèâ çàяâíèöі ó âèäàчі äîçâîëó, îñêіëüêè âîíà õîòіëà провадити
òàêèй âèä ìåäèчíîї äіяëüíîñòі, яê ëіêóâàííя îíêîëîãічíèõ õâîðèõ, ùî íå
належить äî çàãàëüíîäîçâîëåíèõ.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ó îäíіé іç àïòåê ì. Ê. áóëа çàôіêñîâàíа íåçàêîííа ôàðìàöåâòèчíа äіяëüíіñòь.
Фàðìàöåâòèчíий ïðàöіâíèê, що ïðîéøов ïіäãîòîâêó â ôàðìàöåâòèчíîìó
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íàâчàëüíîìó çàêëàäі çà êîðäîíîì, íå мав äîçâîëó ç óïðàâëіííя îõîðîíè
çäîðîâ’я Ê. ìіñüêîї ðàäè íà провадження ôàðìàöåâòèчíîї äіяëüíоñòі.
Âіäïîâіäíî äî íàöіîíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ãðîìàäяíè Óêðàїíè, яêі
ïðîéøëè ïіäãîòîâêó â ìåäèчíèõ àáî ôàðìàöåâòèчíèõ íàâчàëüíèõ çàêëàäàõ
çà êîðäîíîì, ìîæóòü áóòè äîïóùåíі äî ìåäèчíîї òà ôàðìàöåâòèчíîї
äіяëüíîñòі â Óêðàїíі. Сåðåäíі ìåäèчíі і ôàðìàöåâòèчíі ïðàöіâíèêи отримують
äîçâіл в óïðàâëіíнях îõîðîíè çäîðîâ’я îáëàñíèõ (ìіñüêèõ) ðàä.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Ê. ïðàöþє íà ïîñàäі ìåäèчíîї ñåñòðè â çàêëàäі îõîðîíè çäîðîâ’я.
Âîíà çàðåєñòðóâàëàñя яê ñóá’єêò ïіäïðèєìíèöüêîї äіяëüíîñòі, îðåíäóє
ïðèìіùåííя ó öüîìó æ çàêëàäі îõîðîíè çäîðîâ’я òà íàäàє ïîñëóãи ç ìàñàæó
òіëà. Ãð. Ê. çâåðíóëàñü çà þðèäèчíîþ êîíñóëüòàöієþ ùîäî íåîáõіäíîñòі
îòðèìàííя ëіöåíçії äî þðèñòà ïðîôñïіëêè ïðàöіâíèêіâ îõîðîíè çäîðîâ’я.
Âіäïîâіäíî äî ï. 26 ñò. 9 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ëіöåíçóâàííя ïåâíèõ
âèäіâ ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі», òàêèé âèä ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі, яê
ìåäèчíà ïðàêòèêà, ïіäëяãàє ëіöåíçóâàííþ. Піäïðèєìíèöüêа äіяëüíіñòь çі
ñïåöіàëüíîñòі «Ìåäèчíà ñåñòðà ç ìàñàæó» належить äî âèäó äіяëüíîñòі
ìåäèчíîї ïðàêòèêè (ÊÂÅÄ-85.12). Çãіäíî ç чèííèì çàêîíîäàâñòâîì, цю
ïîñëóãу íàäàюòü ôàõіâöі ç ôіçêóëüòóðíîþ îñâіòîþ та âіäïîâіäíîþ ïіäãîòîâêîþ,
ëіêàðі ëіêóâàëüíîãî òà ïåäіàòðèчíîãî ïðîôіëþ і ìåäèчíі ñåñòðè (íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 25.12.1992 ð. № 195).
Âіäïîâіäíî äî Ïîñòàíîâè Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè «Ïðî çàòâåðäæåííя
ïåðåëіêó îðãàíіâ ëіöåíçóâàííя» âіä 14.11.2000 ð. ¹ 1698, îðãàíîì
ëіöåíçóâàííя ùîäî çàçíàчåíîãî âèäó ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі âèçíàчåíî
ÌÎÇ Óêðàїíè. Âіäòàê, ãð. Ê. ðîçïîчàëà ïðîöåäóðó äëя îòðèìàííя ëіöåíçії.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Ëіöåíçіþ íà ïðîâàäæåííя ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі ç ìåäèчíîї
ïðàêòèêè ìîæå îòðèìàòè çàðåєñòðîâàíà â óñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðяäêó þðèäèчíà îñîáà, яка створила заклад
охорони здоров’я та фізична особа-підприємець.

2.

Ëіöåíçія íà çäіéñíåííя ìåäèчíîї ïðàêòèêè, îòðèìàíà ñóá’єêòîì
господарювання, çàñâіäчóє éîãî ïðàâî íà ïðîâàäæåííя ìåäèчíîї
ïðàêòèêè.

3.	Строк дії ліцензії на провадження медичної практики є необмеженим, відповідно до п. 5 розділу І Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов
ведення бізнесу в Україні», п. 1 Постанови Кабінету Міністрів
України «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів
господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати
за її видачу» від 29.11.2000 р. № 1755 (зміни від 20.11.2011 р.).
Але, слід пам’ятати, що строк дії ліцензій, отриманих суб’єктом
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господарювання до набрання чинності зазначеним Законом, не
продовжується (п. 4 розділу 2 Закону). А відтак, ліцензію необхідно переоформляти, оскільки не передбачено її автоматичного
продовження на необмежений строк.
4.	Фізична особа-підприємець має право наймати на роботу лікарів
з вищою медичною освітою та молодих спеціалістів з медичною
освітою згідно із законодавством (п. 2.5. Ліцензійних умов провадження господарчої діяльності з медичної практики).
5.	Суб’єкти господарювання, що провадять медичну практику, повинні провадити діяльність відповідно до заявлених у відомостях
про стан матеріально-технічної бази лікарських спеціальностей
та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою.
6.	Лікарі, які не працюють понад три роки за конкретною лікарською
спеціальністю, допускаються до медичної приктики після проходження стажування.
7.

У разі надання платних медичних послуг суб’єкт господарювання
зобов’язаний видати споживачеві (пацієнтові) розрахунковий
документ, який засвідчує факт виконання роботи, надання
платної послуги, відповідно до Закону України «Про захист прав
споживачів».

7.1.5. Ïðàâî íà ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії,
ïåðåïіäãîòîâêó íå ðіäøå îäíîãî ðàçó íà ï’яòü
ðîêіâ ó âіäïîâіäíèõ çàêëàäàõ òà óñòàíîâàõ
а) Конституція і закони України
ff  Ïðî âèùó îñâіòó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 17.01.2002 ð. [ñòàòòя 10].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [стаття 77 (ï. «â»)].
«Ìåäèчíі і ôàðìàöåâòèчíі ïðàöіâíèêè ìàþòü ïðàâî íà ïіäâèùåííя
êâàëіôіêàöії, ïåðåïіäãîòîâêó íå ðіäøå îäíîãî ðàçó íà ï’яòü ðîêіâ ó
âіäïîâіäíèõ çàêëàäàõ òà óñòàíîâàõ».

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííя ñèñòåìè ïіñëяäèïëîìíîї ïіäãî
òîâêè ëіêàðіâ (ïðîâіçîðіâ): Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 22.07.1993 ð.
¹ 166.
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«Äëя çàáåçïåчåííя âèñîêîї êâàëіôіêàöії ëіêàðіâ (ïðîâіçîðіâ)
ïðîâîäèòüñя їõ áåçïåðåðâíå íàâчàííя òà çäіéñíþєòüñя îá’єêòèâíèé
êîíòðîëü çà ðіâíåì їõ êâàëіôіêàöії» (ï. 1.1). «Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè
ñòðóêòóðè áåçïåðåðâíîãî íàâчàííя є їõ ñïåöіàëіçàöія òà óäîñêîíàëåííя
ïðîôåñіéíèõ çíàíü òà íàâèêіâ» (ï. 1.2, 1.3). «Óäîñêîíàëåííя яê
ôîðìà íàâчàííя ìîæëèâе ó âèãëяäі ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії, êóðñіâ
òåìàòèчíîãî óäîñêîíàëåííя òà ïåðåäàòåñòàöіéíèõ öèêëіâ» (ï. 2.2).
ff  Ïðî ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії ìîëîäøèõ ñïåöіàëіñòіâ ç ìåäèч
íîþ òà ôàðìàöåâòèчíîþ îñâіòîþ: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
07.09.1993 ð. ¹ 198.
ff  Ïðî постійно діючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів:
Положення ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 07.09.1993 ð. ¹ 198.
ff  Ïðî затвердження Положення про первинну спеціалізацію
(інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
20.06.1994 ð. ¹ 104.
ff  Ïðî затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівня акредитації медичних факультетів
університетів: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 19.09.1996 ð. ¹ 291.
ff  Ïðî ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííя àòåñòàöії ëіêàðіâ: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 19.12.1997 ð. ¹ 359.
«Àòåñòàöія ëіêàðіâ ïðîâîäèòüñя ç ìåòîþ ïіäâèùåííя âіäïîâіäàëüíîñòі
çà åôåêòèâíіñòü і яêіñòü ðîáîòè, ðàöіîíàëüíіøîї ðîçñòàíîâêè êàäðіâ
ôàõіâöіâ ç óðàõóâàííяì їõ ïðîôåñіéíîї ìàéñòåðíîñòі, äîñâіäó òà
ñêëàäíîñòі âèêîíóâàíèõ ðîáіò. Àòåñòàöія є âàæëèâîþ ôîðìîþ
ìîðàëüíîãî òà ìàòåðіàëüíîãî ñòèìóëþâàííя, ñïðяìîâàíà íà óäîñêî
íàëåííя äіяëüíîñòі çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я ùîäî ïîäàëüøîãî
ïîëіïøåííя íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè íàñåëåííþ» (ï. 1).
ff  Порядок проведення атестації та експертизи цілительських
здібностей осіб, які виявили бажання займатися медичною
діяльнвстю в галузі народної і нетрадиційної медицини: Íàêàç
ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 10.08.2000 ð. ¹ 195.
ff  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
29.03.2002 ð. ¹ 117.
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ff  Ïðî затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодих спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я: Íàêàç
ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 28.10.2002 ð. ¹ 385.
ff  Ïðî атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 23.11.2007 ð. ¹ 742.
ff  Ïðî атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою,
які працюють в системі охорони здоров’я: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè
âіä 12.08.2009 ð. ¹ 588.
ff  Ïðî затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 18.05.1994 ð.
¹ 73.
ff  Номенклатура лікарських спеціальностей: Наказ Моз України
від 19.12.1997 р. № 359.
ff  Номенклатура повізорських спеціальностей: Наказ Моз України від 12.12.2006 р. № 818.
ff  Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів: Наказ
Моз України від 12.12.2006 р. № 818.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 4.5].
«Ëіêàðі – êåðіâíèêè çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я… çîáîâ’яçàíі
ïіêëóâàòèñü ïðî… ñòâîðåííя íàëåæíèõ óìîâ äëя ïіäâèùåííя
êâàëіôіêàöії ïіäëåãëèõ».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ñòâîðåííя Öåíòðó ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії ëіêàðіâ ó ìіñòі і âіäêðèòòя íà
éîãî áàçі 2006 ð. ôіëії êàôåäðè ñіìåéíîї ìåäèöèíè Íàöіîíàëüíîї ìåäèчíîї
àêàäåìії ïіñëяäèïëîìíîї îñâіòè іì. Ï.Ë. Øóïèêà ñòàëî âàæëèâèì åòàïîì
удосконалення ïіäãîòîâêè êâàëіôіêîâàíèõ êàäðіâ äëя çàêëàäіâ ïåðâèííîї
ìåäèêî-ñàíіòàðíîї äîïîìîãè, à ñàìå – ñіìåéíèõ ëіêàðіâ, яêі є êëþчîâîþ
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ôіãóðîþ ñóчàñíîї ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’я, ïåðåäóñіì ó ñіëüñüêіé
ìіñöåâîñòі. Âæå íà ñüîãîäíі 50% íàñåëåííя îáëàñòі îáñëóãîâóєòüñя
ñіìåéíèìè ëіêàðяìè, для ñіëüñüêèõ ìåøêàíöіâ öåé показник ñòàíîâèòü 52%.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Â îäíіé іç ëіêàðåíü ì. Î. ëіêàð-іíôåêöіîíіñò ç íåâіäîìèõ ïðèчèí íå ïðîéøîâ
курси ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії. Íå ìàþчè íàìіðó ïðîõîäèòè ці êóðñè, він
ïîäàв ïіäðîáëåíèé ñåðòèôіêàò, ùî нібито çàñâіäчóвав ïðîõîäæåííя êóðñіâ
ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії ëіêàðя. Òàê öüîìó лікареві âäàëîñя ïðîïðàöþâàòè
ùå òðè ðîêè, аж ïîêè íå áóëî âèяâëåíî ôàêò ïіäðîáêè.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ëіêàð-êàðäіîëîã äðóãîї êàòåãîðії Î. âèяâèâ áàæàííя âçяòè óчàñòü ó Âñå
óêðàїíñüêîìó êîíãðåñі êàðäіîëîãіâ äëя ïіäâèùåííя âëàñíîãî ïðîôåñіéíîãî
ðіâíя і çâåðíóâñя äî àäìіíіñòðàöії ëіêàðíі ç âіäïîâіäíîþ çàяâîþ, äî яêîї
äîëóчèâ çàïðîøåííя, íàäіñëàíå îðãàíіçàòîðàìè êîíãðåñó. Ãîëîâíèé ëіêàð
çàïðîïîíóâàâ ëіêàðþ Î. âçяòè âіäïóñòêó без збереження заробітної плати ñòðîêîì íà 3 äíі òà âіäâіäàòè çàõіä без збереження заробітної плати,
ìîòèâóþчè ñâîþ ïîçèöіþ òèì, ùî ó áþäæåòі ëіêàðíі íå ïåðåäáàчåíі êîøòè
на óчàñòь ëіêàðіâ ó ïîäіáíèõ çàõîäàõ. Ëіêàð íàìàãàâñя ïîяñíèòè, ùî â
áþäæåòі ïîâèííі áóòè ïåðåäáàчåíі êîøòè íà ñëóæáîâі âіäðяäæåííя, íà яêі
ìàє ïðàâî êîæåí ïðàöіâíèê, ùî ïðàöþє çà òðóäîâèì äîãîâîðîì íà ïіäñòàâі
ñò. 121 Êîäåêñó çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè («Ãàðàíòії і êîìïåíñàöії ïðè
ñëóæáîâèõ âіäðяäæåííяõ»). Îêðіì тîãî, ìåäèê íàãîëîñèâ, ùî äî ãàðàíòіé
ïðè âіäðяäæåííяõ íàëåæèòü, ó òîìó чèñëі, çáåðåæåííя çà âіäðяäæåíèìè
ïðàöіâíèêàìè ïðîòяãîì óñüîãî чàñó âіäðяäæåííя ñåðåäíüîãî çàðîáіòêó і ùî
âіí íå ïîâèíåí брати участь у òàêих çàõîäах çà âëàñíèé êîøò. Ãîëîâíèé ëіêàð
áóâ êàòåãîðèчíèì ó ñâîїé âіäìîâі, à âіäòàê, ïðàöіâíèê íå áàæàþчè âòðàòèòè
çàðîáіòíó ïëàòó çà чàñ ïåðåáóâàííя íà êîíãðåñі, òà через íåñòàчó âëàñíèõ
êîøòіâ, íåîáõіäíèõ äëя ïðîїçäó і ïðîæèâàííя â іíøîìó ìіñòі, à òàêîæ íå
ìàþчè íàìіðу çàãîñòðþâàòè âçàєìèíè ç ðîáîòîäàâöåì, âèðіøèâ íå áðàòè
óчàñòі â êîíãðåñі.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
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1.

Äëя çàáåçïåчåííя âèñîêîї êâàëіôіêàöії ëіêàðіâ ïðîâîäèòüñя їõ
áåçïåðåðâíå íàâчàííя òà çäіéñíþєòüñя îá’єêòèâíèé êîíòðîëü
çà ðіâíåì їõ êâàëіôіêàöії.

2.

Âіäïîâіäàëüíіñòü çà скерування ëіêàðіâ íà öèêëè і êóðñè
ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії, çãіäíî ç öіëüîâîþ постановою öèêëіâ
(êóðñіâ), íåñóòü çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’я. Çàêëàäè îõîðîíè
çäîðîâ’я íà îñíîâі ïîòðåáè â ïіñëяäèïëîìíіé ïіäãîòîâöі ëіêàðіâ
(ñïåöіàëіçàöії, òåìàòèчíîìó óäîñêîíàëåííі, ïåðåäàòåñòàöіéíèõ
öèêëàõ) ñêëàäàþòü ïëàí-çàяâêó íà íàñòóïíèé ðіê çà âñòàíîâëåíîþ
ôîðìîþ і äî 1 чåðâíя ïîòîчíîãî ðîêó íàдсилаþòü її іíñòèòóòàì
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(ôàêóëüòåòàì) óäîñêîíàëåííя ëіêàðіâ (ïðîâіçîðіâ) òà äî ÌÎÇ
Óêðàїíè.
3.	Ïðàâî êîæíîãî ëіêàðя ïіäâèùèòè êâàëіôіêàöіþ øëяõîì ïіñëя
äèïëîìíîãî íàâчàííя ïîâ’яçàíå ç îáîâ’яçêîì ìåäèчíîãî çàêëàäó,
âіäïîâіäíîãî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я çàáåçïåчèòè éîìó òàêó
ìîæëèâіñòü.
4.

Íàâчàííя ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ
çàêëàäіâ, що ôіíàíñóються çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó,
çäіéñíþєòüñя çà ðàõóíîê äåðæàâè.

5.	Ïðàâо ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ íà ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії êîðåñ
ïîíäóє з їõнім îáîâ’яçком ïîñòіéíî ïіäâèùóâàòè ïðîôåñіéíі çíàíня
òà ìàéñòåðíіñòь, çàçíàчåíу ï. «ä» ñò. 78 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíè çäîðîâ’я». Òîáòî іñíóє
íåðîçðèâíèé çâ’яçîê між ãàðàíòîâàíîþ äåðæàâîþ ìîæëèâіñòþ
ðîçâèâàòè âëàñíі ïðîôåñіéíі çäіáíîñòі, ç îäíîãî áîêó, і низкою
âèìîã ùîäî âіäïîâіäíîãî êâàëіôіêàöіéíîãî ðіâíя ìåäèчíîãî
ïðàöіâíèêà, – ç іíøîãî. Íåáàæàííя ëіêàðя ñêîðèñòàòèñя ñâîїì
ïðàâîì óäîñêîíàëåííя øëяõîì ïðîõîäæåííя ïåðåäàòåñòàöіéíîãî
öèêëó і, âіäïîâіäíî, àòåñòàöії äëя çäîáóòòя çâàííя «ëіêàð-ñïåöіàëіñò»
ïіñëя ïðîõîäæåííя іíòåðíàòóðè òяãíå çà ñîáîþ ïîçáàâëåííя ïðàâà
îñîáè íà ëіêàðñüêу ïîñàäу â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я.
6.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëі 7.2.5.

7.1.6. Право на оáîâ’яçêîâå ñòðàõóâàííя
ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ çà ðàõóíîê âëàñíèêà
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я ó ðàçі çàïîäіяííя
øêîäè їõ æèòòþ і çäîðîâ’þ ïðè âèêîíàííі
ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâñòâîì
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 46 (ч. 1, 2), 49
(ч. 1)].
«Ãðîìàäяíè ìàþòü ïðàâî íà ñîöіàëüíèé çàõèñò, ùî âêëþчàє ïðàâî
íà çàáåçïåчåííя їõ ó ðàçі ïîâíîї, чàñòêîâîї àáî òèìчàñîâîї âòðàòè
ïðàöåçäàòíîñòі. Öå ïðàâî ãàðàíòóєòüñя çàãàëüíîîáîâ’яçêîâèì
äåðæàâíèì ñîöіàëüíèì ñòðàõóâàííяì çà ðàõóíîê ñòðàõîâèõ âíåñêіâ
ãðîìàäяí, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ і îðãàíіçàöіé, à òàêîæ áþäæåòíèõ òà
іíøèõ äæåðåë ñîöіàëüíîãî çàáåçïåчåííя» (ñò. 46).
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ff  Êîäåêñ çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè âіä 10.12.1971 ð. [ñòàò
òі 253–255].
«Îñîáè, яêі ïðàöþþòü çà òðóäîâèì äîãîâîðîì (êîíòðàêòîì) íà
ïіäïðèєìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàíіçàöіяõ, íåçàëåæíî âіä ôîðìè
âëàñíîñòі, âèäó äіяëüíîñòі òà ãîñïîäàðþâàííя, àáî ó ôіçèчíîї
îñîáè, ïіäëяãàþòü çàãàëüíîîáîâ’яçêîâîìó äåðæàâíîìó ñîöіàëüíîìó
ñòðàõóâàííþ» (ñò. 253).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî çàãàëüíîîáîâ’яçêîâå äåð
æàâíå ñîöіàëüíå ñòðàõóâàííя: Çàêîí Óêðàїíè âіä 14.01.1998 ð.
[ñòàòòі 1, 4].
Îäíèì ç âèäіâ çàãàëüíîîáîâ’яçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîöіàëüíîãî
ñòðàõóâàííя є ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâі òà
ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя, яêі ñïðèчèíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñòі
(ï. 4 ñò. 4).
ff  Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р.
ff  Ïðî çàãàëüíîîáîâ’яçêîâå äåðæàâíå ñîöіàëüíå ñòðàõóâàííя
âіä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíîãî
çàõâîðþâàííя, яêі ñïðèчèíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñòі: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 23.09.1999 ð. [ñòàòòі 1, 8, 9, 13, 14, 21, 46].
У ст. 8 цього Закону визначено коло осіб, які підлягають обов’язковому
страхуванню від нещасного випадку: 1) особи, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) або на інших підставах, передбачених
законодавством про працю; 2) учні та студенти навчальних закладів,
клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт
під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають
професійних навичок; у період проходження виробничої практики
(стажування), виконання робіт на підприємствах; 3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах
та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або
на інших підприємствах за спеціальними договорами.
Öåé Çàêîí âðàõîâóє ùå é òàêèé íåùàñíèé (ñòðàõîâèé) âèïàäîê, яê
çàïîäіяííя øêîäè çàðîäêó âíàñëіäîê òðàâìóâàííя íà âèðîáíèöòâі
àáî ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя æіíêè ïіä чàñ її âàãіòíîñòі, ó çâ’яçêó
ç чèì äèòèíà íàðîäèëàñя іíâàëіäîì. Òàêà äèòèíà, âіäïîâіäíî äî
ìåäèчíîãî âèñíîâêó, ââàæàєòüñя çàñòðàõîâàíîþ, òà äî 18 ðîêіâ àáî
äî çàêіíчåííя íàâчàííя, àëå íå áіëüø яê äî äîñяãíåííя 23 ðîêіâ, їé
íàäàєòüñя äîïîìîãà Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíèõ
âèïàäêіâ (ñò. 9).
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ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 77 (ï. «å», «є»)].
«Ìåäèчíі і ôàðìàöåâòèчíі ïðàöіâíèêè ìàþòü ïðàâî íà îáîâ’яçêîâå
ñòðàõóâàííя çà ðàõóíîê âëàñíèêà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я ó
ðàçі çàïîäіяííя øêîäè їõ æèòòþ і çäîðîâ’þ ó çâ’яçêó ç âèêîíàííяì
ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâñòâîì
(ï. «å» ñò. 77), òà ïðàâî íà ñîöіàëüíó äîïîìîãó ç áîêó äåðæàâè ó ðàçі
çàõâîðþâàííя, êàëіöòâà àáî â іíøèõ âèïàäêàõ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі, ùî
íàñòàëà ó çâ’яçêó ç âèêîíàííяì ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ (ï. «є» ñò. 77)».
ff  Ïðî áîðîòüáó іç çàõâîðþâàííяì íà òóáåðêóëüîç: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 05.07.2001 ð. [ñòàòòя 23].
«Çàõâîðþâàííя íà òóáåðêóëüîç áóäü-яêîї ëîêàëіçàöії ìåäèчíèõ òà іíøèõ
ïðàöіâíèêіâ, яêі íàäàþòü ìåäèчíó äîïîìîãó õâîðèì íà òóáåðêóëüîç,
ïðàöþþòü іç æèâèìè çáóäíèêàìè òóáåðêóëüîçó чè ìàòåðіàëàìè, ùî
їõ ìіñòяòü, âèçíàєòüñя ïðîôåñіéíèì, і çàïîäіяíà їõ çäîðîâ’þ øêîäà
êîìïåíñóєòüñя ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó. Ïðàöіâíèêè, яêі
íàäàþòü ìåäèчíó äîïîìîãó õâîðèì íà òóáåðêóëüîç, ïðàöþþòü іç
æèâèìè çáóäíèêàìè òóáåðêóëüîçó чè ìàòåðіàëàìè, ùî їõ ìіñòяòü, ïðî
âîäяòü äіàãíîñòèчíі äîñëіäæåííя íà òóáåðêóëüîç і íàäàþòü ëіêóâàëüíîäіàãíîñòèчíó äîïîìîãó õâîðèì, ïіäëяãàþòü îáîâ’яçêîâîìó äåðæàâíîìó
ñîöіàëüíîìó ñòðàõóâàííþ íà âèïàäîê ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя çà
ðàõóíîê âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó çàêëàäó îõîðîíè
çäîðîâ’я».
ff  Ïðî çàõèñò íàñåëåííя âіä іíôåêöіéíèõ õâîðîá: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòя 39].
«Çàõâîðþâàííя íà іíôåêöіéíі õâîðîáè ìåäèчíèõ òà іíøèõ ïðàöіâíèêіâ, ùî
ïîâ’яçàíі ç âèêîíàííяì ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ â óìîâàõ ïіäâèùåíîãî
ðèçèêó çàðàæåííя çáóäíèêàìè іíôåêöіéíèõ õâîðîá (íàäàííя
ìåäèчíîї äîïîìîãè õâîðèì íà іíôåêöіéíі õâîðîáè, ðîáîòè ç æèâèìè
çáóäíèêàìè òà â îñåðåäêàõ іíôåêöіéíèõ õâîðîá, äåçіíôåêöіéíі çàõîäè
òîùî), íàëåæàòü äî ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü. Çàçíàчåíі ïðàöіâíèêè
äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я òà äåðæàâíèõ
íàóêîâèõ óñòàíîâ ïіäëяãàþòü îáîâ’яçêîâîìó äåðæàâíîìó ñòðàõóâàííþ
íà âèïàäîê çàõâîðþâàííя íà іíôåêöіéíó õâîðîáó â ïîðяäêó òà íà óìîâàõ,
óñòàíîâëåíèõ Êàáіíåòîì Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè».
ff  Ïðî çàáåçïåчåííя ñàíіòàðíîãî òà åïіäåìічíîãî áëàãîïîëóччя
íàñåëåííя: Çàêîí Óêðàїíè âіä 24.02.1994 ð. [ñòàòòя 38].
«Æèòòя і здоров’я ïðàöіâíèêіâ äåðæàâíîї ñàíіòàðíî-åïіäåìіîëîãічíîї
ñëóæáè ïіäëяãàþòü îáîâ’яçêîâîìó äåðæàâíîìó ñòðàõóâàííþ íà
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âèïàäîê êàëіöòâà àáî ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя, îäåðæàíèõ
ïðè âèêîíàííі ñëóæáîâèõ îáîâ’яçêіâ. Ó ðàçі òàêîãî êàëіöòâà àáî
ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя ïðàöіâíèêó äåðæàâíîї ñàíіòàðíîåïіäåìіîëîãічíîї ñëóæáè ñïëàчóєòüñя îäíîðàçîâà ãðîøîâà äîïîìîãà
â ðîçìіðі âіä òðèðічíîãî äî ï’яòèðічíîãî éîãî ïîñàäîâîãî îêëàäó,
çàëåæíî âіä ñòóïåíя âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі».
ff  Ïðî протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [ñòàòòя 17].
ВІЛ-інфекція, якою заразилася особа внаслідок виконання професійних обов’язків, належить до професійних захворювань.
ff  Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòя 28].
«Ïðàöіâíèêè, яêі áåðóòü óчàñòü ó íàäàííі ïñèõіàòðèчíîї äîïîìîãè, â
òîìó чèñëі çäіéñíþþòü äîãëяä çà îñîáàìè, яêі ñòðàæäàþòü íà ïñèõічíі
ðîçëàäè, íà âèïàäîê çàïîäіяííя øêîäè їõ çäîðîâ’þ àáî ñìåðòі,
ïîâ’яçàíèõ ç âèêîíàííяì íèìè ñëóæáîâèõ îáîâ’яçêіâ, ïіäëяãàþòü
äåðæàâíîìó îáîâ’яçêîâîìó ñòðàõóâàííþ».

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ïåðåëіêó ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü: Ïîñòà
íîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 08.11.2000 ð. ¹ 1662.
Ïåðåëіê ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ:
1. Âåãåòàòèâíî-ñåíñîðíà ïîëіíåâðîïàòія âåðõíіõ êіíöіâîê (àíãіî
íåâðîç) — ðîáîòà ç ìåäèчíîþ àïàðàòóðîþ, ùî ãåíåðóє óëüòðàçâóê.
2. ²íôåêöіéíі çàõâîðþâàííя òà ïàðàçèòîçè, çîêðåìà, òóáåðêóëüîç,
âіðóñíі ãåïàòèòè, ÑÍ²Ä, ñèôіëіñ, ëåïòîñïіðîç – ðîáîòà â ìåäèчíèõ
çàêëàäàõ (іíôåêöіéíèõ, ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ, äîíîðñüêèõ ïóíêòàõ
òîùî).
3. Ìіêîçè – ðîáîòà â ìåäèчíèõ çàêëàäàõ (іíôåêöіéíèõ, ïðîòèòóáåð
êóëüîçíèõ, äîíîðñüêèõ ïóíêòàõ).
4. Äèñáàêòåðіîç, âіñöåðàëüíèé êàíäèäîç – çàñòîñóâàííя ó ìåäèчíіé òà
ôàðìàêîëîãічíіé ïðàêòèöі àíòèáіîòèêіâ, ãðèáіâ-ïðîäóöåíòіâ, áіëêîâîâіòàìіííèõ êîíöåíòðàòіâ òîùî.
5. Àëåðãічíі çàõâîðþâàííя: êîí’þíêòèâіò, ðèíîôàðèíãîëàðèíãіò, ðèíî
ñèíóñèò, àñòìàòèчíèé áðîíõіò, áðîíõіàëüíà àñòìà – ðîáîòà, ïîâ’яçàíà ç
âïëèâîì àëåðãåíіâ ó õіìіêî-ôàðìàöåâòèчíіé ïðîìèñëîâîñòі, ìåäèчíèõ
òà àïòåчíèõ çàêëàäàõ.
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6. Íåâðîçè, ïîâ’яçàíі ç òðèâàëèì áåçïîñåðåäíіì îáñëóãîâóâàííяì
ïñèõічíî õâîðèõ, – ðîáîòà ìåäèчíîãî ïåðñîíàëó ó ïñèõіàòðèчíèõ çàêëàäàõ.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ñïèñêіâ âèðîáíèöòâ, ðîáіò, ïðîôåñіé, ïîñàä
і ïîêàçíèêіâ, çàéíяòіñòü â яêèõ äàє ïðàâî íà ïåíñіþ çà âіêîì
íà ïіëüãîâèõ óìîâàõ: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
16.01.2003 ð. ¹ 36 [ï. Õ²Õ].
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîðяäêó òà óìîâ îáîâ’яçêîâîãî ñòðàõóâàííя
ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ òà іíøèõ îñіá íà âèïàäîê іíôіêóâàííя
âіðóñîì іìóíîäåôіöèòó ëþäèíè ïіä чàñ âèêîíàííя íèìè ïðî
ôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ, à òàêîæ íà âèïàäîê íàñòàííя ó çâ’яçêó ç
öèì іíâàëіäíîñòі àáî ñìåðòі âіä çàõâîðþâàíü, çóìîâëåíèõ ðîç
âèòêîì Â²Ë-іíôåêöії, і ïåðåëіêó êàòåãîðіé ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ
òà іíøèõ îñіá, яêі ïіäëяãàþòü îáîâ’яçêîâîìó ñòðàõóâàííþ
íà âèïàäîê іíôіêóâàííя âіðóñîì іìóíîäåôіöèòó ëþäèíè ïіä
чàñ âèêîíàííя íèìè ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ, à òàêîæ íà
âèïàäîê íàñòàííя ó çâ’яçêó ç öèì іíâàëіäíîñòі àáî ñìåðòі âіä
çàõâîðþâàíü, çóìîâëåíèõ ðîçâèòêîì Â²Ë-іíôåêöії: Ïîñòàíîâà
Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 16.10.1998 ð. ¹ 1642.
ff  Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова
Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232.
ff  Про затвердження Порядку призначення перерахування та
проведення страхових виплат: Постанова Правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні від 27.04.2007 р.
№ 24 [п. 2.3].
ff  ²íñòðóêöія ïðî âñòàíîâëåííя ïðèчèííîãî çâ’яçêó ñìåðòі ç
ïðîôåñіéíèì çàõâîðþâàííяì (îòðóєííяì) àáî òðóäîâèì
êàëіöòâîì: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 15.11.2005 ð. ¹ 606.
«Ïðèчèííèé çâ’яçîê ñìåðòі ç ïðîôåñіéíèì çàõâîðþâàííяì (îòðóєííяì)
àáî òðóäîâèì êàëіöòâîì – çâ’яçîê, яêèé ìîæíà âñòàíîâèòè ìіæ ïåðåáіãîì
ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü (îòðóєíü) àáî íàñëіäêàìè òðóäîâîãî
êàëіöòâà ç óðàõóâàííяì ôîðìè, ñòàäії, òяæêîñòі ôóíêöіîíàëüíèõ
ïîðóøåíü, ðîçâèòêó óñêëàäíåíü çà æèòòя, ïàòîìîðôîëîãічíèìè òà
ãіñòîëîãічíèìè çìіíàìè â îðãàíàõ òà ñèñòåìàõ îðãàíіçìó, ùî âèяâëåíі
ïіä чàñ ðîçòèíó, òà íàñòàííяì ñìåðòі» (ч. 2 ð.1).
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ff  Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД:
Наказ МОЗ України від 12.12.2003 р. № 580 (цей наказ втратив
чинність відповідно до Наказу МОЗ України «Про затвердження
Клінічних протоколів» від 13.04.2007 р. № 182, окрім розділу
«Постконтактна профілактика», що має значення для реалізації
окресленого права).
«Постконтактна профілактика (ПКП) являє собою короткостроковий
курс антиретровірусних препаратів для зниження імовірності розвитку ВІЛ-інфекції після контакту з біологічними рідинами, сполученого з
ризиком інфікування ВІЛ (що відбулося на робочому місці, при статевих
зносинах або при уколі голкою). Для медичних працівників ПКП повинна бути включена в комплексний універсальний перелік заходів щодо
попередження інфікування медичних працівників на робочому місці».
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.
ff  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України від 02.02.2011 р. № 49
[п. 4.1].

г) Інше регулювання
ff  Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëяäó ñóäàìè öèâіëüíèõ ñïðàâ çà ïîçîâàìè
ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè: Ïîñòàíîâа Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî
Ñóäó Óêðàїíè âіä 27.03.1992 ð. ¹ 6.
«Âіäøêîäóâàííя øêîäè, çàïîäіяíîї ïðàöіâíèêîâі óøêîäæåííяì éîãî
çäîðîâ’я âіä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíîãî
çàõâîðþâàííя, ïðîâàäèòüñя çãіäíî іç çàêîíîäàâñòâîì ïðî ñòðàõóâàííя
âіä íåùàñíîãî âèïàäêó.
Âèðіøóþчè ñïîðè ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè ç ïіäñòàâè âòðàòè ïðàöå
çäàòíîñòі ó çâ’яçêó ç ïðîôåñіéíèì çàõâîðþâàííяì, ñóäè ïîâèííі ìàòè
íà óâàçі, ùî ïåðåëіê òàêèõ çàõâîðþâàíü çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ
Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 8 ëèñòîïàäà 2000 ð. № 1662. ßê âèíяòîê
ñòðàõîâèì âèïàäêîì ìîæå áóòè âèçíàíî çàõâîðþâàííя, íå âíåñåíå äî
çàçíàчåíîãî ïåðåëіêó, яêùî íà ìîìåíò ïðèéíяòòя ðіøåííя ìåäèчíà
íàóêà ìàє íîâі âіäîìîñòі, яêі äàþòü ïіäñòàâè ââàæàòè öå çàõâîðþâàííя
ïðîôåñіéíèì. Ïðîôåñіéíå çàõâîðþâàííя є ñòðàõîâèì âèïàäêîì òàêîæ
ó ðàçі éîãî âñòàíîâëåííя чè âèяâëåííя â ïåðіîä, êîëè ïîòåðïіëèé íå
ïåðåáóâàâ ó òðóäîâèõ âіäíîñèíàõ іç ïіäïðèєìñòâîì, ïіä чàñ ðîáîòè íà
яêîìó âіí çàõâîðіâ» (ï. 14).
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ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ó ëіêàðíяõ ì. Ê. 2008 ð. áóëî ïðîâåäåíî ïåðåâіðêè ñòðàõóâàííя ìåäèчíèõ
ïðàöіâíèêіâ, яêі çàéíяòòі íàäàííяì ìåäèчíîї äîïîìîãè Â²Ë-іíôіêîâàíèì,
ïðîâåäåííяì ëàáîðàòîðíèõ і íàóêîâèõ äîñëіäæåíü ç ïðîáëåì Â²Ë-іíôåêöії.
Óñі вони áóëè çàñòðàõîâàíі çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’я íà âèïàäîê
çàïîäіяííя øêîäè їõ æèòòþ і çäîðîâ’þ.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ãîëîâíèé ëіêàð Ì. ïñèõіàòðèчíîãî çàêëàäó çîáîâ’яçàâ ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ
öüîãî çàêëàäó çäіéñíèòè ñòðàõóâàííя çà âëàñíèé êîøò ïîãðîæóþчè
çâіëüíåííяì ç ðîáîòè ó ðàçі íåâèêîíàííя éîãî íàêàçó. На підставі
чèñëåííèх ñêàðã ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ ãîëîâíîãî ëіêàðя áóëî ïðèòяãíóòî
äî âіäïîâіäàëüíîñòі, à âñі працівники були çàñòðàõîâàíі çà ðàõóíîê çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’я.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Äî îäíîãî іç ðåãіîíàëüíèõ öåíòðіâ ïðîôіëàêòèêè ÑÍ²Ä çâåðíóвñя ïðàöіâíèê
ëіêóâàëüíîãî çàêëàäó, яêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî éîãî óøêîäæåíà äіëяíêà
øêіðè ìàëà êîíòàêò іç êðîâ’þ ïàöієíòà. Âñóïåðåч Íàêàçó ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî
óäîñêîíàëåííя ëіêóâàííя õâîðèõ íà Â²Ë-іíôåêöіþ òà ÑÍ²Ä» âіä 12.12.2003 ð.
¹ 580 éîìó áóëî âіäìîâëåíî ó ïðîâåäåííі íåãàéíîї ïîñòêîíòàêòíîї
ïðîôіëàêòèêè. Âòðóчàííя þðèñòà ãðîìàäñüêîї îðãàíіçàöії, яêèé ïîäàâ
ïèñüìîâó çàяâó äî êåðіâíèêà öåíòðó ïðîôіëàêòèêè ÑÍ²Ä ïðî íåîáõіäíіñòü
íåãàéíîãî ïðîâåäåííя ïîñòêîíòàêòíîї ïðîôіëàêòèêè, çàïîáіãëî ïîðóøåííþ
ïðàâà ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà, яêèé îòðèìàâ ïîñòêîíòàêòíó ïðîôіëàêòèêó
âіäïîâіäíî äî âñòàíîâëåíî ïîðяäêó, à âіäòàê, âäàëîñü óíèêíóòè éîãî
ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя. Ïðàâíèê ó çâåðíåííі âêàçàâ, ùî, âіäïîâіäíî
äî çàçíàчåíîãî Íàêàçó, âñі ìåäèчíі ïðàöіâíèêè, які ïðàöþþòü â çàêëàäàõ,
äå іñíóє ðèçèê Â²Ë-іíôіêóâàííя íà ðîáîчîìó ìіñöі, ïîâèííі ìàòè ìîæëèâіñòü
îäåðæàòè íåãàéíó ïîñòêîíòàêòíó ïðîôіëàêòèêó. Äëя öüîãî â óñіõ îáëàñòяõ
ñòâîðþєòüñя çàïàñ ÀÐÂ-ïðåïàðàòіâ, ó ðåãіîíàëüíèõ öåíòðàõ ïðîôіëàêòèêè
ÑÍ²Ä íàäàþòüñя êîíñóëüòàöії ùîäî ïîðяäêó ïðîâåäåííя ïîñòêîíòàêòíîї
ïðîôіëàêòèêè. Ïîêàçàííяì äî ïðîâåäåííя ïðîôіëàêòèêè є óøêîäæåííя
øêіðè ãîñòðèì ïðåäìåòîì (óêîë àáî ïîðіç ãîñòðèì іíñòðóìåíòîì),
çàáðóäíåíèì êðîâ’þ, áіîëîãічíîþ ðіäèíîþ ç äîìіøêàìè êðîâі àáî іíøèì
ïîòåíöіéíî іíôіêîâàíèì Â²Ë ìàòåðіàëîì; ïîòðàïëяííя âêàçàíîãî ìàòåðіàëó
íà ñëèçîâі îáîëîíêè чè óøêîäæåíі äіëяíêè øêіðè ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Îñîáè, яêі ïðàöþþòü íà óìîâàõ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó)
â ëіêóâàëüíèõ çàêëàäàõ óñіõ ôîðì âëàñíîñòі, íå íåñóòü æîäíèõ
âèòðàò íà ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíîãî âèïàäêó.
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2.

Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè, яêі є суб’єктами підприємницької діяльності можуть застрахуватися добровільно від нещасного
випадку (ñò. 11 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’яçêîâå
äåðæàâíå ñîöіàëüíå ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíîãî âèïàäêó íà
âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя, яêі ñïðèчèíèëè
âòðàòó ïðàöåçäàòíîñòі»).

3.	Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхування» встановлено
розмір єдиного внеску для платників відповідно до класів професійного ризику виробництва, з урахуванням видів їх економічної
діяльності.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 року «Про
затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання» затверджено Класифікацію галузей
економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва
з-поміж яких діяльність лікувальних закладів широкого профілю
та спеціалізованих; медична практика; стоматологічна практика;
діяльність санаторно-курортних організацій; охорона материнства і дитинства і т.д. віднесено до сьомого класу.
	Розмір єдиного внеску відповідно до Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для сьомого класу становить 36,83% визначеної
бази нарахування.
	Для бюджетних установ єдиний внесок встановлюється у розмірі
36,3% визначеної бази нарахування.
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4.

Ñïîðè ùîäî визначення класу професійного ризику виробництва, à òàêîæ ùîäî ðîçìіðó øêîäè òà ïðàâ íà її âіäøêîäóâàííя,
íàêëàäåííя øòðàôіâ òà ç іíøèõ ïèòàíü âèðіøóþòüñя у ñóäîâîìó
ïîðяäêó. Çà âëàñíèì áàæàííяì çàіíòåðåñîâàíà îñîáà ìîæå
çâåðíóòèñя ç ïèòàíü âèðіøåííя ñïîðó äî ñïåöіàëüíîї êîìіñії ïðè
âèêîíàâчіé äèðåêöії Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíèõ
âèïàäêіâ. Äî ñêëàäó öієї êîìіñії íà ãðîìàäñüêèõ і ïàðèòåòíèõ
çàñàäàõ âõîäяòü ïðåäñòàâíèêè äåðæàâè, çàñòðàõîâàíèõ îñіá і
ñòðàõóâàëüíèêіâ (ñò. 55 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’яçêîâå
äåðæàâíå ñîöіàëüíå ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíîãî âèïàäêó íà
âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя, яêі ñïðèчèíèëè
âòðàòó ïðàöåçäàòíîñòі»).

5.

Îïëàòа ïåðøèõ ï’яòè äíіâ íåïðàöåçäàòíîñòі âíàñëіäîê âè
ðîáíèчîãî òðàâìаòèçìó чè ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííя çäіé
ñíþєòüñя çà êîøòè ïіäïðèєìñòâà.
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6.	Ïðèíöèï äіяëüíîñòі ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ – «іç óñіìà ïàöієíòàìè
íåîáõіäíî ïîâîäèòèñü òàê, íàчåáòî âîíè çàðàæåíі іíôåêöіяìè, ùî
ïåðåäàþòüñя ç êðîâ’þ» (розділ «Постконтактна профілактика»
Íàêàçу ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî óäîñêîíàëåííя ëіêóâàííя õâîðèõ íà
Â²Ë-іíôåêöіþ òà ÑÍ²Ä» âіä 12.12.2003 ð.).
7.	Êîìіñієþ ç ðîçñëіäóâàííя íåùàñíîãî âèïàäêó ìîæå áóòè
âñòàíîâëåíî, ùî óøêîäæåííя çäîðîâ’я ìàëî ìіñöå íå ëèøå ç âèíè
ðîáîòîäàâöя, à é óíàñëіäîê ïîðóøåííя ïîòåðïіëèì íîðìàòèâíèõ
àêòіâ ïðî îõîðîíó ïðàöі, тоді ðîçìіð îäíîðàçîâîї äîïîìîãè яê
ñòðàõîâîї âèïëàòè çà ðіøåííяì öієї êîìіñії çìåíøóєòüñя, àëå íå
áіëüøå íіæ íà 50 %. Çàëåæíî âіä âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ðîçìіð
îäíîðàçîâîї äîïîìîãè ìîæå áóòè çìåíøåíî іç çàçíàчåíèõ
ïіäñòàâ ñóäîì.
8.	Ïðè ïîäàííі çàяâè ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè ïіñëя çàêіíчåííя
òðüîõ ðîêіâ іç äíя âòðàòè ïîòåðïіëèì ïðàöåçäàòíîñòі âíàñëіäîê
íåùàñíîãî âèïàäêó ïðèñóäæåííя âèïëàò ïðîâàäèòüñя ç äíя
çâåðíåííя ç òàêèìè âèìîãàìè.

7.1.7. Ïðàâî íà надання іíôîðìàöії ïðî ïàöієíòà
без його згоди чи згоди його законного
представника
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 32 (ч. 2), 34
(ч. 3)].
«…В іíòåðåñàõ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè, åêîíîìічíîãî äîáðîáóòó òà
ïðàâ ëþäèíè, òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі àáî ãðîìàäяíñüêîãî ïîðяäêó,
ç ìåòîþ çàïîáіãàííя çàâîðóøåííяì чè çëîчèíàì, äëя îõîðîíè здоров’я íàñåëåííя, äëя çàõèñòó ðåïóòàöії àáî ïðàâ іíøèõ ëþäåé, äëя
çàïîáіãàííя ðîçãîëîøåííþ іíôîðìàöії, îäåðæàíîї êîíôіäåíöіéíî,
àáî äëя ïіäòðèìàííя àâòîðèòåòó і íåóïåðåäæåíîñòі ïðàâîñóääя» (ч.
2 ñò. 32, ч. 3 ñò. 34);
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 132, 145].
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 285
(ч. 2, 4), 286].
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«Áàòüêè (óñèíîâëþâàчі), îïіêóí, ïіêëóâàëüíèê ìàþòü ïðàâî íà іíôîð
ìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я äèòèíè àáî ïіäîïічíîãî» (ч.2 ñò.285). «Ó ðàçі
ñìåðòі ïàöієíòà чëåíè éîãî ñіì’ї àáî іíøі óïîâíîâàæåíі íèìè ôіçèчíі
îñîáè ìàþòü ïðàâî áóòè ïðèñóòíіìè ïðè äîñëіäæåííі ïðèчèí éîãî
ñìåðòі, îçíàéîìëþâàòèñü ç âèñíîâêàìè ùîäî ïðèчèí ñìåðòі» (ч. 4
ñò. 285).
ff  Ñіìåéíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 10.01.2002 ð. [ñòàòòя 30].
«Ðåçóëüòàòè ìåäèчíîãî îáñòåæåííя є òàєìíèöåþ і ïîâіäîìëяþòüñя
ëèøå íàðåчåíèì» (ч. 4 ñò. 30).
ff  Ïðî інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. (в ред. від
13.01.2011 р.) [стаття 21 (ч. 2)].
«Конфіденційною є інформація про фізичну особу ... Конфіденційна
інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної
особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею
умов, а також в інших випадках, визначених законом».
ff  Про доступ до публічної інформації: Закон України від
13.01.2011 р. [статті 6, 7, 10].
ff  Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р.
[статті 14, 16, 21, 24].
ff  Ïðî çàáåçïåчåííя ñàíіòàðíîãî òà åïіäåìічíîãî áëàãîïîëóччя
íàñåëåííя: Çàêîí Óêðàїíè âіä 24.02.1994 ð. [ñòàòòя 7].
«Пðè çàãðîçі ðîçïîâñþäæåííя іíôåêöіéíèõ çàõâîðþâàíü, óõèëåííі
âіä îáîâ’яçêîâîãî ìåäèчíîãî îãëяäó àáî ùåïëåííя ïðîòè іíôåêöіé
âñòàíîâëåíîãî ïåðåëіêó, ç ìåòîþ óñóíåííя ïіäïðèєìñòâàìè, óñòàíîâàìè
é îðãàíіçàöіяìè, çà ïîäàííяì âіäïîâіäíèõ ïîñàäîâèõ îñіá äåðæàâíîї
ñàíіòàðíî-åïіäåìіîëîãічíîї ñëóæáè, âіä ðîáîòè, íàâчàííя, âіäâіäóâàííя
äîøêіëüíèõ çàêëàäіâ îñіá, яêі є íîñіяìè çáóäíèêіâ іíôåêöіéíèõ
çàõâîðþâàíü, õâîðèõ íà íåáåçïåчíі äëя îòîчóþчèõ іíôåêöіéíі õâîðîáè,
àáî îñіá, яêі áóëè â êîíòàêòі ç òàêèìè õâîðèìè, à òàêîæ îñіá, яêі óõèëяþòüñя
âіä îáîâ’яçêîâîãî ìåäèчíîãî îãëяäó àáî ùåïëåííя ïðîòè іíôåêöіé,
ïåðåëіê яêèõ âñòàíîâëþєòüñя öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâчîї âëàäè â
ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я» (ï. 5 ч. 1 ñò. 7); «ó âèïàäêó íàäçâèчàéíèõ ïîäіé
і ñèòóàöіé, ùî ñòàíîâëяòü çàãðîçó çäîðîâ’þ íàñåëåííя, ñàíіòàðíîìó òà
åïіäåìічíîìó áëàãîïîëóччþ, ç ìåòîþ іíôîðìóâàííя îðãàíіâ, óñòàíîâ і
çàêëàäіâ äåðæàâíîї ñàíіòàðíî-åïіäåìіîëîãічíîї ñëóæáè» (ï. 6 ч. 1 ñò. 7);
«ïðè âèêîíàííі îáîâ’яçêіâ ïіäïðèєìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàíіçàöіяìè
ùîäî óñóíåííя, çà ïîäàííяì âіäïîâіäíèõ ïîñàäîâèõ îñіá äåðæàâíîї
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ñàíіòàðíî-åïіäåìіîëîãічíîї ñëóæáè, âіä ðîáîòè, íàâчàííя, âіäâіäóâàííя
äîøêіëüíèõ çàêëàäіâ îñіá, яêі є íîñіяìè çáóäíèêіâ іíôåêöіéíèõ
çàõâîðþâàíü, õâîðèõ íà íåáåçïåчíі äëя îòîчóþчèõ іíôåêöіéíі
õâîðîáè, àáî îñіá, яêі áóëè â êîíòàêòі ç òàêèìè õâîðèìè, ç âèïëàòîþ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðяäêó äîïîìîãè ç ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя, à òàêîæ
îñіá, яêі óõèëяþòüñя âіä îáîâ’яçêîâîãî ìåäèчíîãî îãëяäó àáî ùåïëåííя
ïðîòè іíôåêöіé, ïåðåëіê яêèõ âñòàíîâëþєòüñя öåíòðàëüíèì îðãàíîì
âèêîíàâчîї âëàäè â ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я» (ñò. 7).
ff  Ïðî ïîïåðåäæåííя íàñèëüñòâà â ñіì’ї: Çàêîí Óêðàїíè âіä
15.11.2001 ð. [ñòàòòя 9].
«Ïðàöіâíèêè öåíòðіâ ìåäèêî-ñîöіàëüíîї ðåàáіëіòàöії æåðòâ íàñèëüñòâà â
ñіì’ї …ïîâіäîìëяþòü ïðî âчèíåíå íàñèëüñòâî â ñіì’ї ñëóæáó äіëüíèчíèõ
іíñïåêòîðіâ ìіëіöії чè êðèìіíàëüíó ìіëіöіþ ó ñïðàâàõ äіòåé (ï. 4 ч. 4) …
íàäàþòü іíôîðìàöіþ ç ïèòàíü ïîïåðåäæåííя íàñèëüñòâà â ñіì’ї íà
çàïèò óïîâíîâàæåíèõ îðãàíіâ (ï. 5 ч. 4)».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 39 (ч. 2, 5), 39-1, 40, 43 (ч. 1)].
«Áàòüêè (óñèíîâëþâàчі), îïіêóí, ïіêëóâàëüíèê ìàþòü ïðàâî íà
іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я äèòèíè àáî ïіäîïічíîãî» (ч.2 ñò.39).
«Ó ðàçі ñìåðòі ïàöієíòà чëåíè éîãî ñіì’ї àáî іíøі óïîâíîâàæåíі íèìè
ôіçèчíі îñîáè ìàþòü ïðàâî áóòè ïðèñóòíіìè ïðè äîñëіäæåííі ïðèчèí
éîãî ñìåðòі, îçíàéîìëþâàòèñü ç âèñíîâêàìè ùîäî ïðèчèí ñìåðòі»
(ч. 5 ñò. 39).
«Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне
обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя
громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків» (ч. 1 ст. 40).
ff  Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòя 6 (ч. 3, 4)].
«Допускається передача відомостей про стан психічного здоров’я
особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без
згоди її законного представника для: 1) îðãàíіçàöії íàäàííя îñîáі, яка
ñòðàæäàє íà òяæêèé ïñèõічíèé ðîçëàä, ïñèõіàòðèчíîї äîïîìîãè; 2)
ïðîâàäæåííя äіçíàííя, попереднього ñëіäñòâà або ñóäîâîãî ðîçãëяäó,
за ïèñüìîâèì çàïèòîì îñîáè, яка ïðîâîäèòü äіçíàííя, ñëіäчîãî,
ïðîêóðîðà òà ñóäó …» (ч. 4 ñò. 6).
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ff  Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [стаття 13].
«Відомості про результати тестування особи з метою виявлення ВІЛ,
про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції є конфіденційними
та становлять лікарську таємницю. Медичні працівники зобов’язані
вживати необхідних заходів для забезпечення належного зберігання
конфіденційної інформації про людей, які живуть з ВІЛ, та захисту такої
інформації від розголошення та розкриття третім особам (ч. 3 ст. 13).
Передача медичним працівником відомостей, зазначених у частині
третій цієї статті, дозволяється лише:
особі, стосовно якої було проведено тестування, а у випадках та за
умов, установлених частиною третьою статті 6 цього Закону, – батькам
чи іншим законним представникам такої особи;
іншим медичним працівникам та закладам охорони здоров’я – винятково у зв’язку з лікуванням цієї особи;
іншим третім особам – лише за рішенням суду в установлених законом
випадках» (ч. 4 ст. 13).
ff  Ïðî çàõîäè ïðîòèäії íåçàêîííîìó îáіãó íàðêîòèчíèõ çàñîáіâ,
ïñèõîòðîïíèõ ðåчîâèí і ïðåêóðñîðіâ òà çëîâæèâàííю íèìè:
Çàêîí Óêðàїíè âіä 15.02.1995 р. (у ðåä. âіä 01.01.2008 ð.)
[ñòàòòя 14 (ч. 5)].
«…Віäîìîñòі ïðî ëіêóâàííя îñîáè â íàðêîëîãічíîìó çàêëàäі ìîæóòü áóòè
íàäàíі ëèøå ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó ðàçі ïðèòяãíåííя öієї îñîáè
äî êðèìіíàëüíîї àáî àäìіíіñòðàòèâíîї âіäïîâіäàëüíîñòі».
ff  Ïðî çàõèñò íàñåëåííя âіä іíôåêöіéíèõ õâîðîá: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòя 26 (ч. 2)].
«Âіäîìîñòі ïðî çàðàæåííя îñîáè іíôåêöіéíîþ õâîðîáîþ, ùî
ïåðåäàєòüñя ñòàòåâèì øëяõîì, ïðîâåäåíі ìåäèчíі îãëяäè òà
îáñòåæåííя ç öüîãî ïðèâîäó, äàíі іíòèìíîãî õàðàêòåðó, îòðèìàíі ó
çâ’яçêó ç âèêîíàííяì ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ïîñàäîâèìè îñîáàìè
òà ìåäèчíèìè ïðàöіâíèêàìè çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я, ñòàíîâëяòü
ëіêàðñüêó òàєìíèöþ. Íàäàííя òàêèõ âіäîìîñòåé äîçâîëяєòüñя ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáàчåíèõ çàêîíàìè Óêðàїíè».
ff  Ïðî áîðîòüáó іç çàõâîðþâàííяì íà òóáåðêóëüîç: Çàêîí Óêðàїíè
05.07.2001 ð. [ñòàòòі 12 (ч. 8), 17 (ч. 2)].
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«У ðàçі çâіëüíåííя õâîðîãî íà àêòèâíó ôîðìó òóáåðêóëüîçó óñòàíîâа
виконання покарань або слідчий ізолятор повідомляють ïðî öå îðãàí
îõîðîíè çäîðîâ’я çà îáðàíèì çâіëüíåíèì ìіñöåì ïðîæèâàííя» (ч. 2
ст. 17).

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
(ï. 1 ч. 3, 4).
«Зáåðіãàòè ëіêàðñüêó òàєìíèöþ, íå âèêîðèñòîâóâàòè її íà øêîäó ëþäèíі
(ï. 3); … íå ïðèõîâóâàòè ïðàâäè, яêùî öå çàøêîäèòü õâîðîìó (ï. 4)».
ff  Äåяêі ïèòàííя ðîçñëіäóâàííя òà îáëіêó íåùàñíèõ âèïàäêіâ,
ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü і àâàðіé íà âèðîáíèöòâі: Ïîñòàíîâà
Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 30.11.2011 ð. ¹ 1232 (ï. 9).
«Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби
з використанням засобів зв’язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний
випадок на виробництві… 1) підприємству, де працює потерпілий; 2)
робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за
місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою – підприємцем
або особою, що забезпечує себе роботою самостійно; 3) територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного
випадку; 4) закладові державної санітарно-епідеміологічної служби,
який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює потерпілий, або такому закладові за місцем
настання нещасного випадку з фізичною особою – підприємцем або
особою, що забезпечує себе роботою самостійно, у разі виявлення
гострого професійного захворювання (отруєння)».
ff  Ïðî Ïîðяäîê ðîçñëіäóâàííя òà îáëіêó íåùàñíèõ âèïàäêіâ
íåâèðîáíèчîãî õàðàêòåðó: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
âіä 22.03.2001 ð. ¹ 270 [ï. 6].
«Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були
доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби
надсилають письмове повідомлення за встановленою формою…: –
про кожний нещасний випадок – до районної держадміністрації
(виконавчого органу міської, районної у місті ради); – про нещасний випадок із смертельним наслідком, пов’язаний із заподіянням
тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасний випадок, що
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стався внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими
матеріалами або під час дорожньо-транспортної пригоди, – до органу
внутрішніх справ. Повідомлення про нещасні випадки із смертельним
наслідком надсилаються також до органів прокуратури».
ff  Ïðî удосконалення добровільного консультування і тестування
на ВІЛ-інфекцію: Наказ МОЗ Óêðàїíè âіä 19.08.2005 ð. ¹ 415
[ï. 4.3].
«Враховуючи, що відомості про результат тесту на ВІЛ, наявність
чи відсутність ВІЛ-інфекції в особи, яка пройшла медичний огляд, є
конфіденційними та становлять лікарську таємницю, повідомлення
про них дозволяється тільки особі, якої вони стосуються, а у випадках
передбачених законами України, також законним представникам цієї
особи, закладам охорони здоров’я, органам прокуратури, слідства,
дізнавання та суду.
Ці відомості не можуть бути повідомлені в державні немедичні або в
недержавні (як медичні, так і немедичні) установи, організації, заклади, об’єднання громадян, навіть якщо передтестове консультування
проведено в цих установах, організаціях, закладах» (п. 4.3).
ff  Про переліки відомостей, що містять службову та конфіден
ційну інформацію в МОЗ України: Наказ МОЗ України від
16.08.2011 р. № 517.
ff  Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх
справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури
України при встановленні факту смерті людини: Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, МОЗ України від
25.10.2011 р. № 102/685/692.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.6].
«Ìåäèчíà іíôîðìàöія ïðî ïàöієíòà ìîæå áóòè ðîçãîëîøåíà: 1) ó ðàçі
ïèñüìîâîї çãîäè ñàìîãî ïàöієíòà; 2) ó âèïàäêó ìîòèâîâàíîї âèìîãè
îðãàíіâ äіçíàííя, ñëіäñòâà, ïðîêóðàòóðè і ñóäó, ñàíåïіäåìñëóæáè; 3)
яêùî çáåðіãàííя òàєìíèöі іñòîòíî çàãðîæóє çäîðîâ’þ і æèòòþ ïàöієíòіâ
і/àáî іíøèõ îñіá (íåáåçïåчíі іíôåêöіéíі çàõâîðþâàííя); 4) ó âèïàäêó
çàëóчåííя äî ëіêóâàííя іíøèõ ñïåöіàëіñòіâ, äëя яêèõ öя іíôîðìàöія є
ïðîôåñіéíî íåîáõіäíîþ. Äåìîíñòðàöія õâîðîãî ìîæëèâà òіëüêè çà
çãîäè éîãî, éîãî áàòüêіâ àáî îïіêóíіâ».
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ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ïіä чàñ ïåðåáóâàííя ãð. Ì. íà ñòàöіîíàðíîìó ëіêóâàííі â Ê. ìіñüêіé ëіêàðíі äî
ãîëîâíîãî ëіêàðя çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я çâåðíóëàñü äðóæèíà ïàöієíòà ç
ïðîõàííяì íàäàòè їé ìåäèчíó äîêóìåíòàöіþ, çîêðåìà êîïіþ ìåäèчíîї êàðòкè
ñòàöіîíàðíîãî õâîðîãî. Ó âіäïîâіäü íà ñâîє êëîïîòàííя çàяâíèöя îòðèìàëà
ëèñò çà ïіäïèñîì ãîëîâíîãî ëіêàðя, в яких çàçíàчàëîñü, ùî її âèìîãà
îòðèìàòè ìåäèчíó іíôîðìàöіþ ïîðóøóє ïðàâî ãð. Ì. íà ìåäèчíó òàєìíèöþ
òà ñóïåðåчèòü ñò. 39, 39-1 і 40 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà
Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я».
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ïàöієíòêà À. ëіêóâàëàñя â îäíіé іç ìіñüêèõ ëіêàðåíü ì. Õ. ç äіàãíîçîì, яêèé
ïіäòâåðäæóâàâ ãіíåêîëîãічíå çàõâîðþâàííя, що íå ñòàíîâèëî іñòîòíîї
çàãðîçè її æèòòþ чè çäîðîâ’þ. Æіíêà íå áàæàëà ðîçïîâіäàòè ïðî õâîðîáó
чëåíàì ñâîєї ñіì’ї. Ïðè ðîçìîâі ç ëіêóþчèì ëіêàðåì âîíà поïðîñèëà éîãî
òðèìàòè öþ іíôîðìàöіþ ó òàєìíèöі, îñêіëüêè áîяëàñü âòðàòèòè ëþáîâ і
ïîâàãó ñâîãî чîëîâіêà. Ëіêàð Ì. ó òåëåôîííіé ðîçìîâі ç чîëîâіêîì ïàöієíòêè,
відповідаючи íà çàïèòàííя îñòàííüîãî ïðî ñòàí çäîðîâ’я äðóæèíè, ðîçïîâіâ
ïðî її äіàãíîç.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Í. áóâ äîñòàâëåíèé ó ñòàöіîíàð ç íåïðîíèêàþчèì íîæîâèì ïîðàíåííяì,
îòðèìàíèì ó áіéöі ç äðóæèíîþ. Ïîòåðïіëèé ïðîñèâ ëіêàðя íå ïîâіäîìëяòè
ïðàâîîõîðîííі îðãàíè ïðî öåé âèïàäîê. Îäíàê ëіêàð ç âëàñíîї іíіöіàòèâè
ïîâіäîìèâ îðãàíè âíóòðіøíіõ ñïðàâ ïðî ïîðàíåííя é îáñòàâèíè éîãî
îòðèìàííя. Ïіñëя âèïèñêè ïàöієíò çâåðíóâñя äî ÌÎÇ Óêðàїíè òà ïðîêóðàòóðè
іç ñêàðãîþ íà äії ëіêàðя, яêèé ðîçãîëîñèâ іíôîðìàöіþ ïðî éîãî äіàãíîç,
ñòàí çäîðîâ’я, ñіìåéíі обставини æèòòя. Çâåðíåííя ãð. Í. áóëî ñêåðîâàíî
äî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я îáëàñòі, ïіñëя ïðîâåäåííя ñëóæáîâîї
ïåðåâіðêè ïàöієíòові áóëî íàäàíî îá´ðóíòîâàíó âіäïîâіäü. Çîêðåìà,
çàяâíèêó пояснено, ùî ëіêàð äіяâ ó ìåæàõ чèííîãî çàêîíîäàâñòâà òà éîãî
äії íå âèõîäяòü çà ìåæі âèìîã, ïåðåäáàчåíèõ Ïîðяäêîì ðîçñëіäóâàííя òà
îáëіêó íåùàñíèõ âèïàäêіâ íåâèðîáíèчîãî õàðàêòåðó від 22.03.2001 р., â
яêîìó çàêðіïëåíî îáîâ’яçîê ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ çàêëàäіâ íàäñèëàòè
ïèñüìîâі ïîâіäîìëåííя êîìïåòåíòíèì îðãàíàì ïðî íåùàñíі âèïàäêè.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ìàє ïðàâî ðîçãîëîñèòè ìåäèчíó òàєìíèöþ
áåç çãîäè îñîáè чè її çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâчèìè àêòàìè.

2.	Ïðàâîìіðíî ðîçãîëîøóþчè ìåäèчíó òàєìíèöþ, ìåäèчíèй
ïðàöіâíèê повинен ïàì’яòàòè:
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à) ðåàëіçóþчè ñâîє ïðàâî íà ïåðåäàння іíôîðìàöії ïðî ïàöієíòà,
ìåäèêè ïîâèííі чіòêî çíàòè çàêîíîäàâчó íîðìó, íà ïіäñòàâі
яêîї íàäàþòü ìåäèчíó іíôîðìàöіþ, òèì ñàìèì ïðàâîìіðíî
ðîçãîëîøóþчè ìåäèчíó òàєìíèöþ, òà вчиняти òàêі äії íà ïіäñòàâі
запиту, îôîðìëåíîãî â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó;
	á) ðîçãëяäàþчè çâåðíåííя êîìïåòåíòíèõ îñіá, ñëіä ðîçìåæîâóâàòè
випадки, êîëè âîíè поòðåáóþòü ìåäèчíої іíôîðìàöії äëя
âèêîíàííя ñâîїõ òðóäîâèõ îáîâ’яçêіâ (íàïðèêëàä, ïðè çäіéñíåííі
ñëóæáîâîї ïåðåâіðêè) і âèñòóïàþòü ðîáîòîäàâöяìè, à êîëè –
âèêîíóþòü ñëóæáîâі îáîâ’яçêè (íàïðèêëàä, ïðîâîäяòü äîñëіäчó
ïåðåâіðêó). À âіäòàê, ó ïåðøîìó âèïàäêó ìåäèêè, íàäàþчè
ìåäèчíó іíôîðìàöіþ, ïîðóøóâàòèìóòü чèííå çàêîíîäàâñòâî
Óêðàїíè, çîêðåìà ñò. 286 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, ñò. 39-1
Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó
çäîðîâ’я», à â äðóãîìó – äіяòèìóòü ïðàâîìіðíî, íåçàëåæíî âіä
âîëі ïàöієíòà чè éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ.
	â) ïðè ïіäãîòîâöі відповіді на запити, в т. ч. адвокатські, ó çàêîíî
äàâчî âñòàíîâëåíèõ âèïàäêàõ, äîïóñêàєòüñя ðîçãîëîøåííя
ìåäèчíîї òàєìíèöі. ² òàêèì âèïàäêîì ìîæå áóòè òå, ùî íàäàííя
іíôîðìàöії ñëóãóâàòèìå іíòåðåñàì ðіäíèõ, áëèçüêèõ, ñïàäêîєìöіâ
ïîìåðëîãî, íàïðèêëàä, äëя âіäøêîäóâàííя øêîäè, çàïîäіяíîї
ñìåðòþ îñîáè. Ó ïðîöåñóàëüíîìó äîêóìåíòі äîðåчíî áóäå
çàçíàчèòè, ùî äîêóìåíòè, яêі âèòðåáóþòüñя, íåîáõіäíі äëя çàõèñòó
ñâîї іíòåðåñіâ (äëя çàõèñòó іíòåðåñіâ êëієíòà – äëя ïðàâíèêіâ) яê
ñïàäêîєìöя, ó çâ’яçêó çі ñìåðòþ, íàïðèêëàä, чîëîâіêà (äðóæèíè);
	ã) êîëè äëя ðåàëіçàöії ñâîї ïðàâ (çàáåçïåчåííя ïðàâ êëієíòіâ — äëя
þðèñòіâ) íåîáõіäíà іíôîðìàöія, яêà ñòàíîâèòü îá’єêò ìåäèч
íîї òàєìíèöі òà íå ïіäëяãàє ðîçãîëîøåííþ, âèòðåáóâàòè òàêі
âіäîìîñòі ìîæíà â ïðîöåñі ðîçãëяäó ñïðàâè â ñóäі, ïîäàâøè
êëîïîòàííя ïðî âèòðåáóâàííя äîêàçіâ íà ïіäñòàâі ñò. 137
Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè.
3.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëах 6.1.3 та 6.1.6.

7.1.8. Ïðàâî íà âіäìîâó âіä ïîäàëüøîãî âåäåííя
ïàöієíòà
а) Конституція і закони України
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі 139, 140].
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 284 (ч. 5)].
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ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 34 (ч. 3, 4), 38, 43 (ч. 2)].
«Ëіêàð ìàє ïðàâî âіäìîâèòèñя âіä ïîäàëüøîãî âåäåííя ïàöієíòà, яêùî
îñòàííіé íå âèêîíóє ìåäèчíèõ ïðèïèñіâ àáî ïðàâèë âíóòðіøíüîãî
ðîçïîðяäêó çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я, çà óìîâè, ùî öå íå
çàãðîæóâàòèìå æèòòþ õâîðîãî і çäîðîâ’þ íàñåëåííя. Ëіêàð íå íåñå
âіäïîâіäàëüíîñòі çà çäîðîâ’я õâîðîãî ó ðàçі âіäìîâè îñòàííüîãî âіä
ìåäèчíèõ ïðèïèñіâ àáî ïîðóøåííя ïàöієíòîì âñòàíîâëåíîãî äëя íüîãî
ðåæèìó (ñò. 34). «Êîæíèé ïàöієíò… ìàє ïðàâî íà âіëüíèé âèáіð ëіêàðя,
яêùî îñòàííіé ìîæå çàïðîïîíóâàòè ñâîї ïîñëóãè… . Êîæíèé ïàöієíò
ìàє ïðàâî, êîëè öå âèïðàâäàíî éîãî ñòàíîì, áóòè ïðèéíяòèì â áóäüяêîìó çàêëàäі охорони здоров’я çà ñâîїì âèáîðîì, яêùî öåé çàêëàä
ìàє ìîæëèâіñòü çàáåçïåчèòè âіäïîâіäíå ëіêóâàííя» (ст. 38).

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Про затвердження зразка технічного опису листка непрацездатності та Іíñòðóêöії ïðî ïîðяäîê çàïîâíåííя ëèñòêà
íåïðàöåçäàòíîñòі: Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я
Óêðàїíè, Ìіíіñòåðñòâà ïðàöі òà ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè Óêðàїíè,
Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя ç òèìчàñîâîї âòðàòè ïðàöå
çäàòíîñòі, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя âіä íåùàñíèõ
âèïàäêіâ íà âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíèõ çàõâîðþâàíü Óêðàїíè
âіä 03.11.2004 № 532/274/136-îñ/1406 [ï. 4.1].
«Ó ëèñòêó íåïðàöåçäàòíîñòі ëіêàðåì ïðè ïîðóøåííі õâîðèì ïðèçíà
чåíîãî ðåæèìó âêàçóєòüñя âèä ïîðóøåííя (íàïðèêëàä, íåñâîєчàñíà
яâêà íà ïðèéîì äî ëіêàðя; àëêîãîëüíå, íàðêîòèчíå, òîêñèчíå ñï’яíіííя
ïіä чàñ ëіêóâàííя; âèõіä íà ðîáîòó áåç äîçâîëó ëіêàðя; ñàìîâіëüíå
çàëèøåííя çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я; âèїçä íà ëіêóâàííя â іíøîìó
çàêëàäі îõîðîíè çäîðîâ’я áåç âіäìіòêè ïðî äîçâіë âèїçäó òà іí.)».
ff  Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги та форми первинної
облікової документації: Наказ МОЗ України від 04.11.2011 р.
№ 756.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.4].
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«Çà âèíяòêîì âèïàäêіâ íåâіäêëàäíîї äîïîìîãè, ëіêàð ìàє ïðàâî
âіäìîâèòèñü âіä ëіêóâàííя õâîðîãî, яêùî óïåâíåíèé, ùî ìіæ íèì і
ïàöієíòîì âіäñóòíя íåîáõіäíà âçàєìíà äîâіðà, êîëè âіäчóâàє ñåáå
íåäîñòàòíüî êîìïåòåíòíèì àáî íå ìàє ó ñâîєìó ðîçïîðяäæåííі
íåîáõіäíèõ äëя ïðîâåäåííя ëіêóâàííя ìîæëèâîñòåé òà â іíøèõ
âèïàäêàõ, яêùî öå íå ñóïåðåчèòü Êëяòâі ëіêàðя Óêðàїíè».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ó âåðåñíі 2002 ð. ãð. Ê. çâåðíóâñя äî Ë. ÖÌË äëя ïðîâåäåííя îïåðàöії ç
ïðèâîäó іíôіêîâàíîãî наëåæíя ñіäíèöі. Ïіñëя îïåðàöії ëіêàð ïðèçíàчèâ
õâîðîìó низку ïðîöåäóð і ïîðåêîìåíäóâàâ çàëèøèòèñя ó ëіêàðíі ùå íà 3 äíі
äëя ïîäàëüøîãî ñïîñòåðåæåííя çà éîãî ñòàíîì, íà ùî õâîðèé ïîãîäèâñя.
Ïðîòå ðåêîìåíäàöіé ëіêàðя ïàöієíò íå äîòðèìàâñя і âæå íàñòóïíîãî äíя
ïîлèшиâ ëіêàðíþ. Через це ëіêàð âіäìîâèâñя âіä ïîäàëüøîãî ëіêóâàííя
ãð. Ê., ñêîðèñòàâøèñü ñâîїì ïðàâîì, ïåðåäáàчåíèì ñò. 34 Çàêîíó Óêðàїíè
«Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я». ×åðåç êіëüêà äíіâ ãð.
Ê. çíîâó çâåðíóâñя ó ëіêàðíþ çі ñêàðãàìè íà ïîãіðøåííя ñâîãî ñòàíó, éîìó
íàäàëè êâàëіôіêîâàíó ìåäèчíó äîïîìîãó, ïðîòå â ëèñòêó íåïðàöåçäàòíîñòі
було зроблено запис про íåäîòðèìàííя õâîðим ëіêàðíяíîãî ðåæèìó.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
Ãð. Ð. çâåðíóëàñя äî ðàéîííîãî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî âіäøêîäóâàííя
ìîðàëüíîї øêîäè, çàïîäіяíîї íàäàííяì ïîñëóã íåíàëåæíîї яêîñòі îäíієþ
іç ñòîìàòîëîãічíèõ êëіíіê. Ïàöієíòêà âèìàãàëà 500 òèñ. ãðí. Ñïðàâó âîíà
âèãðàëà і êîìïåíñàöіþ îòðèìàëà – ùîïðàâäà, â 10 ðàçіâ ìåíøó. Ëіêàðі
òà êåðіâíèöòâî êëіíіêè íå ìîãëè ïîãîäèòèñя ç òàêèì ðіøåííяì ñóäó, òîìó
îñêàðæèëè éîãî. Îäíàê âèùà іíñòàíöія çàëèøèëà ðіøåííя áåç çìіí.
Ìåäèêè íå çìîãëè îá´ðóíòóâàòè ñâîþ ïîçèöіþ. Îäíієþ ç ïðèчèí âèяâèëîñя
íåïðàâèëüíå îôîðìëåííя äîêóìåíòàöії. Çîêðåìà, òàê і íå âäàëîñя äîâåñòè,
ùî ïîçèâàчêà âіäìîâèëàñя âіä âèêîíàííя ìåäèчíèõ ðåêîìåíäàöіé. Суть
справи ó òіì, ùî ïіä чàñ ïîâòîðíîãî ïëîìáóâàííя êàíàëó îäíîãî іç çóáіâ
ïàöієíòêè íàäëèøок ïëîìáóâàëüíîãî ìàòåðіàëó потрапив у íèæíüîùåëåïíèé
êàíàë і òðàâìóâàв íèæíüîàëüâåîëяðíий íåðâ. Ïàöієíòöі áóëî ïðèçíàчåíî
êîíñåðâàòèâíå ëіêóâàííя, ôіçіîòåðàïåâòèчíі ïðîöåäóðè. Ïðîòå, çà ñëîâàìè
ëіêàðя, ðåêîìåíäàöіé âîíà íå äîòðèìàëàñя, îñêіëüêè çáèðàëàñя íà
âіäïîчèíîê. Через це ëіêàð âіäìîâèâñя âіä ïîäàëüøîãî ëіêóâàííя ïàöієíòêè.
Ïðîòå äîâåñòè âіäìîâó äîêóìåíòàëüíî êëіíіêà íå çìîãëà, îòîæ, äîâåëîñя
âèïëàтиòè ïîñòðàæäàëіé êîìïåíñàöіþ ó ñóìі 50 òèñ. ãðí.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Çàâåðøåíî ðîçñëіäóâàííя êðèìіíàëüíîї ñïðàâè ïðîòè çàâіäóâàчà
òðàâìàòîëîãічíèì âіääіëåííяì ãð. Ï. îäíієї ç ëіêàðåíü ìіñòà Í. Ëіêàð ç ìàéæå
òðèäöяòèðічíèì ñòàæåì ðîáîòè îáâèíóâàчóєòüñя ïðîêóðàòóðîþ ó òîìó, ùî
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çàëèøèâ ó íåáåçïåöі õâîðîãî, який çãîäîì ïîìåð. Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà
висунула éîìó îáâèíóâàчåííя çà ñò. 139 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè
«Íåíàäàííя äîïîìîãè õâîðîìó ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì». Îáñòàâèíè ñïðàâè
òàêі: â òðàâìïóíêò ðàéîííîї ëіêàðíі ðîäèчі äîпраâèëè õâîðîãî Ä., яêîãî
çíàéøëè íà âóëèöі. Ðîäèчі øóêàëè éîãî áëèçüêî òèæíя é âæå âòðàòèëè
íàäіþ ïîáàчèòè æèâèì. Çà îïåðàòèâíèì äàíèìè, ãð. Ä. áóло ïîáèòо. Îäíàê,
як свідчать ìàòåðіàëè ñïðàâè, ëіêàð Ï., ùî чåðãóâàâ òîäі ó òðàâìïóíêòі,
âіäìîâèâñя îãëяäàòè ïàöієíòà: íіáèòî îñòàííіé áóâ áðóäíèì і âæå âñòèã
éîìó íàáðèäíóòè. Ç’яñóâàëîñя, ùî ãð. Ä. âæå äîпрàâëяëè â ëіêàðíþ, àëå ïіä
ðіçíèìè ïðèâîäàìè ãîñïіòàëіçîâàíèé âіí òàê і íå áóâ. Âіäìîâèâñя ëіêàð Ï. і âіä
ïðîïîçèöії áëèçüêèõ Ä. ñàìèì ïîìèòè òðàâìîâàíîãî ðîäèчà. Âрешті-решт
ïîòåðïіëîãî ãîñïіòàëіçóâàëè â іíøó ëіêàðíþ, äå чåðåç êіëüêà äíіâ âіí ïîìåð.
Ôàõіâöі, ùî ïðîâîäèëè êîìіñіéíó åêñïåðòèçó, äіéøëè âèñíîâêó ïðî òå, ùî за
умови ñâîєчàñíîãî íàäàííя ëіêàðåì Ï. ìåäèчíîї äîïîìîãè ãð. Ä. çàëèøèâñя
á æèâèì, îñêіëüêè òðàâìè, яêі áóëè éîìó çàïîäіяíі, íå ñòàíîâèëè çàãðîçè
äëя æèòòя. Ëіêàð ïðîäîâæóє âèêîíóâàòè îáîâ’яçêè çàâіäóâàчà âіääіëåííяì,
à ñïðàâó ïðîòè íüîãî íàçèâàє íàäóìàíîþ. Ìàêñèìàëüíå ïîêàðàííя, яêå
çàãðîæóє ëіêàðåâі Ï., – öå îáìåæåííя âîëі íà ñòðîê äî чîòèðüîõ ðîêіâ àáî
ïîçáàâëåííя âîëі íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ, ç ïîçáàâëåííяì ïðàâà îáіéìàòè
ïåâíі ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ àáî
áåç òàêîãî (ч. 2 ñò. 139 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè).

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Îêðіì ñò. 34 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî
îõîðîíó çäîðîâ’я», в якій чіòêî âèçíàчåíî ïðàâî ëіêàðя íà âіäìîâó
âіä íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè, є ñò. 38 öüîãî æ Çàêîíó, якою
ïåðåäáàчåíî, ùî ïàöієíò ìàє ïðàâî íà âіëüíèé âèáіð ëіêàðя,
яêùî îñòàííіé ìîæå çàïðîïîíóâàòè ñâîї ïîñëóãè. Â Çàêîíі
íå ïåðåäáàчåíî âèïàäêіâ, çà яêèõ ëіêàð ìàє ïðàâî âіäìîâèòè
ïàöієíòó яê òàêèé, ùî íå ìîæå çàïðîïîíóâàòè ñâîї ïîñëóãè. Öå
îöіíîчíå ïîíяòòя, яке покладено в нормативну основу права,
ïîðîäæóє ïðîáëåìè ó ïðàâîреалізації, à âіäòàê, ïðîïîíóєìî
«çàïîâíèòè» ïðàâîâó ïðîãàëèíó çà äîïîìîãîþ äåîíòîëîãічíîї
íîðìè (ï. 3.4. Åòèчíîãî êîäåêñó ëіêàðя Óêðàїíè): íà ïðàêòèöі
âèïàäêè, êîëè ëіêàð íå ìîæå çàïðîïîíóâàòè ñâîї ïîñëóãè, ìîæíà
òëóìàчèòè яê òàêі, ùî âèçíàчåíі яê ïіäñòàâè äëя âіäìîâè ëіêàðя
âіä ïàöієíòà â Åòèчíîìó êîäåêñі ëіêàðя Óêðàїíè.

2.	Ùå îäíà çàêîííà ïіäñòàâà äëя âіäìîâè âіä íàäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè çàêðіïëåíà в íîðìі ч. 2 ñò. 38 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я». Ç ïîëîæåííя öієї
íîðìè âèïëèâàє, ùî çà âèíяòêîì óðãåíòíîãî ñòàíó, ïàöієíòó ìîæíà
âіäìîâèòè ó íàäàííі äîïîìîãè, яêùî çàêëàä, îáðàíèé õâîðèì, íå
ìàє ìîæëèâоñòі çàáåçïåчèòè âіäïîâіäíå ëіêóâàííя (äëя ïðèêëàäó,
âіäñóòíі íåîáõіäíå îáëàäíàííя, ïðîôіëüíі ôàõіâöі, âіääіëåííя).
3.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëі 6.2.4.
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7.1.9. Ïðàâî çäіéñíþâàòè ìåäèчíå âòðóчàííя
áåç çãîäè ïàöієíòà òà/àáî éîãî çàêîííèõ
ïðåäñòàâíèêіâ
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 29 (ч. 1)].
«Êîæíà îñîáà ìàє ïðàâî íà …îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü».
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 284 (ч. 5)].
«Ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, çà íàяâíîñòі ðåàëüíîї çàãðîçè æèòòþ
ôіçèчíîї îñîáè, ìåäèчíà äîïîìîãà íàäàєòüñя áåç çãîäè ôіçèчíîї îñîáè
àáî її áàòüêіâ (óñèíîâëþâàчіâ), îïіêóíà, ïіêëóâàëüíèêà».
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.01.2001 ð. [ñòàòòі 92, 96].
«Ïðèìóñîâå ëіêóâàííя ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå ñóäîì, íåçàëåæíî
âіä ïðèçíàчåíîãî ïîêàðàííя, äî îñіá, яêі âчèíèëè çëîчèíè òà ìàþòü
õâîðîáó, ùî ñòàíîâèòü íåáåçïåêó äëя çäîðîâ’я іíøèõ îñіá» (ч. 1 ñò. 96).
ff  Öèâіëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 18.03.2004 ð.
[ãëàâè 10, 11].
«Ðіøåííя ïðî çàäîâîëåííя çàяâè ëіêàðя-ïñèõіàòðà, ïðåäñòàâíèêà
ïñèõіàòðèчíîãî çàêëàäó (ñò. 279) є ïіäñòàâîþ äëя íàäàííя âіäïîâіäíîї
ïñèõіàòðèчíîї äîïîìîãè ó ïðèìóñîâîìó ïîðяäêó (ч. 2 ñò. 282)».
«Ðîçãëяíóâøè çàяâó ïðî îáîâ’яçêîâó ãîñïіòàëіçàöіþ äî ïðîòè
òóáåðêóëüîçíîãî çàêëàäó àáî ïðî ïðîäîâæåííя ëіêóâàííя, ñóä
óõâàëþє ðіøåííя… Ðіøåííя ïðî çàäîâîëåííя çàяâè є ïіäñòàâîþ äëя
îáîâ’яçêîâîї ãîñïіòàëіçàöії àáî äëя ïîäàëüøîãî ëіêóâàííя îñîáè â
ïðîòèòóáåðêóëüîçíîìó çàêëàäі íà âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê»
(ñò. 286).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 43 (ч. 2)].
«Ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, êîëè ðåàëüíà çàãðîçà æèòòþ õâîðîãî є
íàяâíîþ, çãîäà õâîðîãî àáî éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ íà ìåäèчíå
âòðóчàííя íå ïîòðіáíà».
ff  Ïðî çàáåçïåчåííя ñàíіòàðíîãî òà åïіäåìічíîãî áëàãîïîëóччя:
Çàêîí Óêðàїíè âіä 24.02.1994 ð. [ñòàòòя 28 (ч. 2)].
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«Îñîáè, õâîðі íà îñîáëèâî íåáåçïåчíі іíôåêöіéíі õâîðîáè, â ðàçі
âіäìîâè âіä ãîñïіòàëіçàöії ïіäëяãàþòü ïðèìóñîâîìó ñòàöіîíàðíîìó
ëіêóâàííþ, à íîñії çáóäíèêіâ çàçíàчåíèõ õâîðîá òà îñîáè, яêі ìàëè
êîíòàêò ç òàêèìè õâîðèìè, – îáîâ’яçêîâîìó ìåäèчíîìó íàãëяäó і
êàðàíòèíó ó âñòàíîâëåíîìó ïîðяäêó».
ff  Ïðî áîðîòüáó іç çàõâîðþâàííяì íà òóáåðêóëüîç: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 05.07.2001 ð. [ñòàòòя 12].
«Õâîðі íà çàðàçíі ôîðìè òóáåðêóëüîçó, â òîìó чèñëі ñîöіàëüíî
äåçàäàïòîâàíі, іç ñóïóòíіìè çàõâîðþâàííяìè íà õðîíічíèé àëêîãîëіçì,
íàðêîìàíіþ чè òîêñèêîìàíіþ, ïіäëяãàþòü îáîâ’яçêîâіé ãîñïіòàëіçàöії
äî ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ çàêëàäіâ òà çîáîâ’яçàíі ïðîéòè âіäïîâіäíå
ëіêóâàííя. Ó ðàçі óõèëåííя âіä îáîâ’яçêîâîї ãîñïіòàëіçàöії çàçíàчåíі
îñîáè ç ìåòîþ çàïîáіãàííя ïîøèðåííþ òóáåðêóëüîçó çà ðіøåííяì
ñóäó ïіäëяãàþòü ðîçøóêó, ïðèâîäó òà îáîâ’яçêîâіé ãîñïіòàëіçàöії äî
ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ çàêëàäіâ, âèçíàчåíèõ ìіñöåâèìè îðãàíàìè
âèêîíàâчîї âëàäè» (ч. 2 ст. 12).
ff  Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó: Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.02.2000 ð.
[ñòàòòі 11, 12, 14].
«Ïñèõіàòðèчíèé îãëяä îñîáè ìîæå áóòè ïðîâåäåíî áåç її óñâіäîìëåíîї
çãîäè àáî áåç çãîäè її çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà ó âèïàäêàõ, êîëè îäåðæàíі
âіäîìîñòі äàþòü äîñòàòíі ïіäñòàâè äëя îáґðóíòîâàíîãî ïðèïóùåííя
ïðî íàяâíіñòü ó îñîáè òяæêîãî ïñèõічíîãî ðîçëàäó… Ðіøåííя ïðî
ïðîâåäåííя ïñèõіàòðèчíîãî îãëяäó îñîáè áåç її óñâіäîìëåíîї çãîäè àáî
áåç çãîäè її çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà ïðèéìàєòüñя ëіêàðåì-ïñèõіàòðîì
çà çàяâîþ, яêà ìіñòèòü âіäîìîñòі, ùî äàþòü äîñòàòíі ïіäñòàâè äëя
òàêîãî îãëяäó» (ч. 3 ñò. 11).
«Àìáóëàòîðíà ïñèõіàòðèчíà äîïîìîãà îñîáі áåç її óñâіäîìëåíîї
çãîäè àáî áåç çãîäè її çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà íàäàєòüñя ëіêàðåìïñèõіàòðîì â ïðèìóñîâîìó ïîðяäêó çà ðіøåííяì ñóäó» (ч. 2 ñò. 12).
«Îñîáà, яêà ñòðàæäàє íà ïñèõічíèé ðîçëàä, ìîæå áóòè ãîñïіòàëіçîâàíà
äî ïñèõіàòðèчíîãî çàêëàäó áåç її óñâіäîìëåíîї çãîäè àáî áåç çãîäè її
çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, яêùî її îáñòåæåííя àáî ëіêóâàííя ìîæëèâі
ëèøå â ñòàöіîíàðíèõ óìîâàõ, òà ïðè âñòàíîâëåííі â îñîáè òяæêîãî
ïñèõічíîãî ðîçëàäó…» (ñò. 14).
ff  Ïðî çàõèñò íàñåëåííя âіä іíôåêöіéíèõ õâîðîá: Çàêîí Óêðàїíè
âіä 06.04.2000 ð. [ñòàòòя 26 (ч. 1)].
«Îñîáè, õâîðі íà іíôåêöіéíі õâîðîáè, ùî ïåðåäàþòüñя ñòàòåâèì
øëяõîì, ïіäëяãàþòü îáîâ’яçêîâîìó ëіêóâàííþ (çà áàæàííяì –
àíîíіìíî)».
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ff  Ïðî çàõîäè ïðîòèäії íåçàêîííîìó îáіãó íàðêîòèчíèõ çàñîáіâ,
ïñèõîòðîïíèõ ðåчîâèí і ïðåêóðñîðіâ òà çëîâæèâàííþ íèìè:
Çàêîí Óêðàїíè âіä 15.02.1995 ð. [ñòàòòі 13, 16].
«Îñîáà, яêà óõèëяєòüñя âіä ìåäèчíîãî îãëяäó чè ìåäèчíîãî
îáñòåæåííя, ïіäëяãàє ïðèâîäó äî íàðêîëîãічíîãî çàêëàäó îðãàíîì
âíóòðіøíіõ ñïðàâ» (ч. 2 ñò. 13).
«Îñîáà, яêà âèçíàíà õâîðîþ íà íàðêîìàíіþ, àëå óõèëяєòüñя âіä
äîáðîâіëüíîãî ëіêóâàííя àáî ïðîäîâæóє ïіñëя ëіêóâàííя âæèâàòè
íàðêîòèчíі çàñîáè áåç ïðèçíàчåííя ëіêàðя і âіäíîñíî яêîї ó çâ’яçêó ç її
íåáåçïåчíîþ ïîâåäіíêîþ äî îðãàíіâ âíóòðіøíіõ ñïðàâ àáî ïðîêóðàòóðè
çâåðíóëèñя áëèçüêі ðîäèчі чè іíøі îñîáè, çà ðіøåííяì ñóäó ìîæå
áóòè íàïðàâëåíà íà ëіêóâàííя âіä íàðêîìàíії äî ñïåöіàëіçîâàíîãî
ëіêóâàëüíîãî çàêëàäó îðãàíіâ îõîðîíè çäîðîâ’я, à íåïîâíîëіòíі, яêі
äîñяãëè øіñòíàäöяòèðічíîãî âіêó, – äî ñïåöіàëіçîâàíèõ ëіêóâàëüíîâèõîâíèõ çàêëàäіâ òåðìіíîì äî îäíîãî ðîêó» (ч. 1 ñò. 16).

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі Âñå
óêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð. [ï. 3.5].
«Ïðîâåäåííя ëіêóâàëüíî-äіàãíîñòèчíèõ çàõîäіâ áåç çãîäè ïàöієíòà
äîçâîëåíî òіëüêè ó âèïàäêàõ çàãðîçè éîãî æèòòþ òà çäîðîâ’þ ó ðàçі
íåçäàòíîñòі éîãî àäåêâàòíî îöіíþâàòè ñèòóàöіþ».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä äîòðèìàííя ïðàâ
Ó çàяâі Â. îáëàñíîї ïñèõіàòðèчíîї ëіêàðíі ¹ 2 âêàçóєòüñя, ùî íà ïðèìóñîâîìó
ëіêóâàííі ç 28.12.2005 ð. ó âіääіëåííі ïîñèëåíîãî íàãëяäó перебуває ãð. À.,
çãіäíî ç ïîñòàíîâîþ Ê. ìіñüêðàéîííîãî ñóäó âіä 25.11.2005 ð., çà ñêîєííя
ñóñïіëüíî íåáåçïåчíîãî äіяííя çà ч. 1 ñò. 115, ч. 1 ñò. 131 Êðèìіíàëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè.
Âíàñëіäîê ïðîâåäåíîãî ëіêóâàííя ïñèõічíèé ñòàí õâîðîãî íå ïîêðàùèâñя.
Íà çàïèòàííя він âіäïîâіäàє ïіñëя ïàóçè, íå çàâæäè за суттю. Ìèñëåííя
ðіçíîïëàíîâå ç åëåìåíòàìè ðîçðèâó, ìàячíèìè іäåяìè âïëèâó,
ïåðåñëіäóâàííя. Âíóòðіøíüî íàïðóæåíèé, òðèâîæíèé. Ïðî ñêîєíå ãîâîðèòü
íåîõîчå, ñâîþ âèíó âèçíàє ôîðìàëüíî. Âèñëîâëþє äóìêè ñóїöèäàëüíîãî
çìіñòó. Êðèòèчне ставлення äî ñâîãî ñòàíó âіäñóòíє.
ßê випливає ç âèñíîâêó ëіêàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíîї êîìіñії âіä 03.06.2009 ð.,
õâîðèé À. ñòðàæäàє çàòяæíèì ðåàêòèâíèì ïñèõîçîì, øèçîôðåíîïîäіáíèì
ñèíäðîìîì. Âðàõîâóþчè âіäñóòíість ïîçèòèâíих çìіí у ïñèõічíîìó ñòàíі
òà ïîâåäіíöі õâîðîãî, âіí ïîòðåáóє ïðîäîâæåííя ëіêóâàííя ó âіääіëåííі ç
ïîñèëåíèì íàãëяäîì.
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Розділ 7.1.

2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя ïðàâ
8 ëþòîãî 2007 ð. ïðîêóðîð ì. Ñ. ïîâіäîìèâ, ùî 2006 ð. áëèçüêî 60 äіòåé-ñèðіò –
âèõîâàíöіâ äèòячèõ áóäèíêіâ і øêіë-іíòåðíàòіâ ïðîòяãîì ìіñяöя íåçàêîííî
утримувалися у ìіñüêіé ïñèõіàòðèчíіé ëіêàðíі. ßê ïîâіäîìèâ ïðîêóðîð,
çà цèì ôàêòîì áóëî ïîðóøåíî êðèìіíàëüíу ñïðàâó. Ïðîêóðîð âèñëîâèâ
ïðèïóùåííя, ùî îêðåìèì äіòяì ñàìå òàêà ìåäèчíà äîïîìîãà áóëà ïîòðіáíà,
âîäíîчàñ âіí âèñëîâèâ здивування ç ïðèâîäó òîãî, ùî â ïñèõіàòðèчíіé
ëіêàðíі ôîðìàëüíî поставилися äî þíèõ ïàöієíòіâ òà íàãîëîñèâ: «Ëіêàðі
çîáîâ’яçàíі áóëè îäðàçó ïîâåðíóòè òèõ äіòåé, яким ñòàöіîíàðне лікування
íå ïîòðіáне».
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ïіäñóäíèé ãð. Í., ïðàöþþчè ç 1978 ð. і дотепер íà ïîñàäі ëіêàðя-õіðóðãà
äåííîãî ñòàöіîíàðó Ñ. êîìóíàëüíîї ðàéîííîї ëіêàðíі ì. Ñ. Ò. îáë. і íå áóäóчè,
çãіäíî з ч. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðàїíè, ñëóæáîâîþ îñîáîþ òà íå âèêîíóþчè 08.06.2007
ð. îáîâ’яçêіâ óðãåíòíîãî ëіêàðя Ñ. ÊÐË, ó íåðîáîчèé чàñ, âèéøîâøè çà ìåæі
ñâîїõ ïîâíîâàæåíü, ç ìåòîþ розìіùåííя ïîòåðïіëîãî ãð. Ä. íà ñòàöіîíàðíå
ëіêóâàííя ó Ò. îáëàñíó ïñèõîíåâðîëîãічíó ëіêàðíþ, ïîðóøивши ñò. 3, 13
Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó», Нàêàç Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’я Óêðàїíè ¹ 304 âіä 24.07.2001 ð. «Ïðî çàòâåðäæåííя îêðåìèõ
ôîðì äîêóìåíòіâ ç ïèòàíü ïñèõіàòðèчíîї äîïîìîãè», ñàìîâіëüíî, âñóïåðåч
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó, óñâіäîìëþþчè, ùî éîãî äії ìîæóòü çàâäàòè
çíàчíîї øêîäè ãð. Ä., âèäàâ скерування на éîãî ãîñïіòàëіçàöіþ обласну комунальну клінічну психоневрологічну лукарню (далі – ÒÎÊÊÏÍË), âêàçàâøè
äіàãíîç – «ìàíіàêàëüíî-äåïðåñèâíèé ñèíäðîì», що ïîñëóæèëî ïіäñòàâîþ
äëя ïðàöіâíèêіâ Ï. ÐÂ ÓÌÂÑÓ â Ò. îáë., яêі, âіäïîâіäíî äî ñò. 8 Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî ïñèõіàòðèчíó äîïîìîãó», çîáîâ’яçàíі наäàâàòè äîïîìîãó ìåäèчíèì
ïðàöіâíèêàì çà їõ çâåðíåííяì ó ðàçі íàäàííя ïñèõіàòðèчíîї äîïîìîãè â
ïðèìóñîâîìó ïîðяäêó òà çàáåçïåчóâàòè áåçïåчíі óìîâè äëя äîñòóïó äî
îñîáè òà її ïñèõіàòðèчíîãî îãëяäó, і áóëè âèêëèêàíі çà ìіñöåì ïðîæèâàííя
ãð. Ä. â ì. Ñ. äëя äîправлення îñòàííüîãî ÒÎÊÊÏÍË.
Òàêі äії ëіêàðя ñóïåðåчàòü ñò. 10 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïñèõіàòðèчíó
äîïîìîãó», âіäïîâіäíî äî яêîї ïñèõіàòðèчíà äîïîìîãà íàäàєòüñя ëіêàðяìèïñèõіàòðàìè çà íàяâíîñòі ëіöåíçії, îòðèìàíîї âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà.
Ó ñóäîâîìó çàñіäàííі ïіäñóäíèé ãð. Í. ñâîþ âèíó ó ïðåä’яâëåíîìó éîìó
îáâèíóâàчåííі íå âèçíàâ. Ïîòåðïіëèé çàçíàчèâ, ùî â ëіêóâàëüíîìó
çàêëàäі éîãî óòðèìóâàëè äî 12.06.2007 ð., ïіñëя чîãî âèïèñàëè, îñêіëüêè
âèñíîâîê êîìіñії ïіäòâåðäèâ, ùî âіí є ïñèõічíî çäîðîâèм, à äіàãíîç
«ìàíіàêàëüíî-äåïðåñèâíèé ñèíäðîì», записаний ó скеруванні ãð. Í., íå
був ïіäòâåðäæåíий. Ïîòåðïіëèé ââàæàє, ùî ëіêàð-õіðóðã ñâîїìè äіяìè
çàïîäіяâ éîãî іíòåðåñàì çíàчíîї øêîäè, â òîìó чèñëі ìîðàëüíèõ ñòðàæäàíü,
ïîñòàâèâøè ïіä ñóìíіâ éîãî ïñèõічíå çäîðîâ’я ïåðåä ðіäíèìè òà áëèçüêèìè.
Ñóä ââàæàє, ùî äії ïіäñóäíîãî ñëіä êâàëіôіêóâàòè çà ñò. 356 ÊÊ Óêðàїíè
яê ñàìîïðàâñòâî, òîáòî ñàìîâіëüíå, âñóïåðåч óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì
ïîðяäêó, âчèíåííя áóäü-яêèõ äіé, ïðàâîìіðíіñòü яêèõ îñïîðþєòüñя îêðåìèì
ãðîìàäяíèíîì, ùî çàïîäіяëî çíàчíîї øêîäè іíòåðåñàì ãðîìàäяíèíà. Ç
òàêîþ êâàëіôіêàöієþ äіé ïіäñóäíîãî ïîãîäèëîñü і äåðæàâíå îáâèíóâàчåííя,
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30.06.2009 ð. ïðîêóðîð âèíіс ïîñòàíîâó ïðî çìіíó îáâèíóâàчåííя ïіäñóäíîìó
(ç ч. 1 ñò. 366, ч. 1 ñò. 365, ч. 1 ñò. 151 ÊÊ Óêðàїíè íà ñò. 356 ÊÊ Óêðàїíè).
Ïðèçíàчàþчè ïîêàðàííя ïіäñóäíîìó, ñóä âðàõóâàâ ñòóïіíü òяæêîñòі âчè
íåíîãî çëîчèíó, îñîáó âèííîãî òà îáñòàâèíè, ùî ïîì’яêøóþòü ïîêàðàííя, à
ñàìå: ïîçèòèâíі õàðàêòåðèñòèêè çà ìіñöåì ðîáîòè òà ïðîæèâàííя, õâîðîáи,
яêі є ó ïіäñóäíîãî, à òîìó ïðèçíàчèâ éîìó ïîêàðàííя âіäïîâіäíî äî ñàíêöії
ñò. 356 ÊÊ Óêðàїíè, ó âèäі øòðàôó, ùî áóäå íåîáõіäíèì і äîñòàòíіì äëя éîãî
âèïðàâëåííя òà ïîïåðåäæåííя íîâèõ çëîчèíіâ.
Öèâіëüíого ïîçîâу ó ñïðàâі íå çàяâëåíî.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.

Çàêîí íå ìіñòèòü æîäíîãî ïåðåëіêó íåâіäêëàäíèõ åêñòðåìàëüíèõ
âèïàäêіâ, яêі ñòàíîâëяòü ðåàëüíó çàãðîçó æèòòþ õâîðîãî, ùî
äàє ëіêàðþ ïðàâî îïåðóâàòè, çàñòîñîâóâàòè ñêëàäíі ìåòîäè
äіàãíîñòèêè чè çäіéñíþâàòè іíøі ìåäèчíі âòðóчàííя áåç çãîäè
ñàìîãî õâîðîãî чè éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ.
З проекту Закону України «Про загальнодержавну систему надання екстренної медичної допомоги» можна зрозуміти «державне
праворозуміння» невідкладного випадку. Відповідно до ст. 1
зазначеного законопроекту, невідкладний стан — це миттєва
патологічна зміна функцій організму людини, що загрожує життю,
здоров’ю його або оточуючих осіб.

2. 	Ïðàêòèêà ìåäèчíîї äіяëüíîñòі свідчить, ùî òàêі «íåâіäêëàäíі
âèïàäêè» îõîïëþþòüñя, зокрема íåâіäêëàäíîþ (óðãåíòíîþ)
õіðóðãієþ. Ó äîêòðèíі íåâіäêëàäíà õіðóðãія îçíàчàє, ùî її íå
ìîæíà âіäêëàñòè, ùî õіðóðãічíå âòðóчàííя çäіéñíþєòüñя çà
âіòàëüíèìè (æèòòєâèìè), àáñîëþòíèìè ïîêàçíèêàìè, ùî áåç
îïåðàöії íåìèíóчå íàñòàíå ñìåðòü õâîðîãî, à îïåðàöія äàє øàíñ
íà ïîðяòóíîê, îñîáëèâî, якщо âîíà ïðîâåäåíà ñâîєчàñíî».
3.

Íåâіäêëàäíі îïåðàöії (åêñòðåíі) âèêîíóþòü ïðîòяãîì äóæå
êîðîòêîãî чàñó ïіñëя ãîñïіòàëіçàöії õâîðîãî (1–2 ãîä) (зокрема,
ãîñòðèé àïåíäèöèò, êèøêîâà íåïðîõіäíіñòü, ïåðèòîíіò, ãîñòðі
ãíіéíі çàõâîðþâàííя). Íåãàéíі îïåðàöії âèêîíóþòü íåãàéíî,
ïàðàëåëüíî ведеться áîðîòüáà ç øîêîì чè íàâіòü ç êëіíічíîþ
ñìåðòþ (зокрема, òяæêі êðîâîòåчі âíàñëіäîê ðîçðèâó ñåëåçіíêè,
ïåчіíêè, ðîçðèâ âåëèêèõ ñóäèí).

4.	Àáñîëþòíèìè, æèòòєâèìè ïîêàçàííяìè äî îïåðàöії ââàæàþòü
çàõâîðþâàííя і ñòàíè, яêі становлять çàãðîçó æèòòþ õâîðîãî, яêі
ìîæíà ëіêóâàòè òіëüêè õіðóðãічíèì øëяõîì. Äî öієї ãðóïè ïîêàçàíü
належать, äëя ïðèêëàäó, àñôіêñія, êðîâîòåча áóäü-яêîї åòіîëîãії,
ãîñòðі çàõâîðþâàííя îðãàíіâ чåðåâíîї ïîðîæíèíè (ãîñòðèé
àïåíäèöèò, ãîñòðèé õîëåöèñòèò, çàùåìëåíа ãðèæа, ãîñòðі ãíіéíі
õіðóðãічíі çàõâîðþâàííя, ãîñòðа êèøêîâа íåïðîõіäíіñòü òîùî).
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5.

Çàêîí çàêðіïëþє ïðàâî ëіêàðя áåç çãîäè ïàöієíòà чè éîãî çàêîííèõ
ïðåäñòàâíèêіâ ïðîâîäèòè ìåäèчíå âòðóчàííя, îäíàê ëèøå ó
âèêëþчíèõ âèïàäêàõ, êîëè çâîëіêàííя ïðè âñòàíîâëåííі äіàãíîçó
чè ïðîâåäåííі îïåðàöії çàãðîæóє æèòòþ õâîðîãî. Â äàíîìó
âèïàäêó éäåться ëèøå ïðî òàê çâàíі æèòòєâі ïîêàçíèêè äëя
ñêëàäíèõ äіàãíîñòèчíèõ ïðîöåäóð, яêі ñàìі ïî ñîáі ìîæóòü áóòè
íåáåçïåчíèìè äëя æèòòя, і äëя ïðîâåäåííя õіðóðãічíèõ îïåðàöіé.
Ðåàíіìàöіéíі çàõîäè ïðè òåðìіíàëüíèõ ñòàíàõ є âèùîþ ñòóïіííþ
óðãåíöії і çàâæäè належать до обставин êðàéíüîї íåîáõіäíîñòі,
çà óìîâè äîòðèìàííя âèìîã çàêîíó.
Äії ëіêàðя â óðãåíòíèõ âèïàäêàõ є äіяìè â óìîâàõ êðàéíüîї
íåîáõіäíîñòі, яêà âèíèêàє за ðåàëüíîї íåáåçïåêè, що çàãðîæóє
æèòòþ õâîðîãî і íå ìîæå áóòè óñóíутà æîäíèìè іíøèìè çàñîáàìè,
îêðіì, çîêðåìà, îïåðàöії. Ñòàí êðàéíüîї íåîáõіäíîñòі ìàє ìіñöå
çà ïåâíèõ óìîâ, à ñàìå, êîëè:
• íåáåçïåêà äëя æèòòя ëþäèíè äіéñíî є ðåàëüíîþ, à íå ìîæëè
âîþ. Òîìó, äëя ïðèêëàäó, якщо çàñòîñîâóєòüñя òàê çâàíà ïëàíîâà
îïåðàöія яê îäèí ç ìîæëèâèõ ìåòîäіâ ëіêóâàííя, це не є êðàéíьоþ
íåîáõіäíіñòю;
• íåáåçïåêà, яêà çàãðîæóє æèòòþ, íå ìîæå áóòè ëіêâіäîâàíà
іíøèìè çàñîáàìè, êðіì âіäïîâіäíîãî âòðóчàííя (õіðóðãічíîãî,
ïåðåëèâàííя êðîâі òîùî);
• øêîäà, яêà çàïîäіþєòüñя ïðè âòðóчàííі, ïîâèííà áóòè ìåíø
íåáåçïåчíîþ äëя õâîðîãî, íіæ øêîäà, спричинена ïàòîëîãічíèì
ïðîöåñîì чè òðàâìîþ, ç ïðèâîäó яêîї і âіäáóâàëîñü âòðóчàííя.

6.

Îêðіì äіé ëіêàðя ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, çàêîíîäàâåöü ïåðåä
áàчèâ низку íîðìàòèâíèõ ïіäñòàâ, çà яêèõ ìåäèчíà äîïîìîãà
ìîæå íàäàâàòèñü áåç çãîäè îñîáè чè її çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà,
ùî íå áóäå ðîçöіíþâàòèñü яê íåäîòðèìàííя ïðàâ ïàöієíòà íà
çãîäó чè âіäìîâó âіä ìåäèчíîãî âòðóчàííя.

7.	На працівників не може бути покладена відповідальність за
шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої
необхідності (ч. 4 ст. 130 КЗпП України).
8.	Див. також практичні поради в підрозділі 6.1.4.
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7.2. Обов’язки медичних працівників
âñòóï
Ó öüîìó ïіäðîçäіëі висвітлено ïðîôåñіéíі îáîâ’яçêè ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ,
öіëіñíî çàêðіïëåíі â ñò. 78 Çàêîíі Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè
ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я». Âîíè є çàãàëüíèìè, òîáòî îáîâ’яçêàìè, які ïîâ’яçàíі
іç çäіéñíåííяì ìåäèчíîї ïðàêòèêè çàãàëîì. Äî ñïåöіàëüíèõ îáîâ’яçêіâ
ìåäèêіâ íàëåæàòü òі, ùî ïîв’язаíі ç íàäàííяì ìåäèчíîї äîïîìîãè ïàöієíòó
і íå ìàþòü ñèñòåìíîãî çàêðіïëåííя ó чèííîìó çàêîíîäàâñòâі Óêðàїíè, à
«ðîçêèäàíі» ïî îêðåìèõ ñòàòòяõ. Îñòàííі ç íèõ âæå âèñâіòëåíі ó ðîçäіëі 6.1,
згідно з принципом êîðåñïîíäóâàííя ïðàâ òà îáîâ’яçêіâ.
П р и м і т к а*: для спрощення процедури використання цього підрозділу
посібника доречно розтлумачити елементи його змістовного наповнення,
а саме буквенне позначення при аналізі кожного окремого обов’язку:
а) закріплення обов’язку згідно з Конституцією і законами України;
б) регулювання обов’язку за допомогою підзаконних нормативно-правових
актів;
в) обов’язок крізь призму Кодексу медичної етики;
г) інше регулювання обов’язку відповідно до національної нормативноправової бази;
ґ) юридична практика, що пов’язана із реалізацією обов’язку;
д) практичні поради, спрямовані на оптимізацію правозастосування і
правореалізації.
Якщо якесь із буквенних позначень відсутнє при висвітленні обов’язку, то під
цим слід розуміти, що на сьогодні в Україні немає відповідної нормативної
регламентації.

7.2.1. Обов’язок пîäàâàòè ñâîєчàñíó
òà êâàëіôіêîâàíó ìåäèчíó і ëіêàðñüêó äîïîìîãó,
ñïðèяòè îõîðîíі òà çìіöíåííþ çäîðîâ’я ëþäåé,
çàïîáіãàííþ і ëіêóâàííþ çàõâîðþâàíü
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 49 (ч. 1)].
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 284 (ч. 1),
ãëàâà 63].
«Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íà íàäàííя їé ìåäèчíîї äîïîìîãè» (ч. 1
ñò. 284).
«Çà äîãîâîðîì ïðî íàäàííя ïîñëóã îäíà ñòîðîíà (âèêîíàâåöü)
çîáîâ’яçóєòüñя çà çàâäàííяì äðóãîї ñòîðîíè (çàìîâíèêà) íàäàòè

384

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 7.2.

ïîñëóãó, яêà ñïîæèâàєòüñя â ïðîöåñі âчèíåííя ïåâíîї äії àáî çäіéñíåííя
ïåâíîї äіяëüíîñòі, à çàìîâíèê çîáîâ’яçóєòüñя îïëàòèòè âèêîíàâöåâі
çàçíàчåíó ïîñëóãó, яêùî іíøå íå âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì. Ïîëîæåííя
öієї ãëàâè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñя äî âñіõ äîãîâîðіâ ïðî íàäàííя
ïîñëóã» (ó ò. ч. ìåäèчíèõ. – ².Ñ.) (ñò. 901, ãë. 63).
ff  Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 12.05.1991 ð.
(у ðåä. âіä 01.12.2005 ð.) [ñòàòòі 4, 6, 8, 10].
Ó ñò. 6 çàêðіïëåíî ïðàâî ñïîæèâàчà íà íàëåæíó яêіñòü ïðîäóêöії (áóäüяêі âèðіá (òîâàð), ðîáîòà чè ïîñëóãà, ùî âèãîòîâëяþòüñя, âèêîíóþòüñя
чè íàäàþòüñя äëя çàäîâîëåííя ñóñïіëüíèõ ïîòðåá). Âèêîíàâåöü
çîáîâ’яçàíèé ïåðåäàòè ñïîæèâàчåâі ïðîäóêöіþ íàëåæíîї яêîñòі, à
òàêîæ íàäàòè іíôîðìàöіþ ïðî öþ ïðîäóêöіþ. Âèêîíàâåöü íà âèìîãó
ñïîæèâàчà çîáîâ’яçàíèé íàäàòè éîìó äîêóìåíòè, яêі ïіäòâåðäæóþòü
íàëåæíó яêіñòü ïðîäóêöії.
ff  Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р.
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6 (ï. «ä»), 14-1, 34 (ч. 2),
35–35-5, 78 (ï. «à» ч. 1)].
«Обов’язками лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження
та лікування пацієнта» (ч. 2 ст. 34).
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çîáîâ’яçàíі ñïðèяòè îõîðîíі òà çìіöíåííþ
çäîðîâ’я ëþäåé, çàïîáіãàííþ і ëіêóâàííþ çàõâîðþâàíü, ïîäàâàòè
ñâîєчàñíó òà êâàëіôіêîâàíó ìåäèчíó і ëіêàðñüêó äîïîìîãó» (ï. «à» ñò.
78).

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 1 ч. 1].
«Уñі çíàííя, ñèëè òà âìіííя âіääàâàòè ñïðàâі îõîðîíè і ïîëіïøåííя
çäîðîâ’я ëþäèíè, ëіêóâàííþ і çàïîáіãàííþ çàõâîðþâàííяì, ïîäàâàòè
ìåäèчíó äîïîìîãó âñіì, õòî її ïîòðåáóє».
ff  Ìіæãàëóçåâà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’я íàöії» íà
2002–2011 ðîêè: Ïîñòàíîâа Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
10.01.2002 ð. ¹ 14 [ðîçäіë 31].
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ff  Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та
показників якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України від
28.12.2002 р. № 507.
До переліку показників якості надання медичної допомоги належать:
1. Доступність медичної допомоги.
2. Економічність медичної допомоги.
3. Ефективність медичної допомоги.
4. Наступність медичної допомоги.
5. Науково-технічний рівень медичної допомоги.
6. Рівень дотримання технологічності медичної допомоги.
7. Рівень якості диспансеризації.
8. Рівень якості діагностики.
9. Рівень якості лікування.
10. Рівень якості обстеження.
11. Рівень якості профілактики.
12. Рівень якості реабілітації.
13. Ступінь задоволення пацієнтів отриманою медичною допомогою.
ff  Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової
медицини (частина перша): Наказ МОЗ України, НАМН України
від 19.02.2009 р. № 102/18.
ff  Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних
настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової
медицини (частина друга): Наказ МОЗ України, НАМН України
від 03.11.2009 р. № 798/75.
ff  Про внесення змін до наказів МОЗ України та НАМН України від
19.02.2009 р. № 102/18 та від 03.11.2009 р. № 798/75: Наказ
МОЗ України та НАМН України від 20.07.2010 р. № 594/71.
ff  Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України від 02.11.2011 р. № 743.
ff  Про затвердження Положення про центр первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи: Наказ МОЗ України від 04.11.2011 р. № 755.
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ff  Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства
охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті
Києві»: Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646.
ff  Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Наказ МОЗ
України від 10.02.2011 р. № 80.
ff  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України від
02.02.2011 р. № 49.
ff  Êîíöåïöія óïðàâëіííя яêіñòþ ìåäèчíîї äîïîìîãè ó ãàëóçі
îõîðîíè çäîðîâ’я â Óêðàїíі íà ïåðіîä äî 2020 ðîêó: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 01.08.2011 ð. ¹ 454.
Ñåðåä çàâäàíü Êîíöåïöії ïåðåäáàчåíî підвищення якості медичних
послуг, çàõèñò іíòåðåñіâ ïàöієíòà ùîäî îòðèìàííя íèì яêіñíîї ìåäèчíîї
äîïîìîãè.
ff  Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції
управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період до 2015 р.: Наказ МОЗ України від 17.10.2010 р. № 1003.
ff  Про Порядок контролю та управління якістю медичної допомоги: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 26.03.2009 р. № 189.
ff  Про управління якістю медичної допомоги: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè
âіä 24.02.2010 р. № 163.
ff  Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарія) з питань управління якості медичної допомоги: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 20.07.2011 р. № 427.
ff  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України від 02.02.2011 р. № 49
[п. 4.1].
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ff  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.11.2011 р.
№ 742 (Наказ МОЗ України від 01.11.2011 р. № 742 «Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування
населення»): Наказ МОЗ України від 28.12.2011 р. № 992.
ff  Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини: Наказ МОЗ України від 23.11.2011 р. № 816.
ff  Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року: Наказ МОЗ України від
19.09.2011 р. № 597.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.1, 2.3].
«Ãîëîâíà ìåòà ïðîôåñіéíîї äіяëüíîñòі ëіêàðя (ïðàêòèêà і âчåíîãî) –
çáåðåæåííя òà çàõèñò æèòòя é çäîðîâ’я ëþäèíè â ïðåíàòàëüíîìó і
ïîñòíàòàëüíîìó ïåðіîäі, ïðîôіëàêòèêà çàõâîðþâàíü і âіäíîâëåííя
çäîðîâ’я, à òàêîæ çìåíøåííя ñòðàæäàíü ïðè íåâèëіêîâíèõ õâîðîáàõ,
ïðè íàðîäæåííі і íàñòàííі ñìåðòі» (ï. 2.1). «Ëіêàð íåñå ïîâíó
âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñâîї ðіøåííя і äії ùîäî æèòòя òà çäîðîâ’я ïàöієíòіâ»
(ï. 2.3).

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Ãð. Ê. íà 39-му òèæíі âàãіòíîñòі ïîêëàëè ó ëіêàðíþ. Íàñòóïíîãî äíя ó
ïàöієíòêè ïіäíяâñя òèñê, òîìó áóëî âèðіøåíî ïðîâåñòè îïåðàöіþ êåñàðåâîãî
ðîçòèíó. Ïіä чàñ îïåðàöії її ñòàí ðіçêî ïîãіðøèâñя, ùî áóëî âèêëèêàíî, яê
ç’яñóâàëîñü çãîäîì, іíäèâіäóàëüíèì íåïðèéíяòòяì îðãàíіçìîì ïàöієíòêè
ñòàíäàðòíîãî ïðåïàðàòó, ùî ââîäèòüñя ïіä чàñ îïåðàöії. Ðàíіøå àëåðãічíèõ
ðåàêöіé íà ëіêè ó ïîìåðëîї íå áóëî. Íåçâàæàþчè íà êâàëіôіêîâàíó òà
äîáðîñîâіñíó ìåäèчíó äîïîìîãó, ïàöієíòêà ïîìåðëà.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Ãð. Í., яка 25 ãðóäíя 2004 ð. î 02 ãîä ïîñòóïèла â ïîëîãîâå âіääіëåííя ².
ÖÐË, ïðîòяãîì äîáè îãëяäàëи лікарі À. òà Â. Вони обрали òàêòèêу âåäåííя
ïîëîãіâ ïðèðîäíèì øëяõîì. Òîãî æ äíя î 22 год 25 хв. âàãіòíà ïðèðîäíèì
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øëяõîì íàðîäèëà æèâó äèòèíó чîëîâічîї ñòàòі âàãîþ 4 êã 300 ã. Òðåòіé ïåðіîä
ïîëîãіâ óñêëàäíèâñя âèâîðîòîì ìàòêè òà ìàòêîâîþ êðîâîòåчåþ.
Çàâіäóâàч ïîëîãîâîãî âіääіëåííя À., лікар âèùої êâàëіôіêàöіéíої êàòåãîðії,
íåñóìëіííî ïîñòàâèâñя äî âèêîíàííя ñâîїõ ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ,
âіäìîâèâñя âіä ïðîâåäåííя ìåäèчíèõ ìàíіïóëяöіé іç âïðàâëяííя ìàòêè, à äàâ
âêàçіâêó íà ïðîâåäåííя òàêîї ìàíіïóëяöії ëіêàðþ Â., яêà íå ìàëà âіäïîâіäíèõ
ïðàêòèчíèõ íàâèêіâ і àòåñòàöіéíîї ëіêàðñüêîї êàòåãîðії. Âíàñëіäîê цього
ìàíіïóëяöія áóëа виконана íå â ïîâíîìó îáñяçі, õîчà як äèïëîìîâàíèй
ñïåöіàëіñò ãð. Â. ïîâèííà áóëà âîëîäіòè ìåòîäàìè çóïèíêè ìàòêîâîї êðîâîòåчі
òà íàâèêàìè ç âïðàâëяííя ìàòêè. Çãіäíî ç âèñíîâêîì êîìіñіéíîї ñóäîâîìåäèчíîї åêñïåðòèçè, âïðàâëяííя ìàòêè, à за éîãî íååôåêòèâíîñòі —
îïåðàòèâíого ëіêóâàííя, зокрема її âèäàëåííя, ïðîâåäåíî íå áóëî, ùî цілком
ìîæëèâî â óìîâàõ ïîëîãîâîãî âіääіëåííя ². ÖÐË. Через íåñâîєчàñíість òà
íåêâàëіôіêîâàíість äîïîìîãè ïîðîäілëя ïîìåðëà.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Гð. Ì. пåðåáóâàþчè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîìó ëіêóâàííі, 19.11.2007 ð.
впала і, чåðåç íåíàëåæíèé ñòàí ïіøîõіäíèõ äîðіæîê (íàìåðçàííя ëüîäó)
íà òåðèòîðії ñàíàòîðіþ, îòðèìàëà óøêîäæåííя – çàêðèòèé ïåðåëîì ëіâîї
ïðîìåíåâîї кістки â òèïîâîìó ìіñöі. Äëя íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè її
áóëî ñêåðîâàíî ó òðàâìàòîëîãічíå âіääіëåííя ÖÐË. Ìåäèчíу äîïîìîãу
ïàöієíòöі íàäàâàв ëіêàð-òðàâìàòîëîã, яêèé âñòàíîâèâ äіàãíîç – «ïåðåëîì
ëіâîї ïðîìåíåâîї êіñòêè â òèïîâîìó ìіñöі çі çìіùåííяì». Çãіäíî ç äîâіäêîþ
âіä 19.11.2007 ð., їé áóëи ïðîâåäåíі òàêі ìåäèчíі âòðóчàííя: ðåíòãåíîãðàôія,
ðåïîçèöія, ãіïñîâà іììîáіëіçàöія, ðåíòãåí-êîíòðîëü, à òàêîæ áóëî зазначено, ùî îçíàê àëêîãîëüíîãî ñï’яíіííя íå âñòàíîâëåíî. 23.11.2007 ð. ãð. Ì.
çâåðíóëàñü äî ìіñüêîї ïîëіêëіíіêè ì. Ä. çі скаргою на áіль â êèñòі, íàáðяê.
Ëіêóþчèé ëіêàð – ëіêàð-òðàâìàòîëîã äіàãíîç, âèñòàâëåíèé ó ÖÐË, ïіäòâåðäèâ
à òàêîæ çàçíàчèâ ó ïåðâèííіé ìåäèчíіé äîêóìåíòàöії, ùî ïðèçíàчåíå ãð.
Ì. ó ÖÐË ëіêóâàííя íå âіäïîâіäàє êëіíічíèì ïðîòîêîëàì íàäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè з äàíої ïàòîëîãії. Âíàñëіäîê íåíàëåæíîãî íàäàííя ìåäèчíîї
äîïîìîãè â ÖÐË ó ïàöієíòêè çàãîñòðèëèñü õðîíічíі çàõâîðþâàííя, âèíèêëà
яòðîãåííà ïàòîëîãія – ïîðóøåííя ôóíêöіé ëіâîї êèñòі. Ãð. Ì. çâåðíóëàñü äî
ñóäó з позовом ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї (50 òèñ. ãðí) і ìàòåðіàëüíîї
(7759, 45 ãðí) øêîäè, ñïðàâà ðîçãëяäàєòüñя ó ñóäі ² іíñòàíöії.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Öåé îáîâ’яçîê ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà êîðåñïîíäóє з ïðàâом
ïàöієíòà íà яêіñíó ìåäèчíó äîïîìîãó.
2.

Ìåäèчíó äîïîìîãó ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çîáîâ’яçàíі íàäàâàòè
âіäïîâіäíî äî ñòàíäàðòіâ яêîñòі, àáè íå ïîðóøóâàòè ïðàâ
ïàöієíòіâ. Öå ìàє âàæëèâå ïðàêòèчíå çíàчåííя äëя ïðàâíèêіâ ïðè
ç’яñóâàííі êîëà ïðîôåñіéíèõ ïîðóøåíü, яêих у òîìó чè іíøîìó
âèïàäêó приïóñòèëèся ìåäèêè.
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2.1.ßêіñòü ìåäèчíîї äîïîìîãè â àäìіíіñòðàòèâíîìó ïðàâі
âèçíàчàєòüñя чåðåç óïðàâëіíñüêі ïðîöåñè ñèñòåìè îõîðîíè
çäîðîâ’я. Ñòàíäàðòàìè íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè є: 1) îðãà
íіçàöіéíî-êàäðîâèé (ñòàí і ñòðóêòóðà ïðèìіùåíü, ðіâåíü
êîìóíіêàöіé, òåõíіêî-іíñòðóìåíòàëüíå îáëàäíàííя ìåäèчíîãî
çàêëàäó, ïðîôåñіéíèé ðіâåíü éîãî ïåðñîíàëó, яêèé є äîñòàòíіì
і íåîáõіäíèì äëя íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè íàëåæíîї
яêîñòі); 2) яêіñíî-êіëüêіñíèé, áåçïîñåðåäíüî âèçíàчàє ðіâåíü
ìåäèчíîї äîïîìîãè, ïîâ’яçàíèé ç âèçíàчåííяì її яêîñòі, ùî
ñëóãóє ñïîñîáîì âèяâëåííя é óñóíåííя íåяêіñíîãî ìåäèчíîãî
îáñëóãîâóâàííя (îáñяãè ìåäèчíîї äîïîìîãè, äіàãíîñòèчíі,
ëіêóâàëüíî-òåõíîëîãічíі, ìåäèêî-ñîöіàëüíі ñòàíäàðòè).
2.2. ßêіñòü ìåäèчíîї äîïîìîãè â öèâіëüíîìó ïðàâі âèêðèñ
òàëіçîâóєòüñя чåðåç äîãîâіðíі ïðàâîâіäíîñèíè é çîáîâ’яçàííя,
ïîâ’яçàíі іç çàïîäіяííяì øêîäè â ïðîöåñі íàäàííя öüîãî âèäó
äîïîìîãè.
2.3. ßêіñòü ìåäèчíîї äîïîìîãè â êðèìіíàëüíîìó ïðàâі ðîçêðè
âàєòüñя чåðåç êðèìіíàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà âчèíåííя
ïðîôåñіéíèõ çëîчèíіâ, ñêëàäè яêèõ ïåðåäáàчåíі Êðèìіíàëüíèì
êîäåêñîì Óêðàїíè, ó ò.ч. çà íåíàäàííя äîïîìîãè õâîðîìó
ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì (ñò. 139), çà íåíàëåæíå âèêîíàííя
ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì (ñò. 140).
2.4. ßêіñòü ìåäèчíîї äîïîìîãè â òðóäîâîìó ïðàâі âèçíàчàєòüñя
чåðåç òðóäîâі âіäíîñèíè ìіæ àäìіíіñòðàöієþ çàêëàäó охорони
здоров’я і ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì. Íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè
íàëåæíîї яêîñòі âõîäèòü äî êîëà îáîâ’яçêіâ ìåäèчíîãî çàêëàäó
яê ðîáîòîäàâöя, éîãî àäìіíіñòðàöія äåëåãóє öåé îáîâ’яçîê ñâîїì
ïðàöіâíèêàì çà äîïîìîãîþ òðóäîâèõ і êîëåêòèâíèõ äîãîâîðіâ,
ïðàâèë âíóòðіøíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðяäêó. Àäìіíіñòðàöія
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я ïðèéìàє íà ðîáîòó ìåäèчíèõ ïðà
öіâíèêіâ, яêі ìàþòü äèïëîìè ïðî îñâіòó òà ñåðòèôіêàòè ñïåöіàëіñòà,
ùî çàñâіäчóþòü їõ çíàííя ñóчàñíèõ ëіêóâàëüíî-äіàãíîñòèчíèõ
òåõíîëîãіé é çäàòíіñòü íàäàâàòè ìåäèчíó äîïîìîãó íàëåæíîї
яêîñòі. Íåäîòðèìàííя ïðè íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè ñòàíäàðòіâ
яêîñòі є ïіäñòàâîþ äî ïðèòяãíåííя ïðàöіâíèêà äî äèñöèïëіíàðíîї
âіäïîâіäàëüíîñòі.
2.5. Якість медичного обслуговування – це обслуговування, при
якому ресурси організовуються таким чином, щоб з максимальною ефективністю і безпечністю задовольняти медико-санітарні
потреби тих, хто найбільше потребує допомоги, проводити профілактику і лікування без непотрібних витрат і відповідно до вимог
найвищого рівня (Єдиний термінологічний словник (Глосарій) з
питань управління якості медичної допомоги, 2011).
3.
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7.2.2. Обов’язок бåçîïëàòíî наäàâàòè ïåðøó
íåâіäêëàäíó ìåäèчíó äîïîìîãó ãðîìàäяíàì
ó ðàçі íåùàñíîãî âèïàäêó òà â іíøèõ
åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàöіяõ
а) Конституція і закони України
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòя 139].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 8 (ч. 1, 2), 18, 35—35-5, 37,
43 (ч. 2), 78 (ï. «á» ч. 1)].
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çîáîâ’яçàíі ïîäàâàòè ïåðøó íåâіäêëàäíó
äîïîìîãó ïðè íåùàñíèõ âèïàäêàõ і ãîñòðèõ çàõâîðþâàííяõ» (ч. 1 ñò. 37).
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çîáîâ’яçàíі áåçïëàòíî ïîäàâàòè ïåðøó
íåâіäêëàäíó ìåäèчíó äîïîìîãó ãðîìàäяíàì ó ðàçі íåùàñíîãî âèïàäêó
òà â іíøèõ åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàöіяõ» (ï. «á» ñò. 78).
ff  Ïðî çàõèñò íàñåëåííя і òåðèòîðіé âіä íàäçâèчàéíèõ ñèòóàöіé
òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó: Çàêîí Óêðàїíè âіä
08.06.2000 ð. [ñòàòòя 13].
«Äëя íàäàííя áåçîïëàòíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì âіä
íàäçâèчàéíèõ ñèòóàöіé òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó … äіє
Äåðæàâíà ñëóæáà ìåäèöèíè êàòàñòðîô яê îñîáëèâèé âèä äåðæàâíèõ
àâàðіéíî-ðяòóâàëüíèõ ñëóæá» (ч. 2 ñò. 13).
ff  Ïðî àâàðіéíî-ðяòóâàëüíі ñëóæáè: Çàêîí Óêðàїíè âіä 14.12.1999 ð.
[ñòàòòя 8].
Îñîáëèâèì âèäîì äåðæàâíèõ àâàðіéíî-ðяòóâàëüíèõ ñëóæá є Äåðæàâíà
ñëóæáà ìåäèöèíè êàòàñòðîô. Îñíîâíèì çàâдàííяì Ñëóæáè ìåäèöèíè
êàòàñòðîô є ïîäàíííя ãðîìàäяíàì… áåçîïëàòíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè
(ч. 3 ñò. 8).

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 1, 2 ч. 1].
«…Пîäàâàòè ìåäèчíó äîïîìîãó âñіì, õòî її ïîòðåáóє» (ï. 1), «… áóòè
áåçêîðèñëèâèì і чóéíèì äî õâîðèõ…» (ï. 2).
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ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîëîæåííя ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó ìåäè
öèíè êàòàñòðîô: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
11.07.2001 ð. № 827.
«Îñíîâíèì çàâäàííяì Äåðæàâíîї ñëóæáè ìåäèöèíè êàòàñòðîô
є íàäàííя áåçîïëàòíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè íà äîãîñïіòàëüíîìó і
ãîñïіòàëüíîìó åòàïàõ ïîñòðàæäàëèì âіä íàäçâèчàéíèõ ñèòóàöіé,
ðяòóâàëüíèêàì òà îñîáàì, яêі áåðóòü óчàñòü ó ëіêâіäàöії íàñëіäêіâ
íàäçâèчàéíèõ ñèòóàöіé, ëіêâіäàöії ìåäèêî-ñàíіòàðíèõ íàñëіäêіâ
íàäçâèчàéíèõ ñèòóàöіé…» (ч. 1, 2 ï. 12).
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Äåðæàâíîї ïðîãðàìè ñòâîðåííя єäèíîї
ñèñòåìè íàäàííя åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè íà ïåðіîä
äî 2010 ðîêó: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
05.11.2007 ð. ¹ 1290.
«Ìåòîþ Ïðîãðàìè є ñòâîðåííя óìîâ äëя ðîçøèðåííя äîñòóïíîñòі
òà ïіäâèùåííя яêîñòі åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè, çíèæåííя
ðіâíя іíâàëіäíîñòі і ñìåðòíîñòі ïðè íåùàñíèõ âèïàäêàõ, òðàâìàõ òà
îòðóєííяõ…».
ff  Ïðîãðàìà ïîäàííя ãðîìàäяíàì ãàðàíòîâàíîї äåðæàâîþ áåç
îïëàòíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ
Óêðàїíè âіä 11.07.2002 ð. ¹ 955.
«Äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè здоров’я íàäàєòüñя
áåçîïëàòíà ìåäèчíà äîïîìîãà, çîêðåìà, òàêèõ âèäіâ: 1) øâèäêà òà
íåâіäêëàäíà – íà äîãîñïіòàëüíîìó åòàïі ñòàíöіяìè (âіääіëåííяìè)
øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè, ïóíêòàìè íåâіäêëàäíîї ìåäèчíîї
äîïîìîãè ó ñòàíі, ùî çàãðîæóє æèòòþ ëþäèíè; 3) ñòàöіîíàðíà — ó ðàçі
ãîñòðîãî çàõâîðþâàííя òà â íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, êîëè ïîòðіáíå
іíòåíñèâíå ëіêóâàííя, öіëîäîáîâèé ìåäèчíèé íàãëяä òà ãîñïіòàëіçàöія,
â òîìó чèñëі çà åïіäåìічíèìè ïîêàçàííяìè, äіòяì, âàãіòíèì òà
ïîðîäіëëяì, õâîðèì çà íàïðàâëåííяìè ìåäèêî-ñîöіàëüíèõ åêñïåðòíèõ
êîìіñіé, ëіêàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíèõ êîìіñіé» (ñò. 2).
ff  Ïðî єдину систему надання екстренної медичної допомоги:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 01.06.2009 ð. ¹ 370 [розділ 1 (п. 2)].
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ïëàíó ðåàëіçàöії çàõîäіâ ùîäî çàáåçïåчåííя
âèêîíàííя Äåðæàâíîї ïðîãðàìè ñòâîðåííя єäèíîї ñèñòåìè
íàäàííя åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè íà ïåðіîä äî 2010 ðîêó:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 12.05.2008 ð. ¹ 245.
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ff  Ëіöåíçіéíі óìîâè ïðîâàäæåííя ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі ç
ìåäèчíîї ïðàêòèêè: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 02.02.2011 ð. ¹ 49
[ï. 4.1].
«Нàäàâàòè íåâіäêëàäíó ïåðøó ìåäèчíó äîïîìîãó õâîðèì, яêі
ïåðåáóâàþòü ó êðèòèчíîìó äëя æèòòя ñòàíі, à òàêîæ ïðè íåùàñíîìó
âèïàäêó òà ãîñòðèõ çàõâîðþâàííяõ».

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.6].
«Ó äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ óñòàíîâàõ
ëіêàð íàäàє ïàöієíòàì ìåäèчíó äîïîìîãó áåçêîøòîâíî â ìåæàõ
ôіíàíñóâàííя, âèäіëåíîãî öіé óñòàíîâі».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Ï’яòèðічíà äèòèíà îòðèìàëà âàæêі îïіêè ïіä чàñ ïîæåæі. Ìàëîëіòíþ ïàöієíòêó
íåãàéíî áóëî ãîñïіòàëіçîâàíî äî íàéáëèæчîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я.
Ñіì’я äіâчèíêè ïåðåáóâàëà ó ñêëàäíîìó ìàòåðіàëüíîìó ñòàíîâèùі é íå ìàëà
çìîãè ïðèäáàâàòè ïðåïàðàòè, íåîáõіäíі äëя ëіêóâàííя. Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè
ïîяñíèëè áàòüêàì, ùî ïàöієíò ìàє ïðàâî íà áåçîïëàòíó íåâіäêëàäíó
ìåäèчíó äîïîìîãó, ùî âêëþчàє ìåäèêàìåíòîçíå çàáåçïåчåííя.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Áëèçüêî äðóãîї ãîäèíè íîчі â îäíó іç ëіêàðåíü ì. Ä. êàðåòîþ øâèäêîї äîïîìîãè
áóëî äîправëåíî чîëîâіêà ç âàæêèìè òðàâìàìè ïіñëя äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîї
ïðèãîäè. Ïàöієíòó íåîáõіäíå áóëî íåâіäêëàäíå õіðóðãічíå âòðóчàííя. Ïåðø
íіæ розïîчàòè îïåðàöіþ õіðóðã âèðіøèâ ïîñïіëêóâàòèñя ç чëåíàìè ñіì’ї.
Зàçíàчèâши, ùî îïåðàöія, яêîї ïîòðåáóє ïîòåðïіëèé, êîøòóє 2000 ãðí, хіðóðã
з’ясував ó ðîäèчів, чè є ó íèõ òàêі êîøòè і чè ïîчèíàòè éîìó îïåðàöіþ.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
15 ãðóäíя 2008 ð. Ñ. ðàéîííèé ñóä ì. Ë. ðîçãëяäàâ ñïðàâó çà ïîçîâîì
ãðîìàäяíêè Ì., яка є çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì і âèñòóïàє âіä іìåíі òà â
іíòåðåñàõ ñâîãî íåïîâíîëіòíüîãî ñèíà Ê., äî ñåðåäíüîї øêîëè ¹ Õ ì. Ë.,
òðåòя îñîáà – ìåäñåñòðà Ë., ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè â ðîçìіðі
10 000 ãðí.
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Ñóä ç’яñував, ùî 1 ãðóäíя 2008 ð. íåïîâíîëіòíіé Ê. ðàçîì ç òîâàðèøàìè
ãðàâ ó ôóòáîë íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàíчèêó ñåðåäíüîї øêîëè ¹ Õ ì. Ë. Ïіä
чàñ ãðè òðàïèâñя íåùàñíèé âèïàäîê – õëîïåöü îäåðæàâ çàêðèòèé ïåðåëîì
ñåðåäíüîї òðåòèíè ïðàâîї ñòåãíîâîї êіñòêè іç çñóâîì (яê з’ясуваëîñя çãîäîì,
ó ëіêàðíі). Îñêіëüêè íåùàñíèé âèïàäîê òðàïèâñя íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàíчèêó
ñåðåäíüîї øêîëè ¹ Õ ì. Ë., íåïîâíîëіòíüîãî Ê. äîпрàâèëè ó ìåäïóíêò
цьîãî íàâчàëüíîãî çàêëàäó. Ìåäñåñòðà Ë., якà на òîé чàñ ïåðåáóâàëà íà
ðîáîчîìó ìіñöі, âіäìîâèëàñя íàäàòè äèòèíі íåâіäêëàäíó ìåäèчíó äîïîìîãó.
Сâîþ ïîçèöіþ вîíà àðãóìåíòóâàëà òèì, ùî íåïîâíîëіòíіé Ê. íå є óчíåì
ñåðåäíüîї øêîëè ¹ Õ ì. Ë., а îòæå, ìåäñåñòðà íå çîáîâ’яçàíà íàäàâàòè
éîìó ìåäèчíó äîïîìîãó.
×åðåç áåçäіяëüíіñòü ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà äèòèíà áóëà äîñòàâëåíà äî
ìåäèчíîї óñòàíîâè ìàòіð’þ íà òàêñі чåðåç 2 ãîä 25 õâ ïіñëя íàñòàííя
íåùàñíîãî âèïàäêó, там õëîïöþ і áóëà íàäàíà íåâіäêëàäíà ìåäèчíà
äîïîìîãà. Âåñü öåé чàñ äèòèíà ïåðåáóâàëà ó íåáåçïåчíîìó äëя æèòòя ñòàíі.
Â цьîìó âèïàäêó ìåäñåñòðà Ë. íå âèêîíàëà ñâîãî îáîâ’яçêó ìåäèчíого
ïðàöіâíèêа ç íåâіäêëàäíîãî íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè íåïîâíîëіòíüîìó
Ê., ùî îòðèìàâ òяæêó òðàâìó. Äèòèíі áóëî çàâäàíî ìîðàëüíîї øêîäè, яêà
ïîëяãàëà â ïåðåíåñåíі ôіçèчíîго áîëю, äóøåâíèõ õâèëþâàíü, ïîðóøåííі
æèòòєâîãî ладу.
Ó çâ’яçêó öèì Ñ. ðàéîííèé ñóä ì. Ë. âèíіñ ðіøåííя ïðî çàäîâîëåííя ïîçîâíèõ
âèìîã ãðîìàäяíêè Ì. òà ïðî âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè â ïîâíîìó îáñяçі.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Öåé îáîâ’яçîê ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà êîðåñïîíäóє з ïðàâом
ïàöієíòà íà äîñòóïíіñòü ó ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я, ó òîìó чèñëі
íà áåçîïëàòíó ìåäèчíó äîïîìîãó.
2.	Ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, çà íàяâíîñòі ðåàëüíîї çàãðîçè æèòòþ
õâîðîãî, çãîäà õâîðîãî àáî éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ íà
ìåäèчíå âòðóчàííя íå ïîòðіáíà.
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3.

Якщо ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ïîâèíåí áóâ íàäàòè ìåäèчíó äîïî
ìîãó ïàöієíòîâі, ç óðàõóâàííяì êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ìàâ для
цього ìîæëèâіñòü, àëå íå íàäàâ áåç ïîâàæíèõ ïðèчèí, íàñòàє
êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü íà ïіäñòàâі ñò. 139 Êðèìіíàëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè. Рішення про вèçíàííя ïðèчèíè íåíàäàííя
äîïîìîãè ïîâàæíîþ ухвалюють êîìïåòåíòíі îðãàíè â êîæíîìó
êîíêðåòíîìó âèïàäêó.

4.

Äî ïîâàæíèõ причин ó òåîðії, çîêðåìà, âіäíîñяòü íåïåðåáîðíó
ñèëó, ñòàí êðàéíüîї íåîáõіäíîñòі (äëя ïðèêëàäó, íàäàòè
ïåðøîчåðãîâî äîïîìîãó áіëüø òяæêî õâîðіé îñîáі), õâîðîáà
ñàìîãî ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà, âіäñóòíіñòü îáëàäíàííя чè
ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ. Íå ìîæóòü âèçíàâàòèñü ïîâàæíèìè
ïðèчèíàìè, íàïðèêëàä, ïåðåáóâàííя ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà íå
íà ðîáîчîìó ìіñöі (âäîìà, â äîðîçі), íåðîáîчèé чàñ, âіäñóòíіñòü
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çãîäè õâîðîãî àáî éîãî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ íà ìåäèчíå
âòðóчàííя ó íåâіäêëàäíèõ âèïàäêàõ, êîëè існує ðåàëüíà çàãðîçà
äëя æèòòя.
5.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëах 6.1.2 і 7.1.9.

7.2.3. Обов’язок пîøèðþâàòè íàóêîâі òà ìåäèчíі
çíàííя ñåðåä íàñåëåííя, ïðîïàãóâàòè, ó òîìó
чèñëі âëàñíèì ïðèêëàäîì, çäîðîâèé ñïîñіá æèòòя
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 49 (ч. 2)].
«Îõîðîíà çäîðîâ’я çàáåçïåчóєòüñя äåðæàâíèì ôіíàíñóâàííяì
âіäïîâіäíèõ ñîöіàëüíî-åêîíîìічíèõ, ìåäèêî-ñàíіòàðíèõ é îçäîðîâчîïðîôіëàêòèчíèõ ïðîãðàì».
ff  Ïðî çàáåçïåчåííя ñàíіòàðíîãî é åïіäåìічíîãî áëàãîïîëóччя
íàñåëåííя: Çàêîí Óêðàїíè âіä 24.02.1994 ð. [ñòàòòя 21 (ч. 3, 4)].
«Îðãàíè òà çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’я, ìåäèчíі ïðàöіâíèêè … çîáî
â’яçàíі ïðîïàãóâàòè ñåðåä íàñåëåííя ãіãієíічíі íàâèчêè, çäîðîâèé
ñïîñіá æèòòя» (ч. 3 ñò. 21).
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 32, 35-1, 78 (ï. «â» ч. 1)].
«Äåðæàâà ñïðèяє óòâåðäæåííþ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòя íàñåëåííя
øëяõîì ïîøèðåííя íàóêîâèõ çíàíü ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’я,
îðãàíіçàöії ìåäèчíîãî, åêîëîãічíîãî і ôіçèчíîãî âèõîâàííя, çäіéñíåííя
çàõîäіâ, ñïðяìîâàíèõ íà ïіäâèùåííя ãіãієíічíîї êóëüòóðè íàñåëåííя…»
(ч. 1 ñò. 32).
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çîáîâ’яçàíі ïîøèðþâàòè íàóêîâі òà ìåäèчíі
çíàííя ñåðåä íàñåëåííя, ïðîïàãóâàòè, â òîìó чèñëі âëàñíèì
ïðèêëàäîì, çäîðîâèé ñïîñіá æèòòя» (ï. «â» ñò. 78).
ff  Ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííя òà çìåíøåííя âæèâàííя òþòþ
íîâèõ âèðîáіâ і їõ øêіäëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’я íàñåëåííя:
Çàêîí Óêðàїíè âіä 22.09.2005 ð. [ñòàòòі 14, 15].
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я óñіõ ôîðì âëàñíîñòі
çîáîâ’яçàíі: ïðîïàãóâàòè ìåäèчíі çíàííя ç ïèòàíü ïðîôіëàêòèêè
çàõâîðþâàíü, ñïðèчèíåíèõ êóðіííяì òþòþíîâèõ âèðîáіâ чè іíøèì
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ñïîñîáîì їõ âæèâàííя, і çàïîáіãàòè їõ âæèâàííþ ñåðåä íàñåëåííя,
íàñàìïåðåä ñåðåä äіòåé òà ìîëîäі; íàäàâàòè ïðàêòèчíі ïîðàäè ùîäî
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòя òà ðåêîìåíäóâàòè íå ïîчèíàòè êóðèòè чè
іíøèì ñïîñîáîì âæèâàòè òþòþíîâі âèðîáè àáî ïðèïèíèòè їõ âæèâàííя»
(ï. 1, 2 ч. 1 ñò. 15).
ff  Ïðî оздоровлення та відпочинок дітей: Çàêîí Óêðàїíè âіä
04.09.2008 ð. [ñòàòòя 33 (п. 4 ч. 3)].

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Êîíöåïöія ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’я íàñåëåííя Óêðàїíè: Óêàç
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 07.12.2000 ð. ¹ 1313/2000 [ðîçäіë 5].
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 6 ч. 1].
«Вëàñíèì ïðèêëàäîì ñïðèяòè âèõîâàííþ ôіçèчíî і ìîðàëüíî
çäîðîâîãî ïîêîëіííя…» (ï. 6).
ff  Ìіæãàëóçåâà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’я íàöії» íà
2002–2011 ðîêè: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
10.01.2002 ð. ¹ 14 [ðîçäіë 1 ï. 20, ðîçäіë 3 âñòóï, ðîçäіë 19,
ðîçäіë 37].
ff  Íàöіîíàëüíèé ïëàí ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’я íà
ïåðіîä äî 2010 ðîêó: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
13.06.2007 ¹ 815 [ï. 9].
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.
ff  Про затвердження Положення про центр первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи:
Наказ МОЗ України від 04.11.2011 р. № 755 [п. 2.2.9–2.2.12].

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі Âñå
óêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð. [ï. 2.11].
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«Ëіêàð çîáîâ’яçàíèé ñâîєþ ïîâåäіíêîþ òà іíøèìè äîñòóïíèìè éîìó
çàñîáàìè (ëåêöії, áåñіäè, ÇÌ², іíòåðíåò òîùî) ïðîïàãóâàòè çäîðîâèé
ñïîñіá æèòòя і áóòè ïðèêëàäîì ó äîòðèìàííі éîãî íîðì і ïðàâèë».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Íà ïðèéîìі ïàöієíòіâ ëіêàð-òåðàïåâò Ò. îáëàñíîї ëіêàðíі ðîçäàâàâ áðîøóðè
é áóêëåòè ç іíôîðìàöієþ ùîäî ïðîôіëàêòèêè Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ãåïàòèòó Â і Ñ.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Äèðåêòîð îäíîãî іç íàâчàëüíèõ çàêëàäіâ зâåðíóâñя äî ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я ó ì. ×. ç ïðîõàííяì ïðîâåñòè âèõîâíèé çàõіä ç
ïіäëіòêàìè ùîäî ïðîôіëàêòèêè Â²Ë/ÑÍ²Äó. Ïðîòå ãîëîâíèé ëіêàð ìåäèчíîї
óñòàíîâè âіäìîâèâñя ñêåðóâàòè ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà äëя ïîøèðåííя
íàóêîâèõ і ìåäèчíèõ çíàíü ñåðåä øêîëяðіâ, аðãóìåíòóþчè öå òèì, ùî äіòüìè
ïîâèííі çàéìàòèñя áàòüêè òà ïåäàãîãè, à ñïðàâà ëіêàðіâ – ëіêóâàòè.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ç. ðàéîííèé ñóä ì. Ë. ðîçãëяíóâ ñïðàâó çà ïîçîâîì ãð. Ì. äî Ë. êîìóíàëüíîї
ëіêàðíі ¹Õ ïðî âèçíàííя íåçàêîííèì çâіëüíåííя, ïîíîâëåííя íà ðîáîòі òà
âèïëàòó ñåðåäíüîãî çàðîáіòêó çà чàñ âèìóøåíîãî ïðîãóëó.
Ó ñóäîâîìó çàñіäàííі áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ãð. Ì. ïðàöþâàëà ëіêàðåìêàðäіîëîãîì ó Ë. êîìóíàëüíіé ëіêàðíі ¹ Õ òà 20 òðàâíя 2009 ð. áóëà çâіëüíåíà
ç ïîñàäè çà ïîяâó íà ðîáîчîìó ìіñöі â íåòâåðåçîìó ñòàíі, âіäïîâіäíî äî ï. 7
ч. 1 ñò. 40 ÊÇïÏ Óêðàїíè.
Ïîçèâàчêà ââàæàëà òàêå çâіëüíåííя íåçàêîííèì, îñêіëüêè íà íåї раніше
áóëî íàêëàäåíå ëèøå îäíå äèñöèïëіíàðíå ñòяãíåííя ó âèãëяäі äîãàíè,
яêå íå ìîæå áóòè ñâіäчåííяì ñèñòåìàòèчíîãî íåâèêîíàííя áåç ïîâàæíèõ
ïðèчèí îáîâ’яçêіâ, ïîêëàäåíèõ íà íåї òðóäîâèì äîãîâîðîì àáî ïðàâèëàìè
âíóòðіøíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðяäêó.
Ïðåäñòàâíèê âіäïîâіäàчà в ñóäîâîìó çàñіäàííі âêàçàâ íà òå, ùî ïîçè
âàчêà ç’яâèëàñя íà ðîáîчîìó ìіñöі ó ñòàíі àëêîãîëüíîãî ñï’яíіííя, ùî
ïіäòâåðäæóєòüñя âіäïîâіäíèì ìåäèчíèì âèñíîâêîì. Áóëî âіäçíàчåíî,
ùî òàêà ïîâåäіíêà ìåäèêà ñâіäчèòü ïðî ïîðóøåííя íèì ïðîôåñіéíèõ
îáîâ’яçêіâ, çîêðåìà, ùîäî ïðîïàãóâàííя çäîðîâîãî æèòòя, ó ò. ч. âëàñíèì
ïðèêëàäîì, ùîäî âèìîã ïðîôåñіéíîї åòèêè. À яê ñòяãíåííя çà òàêі äії ìîæå
çàñòîñîâóâàòèñя çâіëüíåííя ïðàöіâíèêà ç ðîáîòè (âіäïîâіäíî äî ï. 7 ч. 1
ñò. 40 ÊÇïÏ Óêðàїíè).
Ó çâ’яçêó ç öèì ñóä âèçíàâ çâіëüíåííя ëіêàðя çàêîííèì й ухвалив ðіøåííя
ïðî âіäìîâó â çàäîâîëåííі ïîçîâó ãð. Ì. äî Ë. êîìóíàëüíîї ëіêàðíі ¹ Õ
ïðî âèçíàííя íåçàêîííèì çâіëüíåííя, ïîíîâëåííя íà ðîáîòі òà âèïëàòó
ñåðåäíüîãî çàðîáіòêó çà чàñ âèìóøåíîãî ïðîãóëó.
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д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Öåé îáîâ’яçîê ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà êîðåñïîíäóє з ïðàâом
ïàöієíòà íà ìåäèчíі ïðîôіëàêòèчíі çàõîäè.
2.	Ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè òà ïåðåïіäãîòîâêè ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ
ïîâèííі ìіñòèòè ñïåöіàëüíі òåìè ñòîñîâíî çàñîáіâ і çàõîäіâ
ïðîôіëàêòèêè òà ïðèïèíåííя âæèâàííя òþòþíîâèõ âèðîáіâ.
3.

Çà íåâèêîíàííя öüîãî îáîâ’яçêó ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà ìîæíà
ïðèòяãíóòè äî äèñöèïëіíàðíîї âіäïîâіäàëüíîñòі.

4.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëі 6.1.1.

7.2.4. Обов’язок дîòðèìóâàòèñü âèìîã
ïðîôåñіéíîї åòèêè і äåîíòîëîãії, çáåðіãàòè
ëіêàðñüêó òàєìíèöþ
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòя 32 (ч. 1, 2)].
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòі 285 (ч. 4),
286].
«Ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íà òàєìíèöþ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я, ôàêò
çâåðíåííя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ, äіàãíîç, à òàêîæ ïðî âіäîìîñòі,
îäåðæàíі ïðè її ìåäèчíîìó îáñòåæåííі» (ч. 1 ñò. 286).
ff  Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 05.04.2001 ð. [ñòàòòі
132, 145].
«Íåçàêîííå ðîçãîëîøåííя ëіêàðñüêîї òàєìíèöі:
Óìèñíå ðîçãîëîøåííя ëіêàðñüêîї òàєìíèöі îñîáîþ, яêіé âîíà ñòàëà
âіäîìà ó çâ’яçêó ç âèêîíàííяì ïðîôåñіéíèõ чè ñëóæáîâèõ îáîâ’яçêіâ,
яêùî òàêå äіяííя ñïðèчèíèëî òяæêі íàñëіäêè, ùî êàðàєòüñя øòðàôîì
äî ï’яòäåñяòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäяí àáî
ãðîìàäñüêèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê äî äâîõñîò ñîðîêà ãîäèí, àáî
ïîçáàâëåííяì ïðàâà îáіéìàòè ïåâíі ïîñàäè чè çàéìàòèñя ïåâíîþ
äіяëüíіñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîêіâ, àáî âèïðàâíèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê
äî äâîõ ðîêіâ».
ff  Ïðî іíôîðìàöіþ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 02.10.1992 ð. (в ред.
13.01.2011 р.) [ñòàòòя 21 (ч. 2)].
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ff  Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 01.06.2010 ð.
[ñòàòòя 7].
«Зàáîðîíяєòüñя îáðîáêà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ (ч. 1)… ïîëîæåííя чàñòèíè
ïåðøîї öієї ñòàòòі íå çàñòîñîâóєòüñя … яêùî îáðîáêà ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ… íåîáõіäíà â öіëяõ îõîðîíè çäîðîâ’я, äëя çàáåçïåчåííя
ïіêëóâàííя чè ëіêóâàííя çà óìîâè, ùî òàêі äàíі îáðîáëяþòüñя ìåäèчíèì
ïðàöіâíèêîì àáî іíøîþ îñîáîþ çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я, íà яêîãî
ïîêëàäåíî îáîâ’яçêè ùîäî çàáåçïåчåííя çàõèñòó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»
(ï. 6 ч. 2).
ff  Про доступ до публічної інформації: Закон України від
13.01.2011 р. [статті 6, 7].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 39-1, 40, 76, 78 (ï. «ã» ч. 1)].
«Ëіêàðñüêà òàєìíèöя:
Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè òà іíøі îñîáè, яêèì ó çâ’яçêó ç âèêîíàííяì
ïðîôåñіéíèõ àáî ñëóæáîâèõ îáîâ’яçêіâ ñòàëî âіäîìî ïðî õâîðîáó,
ìåäèчíå îáñòåæåííя, îãëяä òà їõ ðåçóëüòàòè, іíòèìíó і ñіìåéíó ñòîðîíè
æèòòя ãðîìàäяíèíà, íå ìàþòü ïðàâà ðîçãîëîøóâàòè öі âіäîìîñòі, êðіì
ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâчèìè àêòàìè âèïàäêіâ.
Ïðè âèêîðèñòàííі іíôîðìàöії, ùî ñòàíîâèòü ëіêàðñüêó òàєìíèöþ, â
íàâчàëüíîìó ïðîöåñі, íàóêîâî-äîñëіäíіé ðîáîòі, â òîìó чèñëі ó âèïàäêàõ
її ïóáëіêàöії ó ñïåöіàëüíіé ëіòåðàòóðі, ïîâèííà áóòè çàáåçïåчåíà
àíîíіìíіñòü ïàöієíòà» (ñò. 40).
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çîáîâ’яçàíі äîòðèìóâàòè âèìîã ïðîôåñіéíîї
åòèêè і äåîíòîëîãії, çáåðіãàòè ëіêàðñüêó òàєìíèöþ» (ï. «ã» ñò. 78).
ff  Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р.
[стаття 6 (ч. 1, 8)].
ff  Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (в ред. від
23.12.2010 р.) [стаття 13 (ч. 3)].
ff  Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України
від 06.04.2000 р. [стаття 26 (ч. 2)].
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б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 1–4, 6 ч. 1].
«Нåçìіííî êåðóâàòèñü ó ñâîїõ äіяõ і ïîìèñëàõ ïðèíöèïàìè
çàãàëüíîëþäñüêîї ìîðàëі…» (ï. 2), «çáåðіãàòè ëіêàðñüêó òàєìíèöþ,
íå âèêîðèñòîâóâàòè її íà øêîäó ëþäèíі» (ï. 3), «äîäåðæóâàòè ïðàâèë
ïðîôåñіéíîї åòèêè…» (ï. 4), «…óòâåðäæóâàòè âèñîêі іäåàëè ìèëîñåðäя,
ëþáîâі, çëàãîäè і âçàєìîïîâàãè ìіæ ëþäüìè» (ï. 6).
ff  Ìіæãàëóçåâà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’я íàöії» íà
2002–2011 ðîêè: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
10.01.2002 ð. ¹ 14 [ðîçäіë 38].
ff  Про затвердження зразка технічного опису листка непрацездатності та ²íñòðóêöії ïðî ïîðяäîê çàïîâíåííя ëèñòêà íåïðàöåçäàòíîñòі:
Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè, Ìіíіñòåðñòâà ïðàöі
òà ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè Óêðàїíè, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðàõóâàííя
ç òèìчàñîâîї âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі, Ôîíäó ñîöіàëüíîãî ñòðà
õóâàííя âіä íåùàñíèõ âèïàäêіâ íà âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíèõ
çàõâîðþâàíü Óêðàїíè âіä 03.11.2004 р. № 532/274/136-îñ/1406
[ï. 3.2].
«…Äіàãíîç ïåðâèííèé, äіàãíîç çàêëþчíèé òà øèôð ÌÊÕ-10 çàçíàчà
þòüñя âèêëþчíî çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ õâîðîãî. Â іíøîìó âèïàäêó
ïåðâèííèé òà çàêëþчíèé äіàãíîçè òà øèôð ÌÊÕ-10 íå âêàçóþòüñя.
ßêùî çà ïèñüìîâèì ïîãîäæåííяì іç çàâіäóâàчåì âіääіëåííя ç
äåîíòîëîãічíèõ ìіðêóâàíü ëіêàð ó ËÍ çìіíþє ôîðìóëþâàííя äіàãíîçó
òà øèôðó ÌÊÕ-10 ôàêòèчíîãî çàõâîðþâàííя, òî âіí çîáîâ’яçàíèé
çðîáèòè â ìåäèчíіé êàðòöі ñòàöіîíàðíîãî чè àìáóëàòîðíîãî õâîðîãî
çàïèñ, яêèé îá´ðóíòîâóє çìіíó äіàãíîçó òà øèôðó ÌÊÕ-10».
ff  Ëіöåíçіéíі óìîâè ïðîâàäæåííя ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі ç
ìåäèчíîї ïðàêòèêè: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 02.02.2011 ð. ¹ 49
[ï. 4.1 (ч. 6)].
«Дîòðèìóâàòèñü âèìîã ïðîôåñіéíîї åòèêè і äåîíòîëîãії, çáåðіãàòè
ëіêàðñüêó òàєìíèöþ».
ff  Про затвердження Тимчасових стандартів надання медичної допомоги підліткам та молоді: Наказ МОЗ України від
02.06.2009 р. № 382 [тимчасовий стандарт 4].
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ff  Про переліки відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію в МОЗ України: Наказ МОЗ України від
16.08.2011 р. № 517.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі Âñå
óêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð. [ï. 2.1,
2.2, 3.6].
«Ëіêàð, яê é іíøі îñîáè, яêі áåðóòü óчàñòü ó íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè,
çîáîâ’яçàíèé çáåðіãàòè ëіêàðñüêó òàєìíèöþ íàâіòü ïіñëя ñìåðòі
ïàöієíòà, яêі і ôàêò çâåðíåííя çà ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ, çà âіäñóòíîñòі
іíøîãî ðîçïîðяäæåííя õâîðîãî, àáî яêùî öå çàõâîðþâàííя íå
çàãðîæóє éîãî áëèçüêèì і ñóñïіëüñòâó. Òàєìíèöя ïîøèðþєòüñя íà
âñþ іíôîðìàöіþ, îòðèìàíó â ïðîöåñі ëіêóâàííя õâîðîãî (ó ò.ч. äіàãíîç,
ìåòîäè ëіêóâàííя, ïðîãíîç)».

г) Інше регулювання
ff  Роз’яснення щодо процедури зазначення діагнозу в листку
непрацездатності хворого: Лист Виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової непрацездатності від
23.03.2011 р. № 04-30-620.
ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі ùîäî
îôіöіéíîãî òëóìàчåííя ñò. 3, 23, 31, 47, 48 Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî іíôîðìàöіþ» òà ñò.12 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»
(ñïðàâà Ê. Ã. Óñòèìåíêà) âіä 30.10.1997 ð.
«Ëіêàð çîáîâ’яçàíèé, íà âèìîãó ïàöієíòà, чëåíіâ éîãî ñіì’ї àáî çàêîí
íèõ ïðåäñòàâíèêіâ, íàäàòè їì ìåäèчíó іíôîðìàöіþ ïîâíіñòþ і â
äîñòóïíіé ôîðìі. Ïðàâèëà âèêîðèñòàííя âіäîìîñòåé, ùî ñòîñóþòüñя
ëіêàðñüêîї òàєìíèöі – іíôîðìàöії ïðî ïàöієíòà, íà âіäìіíó âіä ìåäèчíîї
іíôîðìàöії – іíôîðìàöії äëя ïàöієíòà, âñòàíîâëþþòüñя ñòàòòåþ 40
Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я òà чàñòèíîþ
òðåòüîþ ñòàòòі 46 Çàêîíó Óêðàїíè “Ïðî іíôîðìàöіþ”».
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ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Íàêàçîì ¹ 61-ë âіä 14.03.08 ð. çàâіäóâàчó âіääіëåííяì ïðîôіëàêòèêè òà
ëіêóâàííя Îáëàñíîãî íàðêîëîãічíîãî äèñïàíñåðó Óïðàâëіííя îõîðîíè
çäîðîâ’я Ì. îáëäåðæàäìіíіñòðàöії (äàëі – äèñïàíñåð) ãð. Í. çà ïîðóøåííя
òðóäîâîї äèñöèïëіíè ïðè ïðîâåäåííі íàðêîëîãічíèõ ïðîôіëàêòèчíèõ îãëяäіâ
14.02.2008 ð. (ôîðìà заïèòàíü, ùî îáðàæàþòü ëþäñüêó ãіäíіñòü) áóëî
îãîëîøåíî äîãàíó.
Ïðîòå ãð. Í. çâåðíóëàñя äî ñóäó ç ïîçîâîì äî äèñïàíñåðó ïðî âèçíàííя
íåçàêîííèì íàêàçó ïðî íàêëàäàííя äèñöèïëіíàðíîãî ñòяãíåííя. Áóëî
âñòàíîâëåíî, ùî ïîçèâàчêà ïðè îãëяäі ãðîìàäяí ставить їì заïèòàííя
іç òåñòó «Àóäèò», ðîçðîáëåíîго ÌÎÇ Óêðàїíè (²íñòðóêöія), і çàëåæíî âіä
êіëüêîñòі íàáðàíèõ áàëіâ âñòàíîâëþє äіàãíîç. Ïñèõîëîãічíå òåñòóâàííя
ïðè ïðîâåäåííі îãëяäó є îáîâ’яçêîâèì. Ñâіäêè (ñêàðæíèêè, ùî çâåðòàëèñü
äî ãîëîâíîãî ëіêàðя äèñïàíñåðó ç ïðèâîäó, яê âîíè ââàæàëè, íåêîðåêòíої
поведінки ìåäèêà) зауважували, ùî їì ñïðàâäі íå ïîäîáàëèñü заïèòàííя,
яêі їì ставила ëіêàð ïðè ïðîõîäæåííі îãëяäó, íà їõ äóìêó, öі заïèòàííя
є ïðèíèçëèâèìè òà îáðàçëèâèìè äëя íèõ. Ñàìå òîìó ïîçèâàчöі é áóëà
îãîëîøåíà äîãàíà.
Суд на çàñіäàííі äіéøîâ âèñíîâêó, ùî íàêëàäåííя íà çàâіäóâàчà âіääіëåííяì
äèñöèïëіíàðíîãî ñòяãíåííя áóëî íåçàêîííèì, îñêіëüêè äîäåðæàííя
îñòàííüîþ âèìîã ²íñòðóêöії, çàòâåðäæåíîї íàêàçîì ÌÎÇ Óêðàїíè, íå
ìîæå ðîçöіíþâàòèñя яê ïîðóøåííя âèìîã ïðîôåñіéíîї åòèêè і äåîíòîëîãії
ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Ãð. À. çâåðíóëàñя äî ëіêàðя-ãіíåêîëîãà Ê. ìіñüêîї ëіêàðíі ¹ 1 çі ñêàðãàìè
íà погане ñàìîïîчóòòя. Ïðîâіâøè îãëяä, ëіêàð Ñ. âñòàíîâèâ, ùî ãð. À.
ïåðåáóâàє íà 3-ìó òèæíі âàãіòíîñòі. Ïіñëя öüîãî ëіêàð çàïèòàâ, чè ïåðåáóâàє
æіíêà â çàðåєñòðîâàíîìó øëþáі. Îäåðæàâøè íåãàòèâíó âіäïîâіäü, ïîчàâ
ïðèíèæóâàòè чåñòü і ãіäíіñòü ïàöієíòêè, à òàêîæ ïîãðîæóâàòè, ùî ïîâіäîìèòü
її áàòüêàì ïðî íåïðèñòîéíó ïîâåäіíêó äîчêè.
Пàöієíòêà çâåðíóëàñя çі ñêàðãîþ ïðî ïîðóøåííя âèìîã ïðîôåñіéíîї åòèêè
і äåîíòîëîãії ëіêàðåì-ãіíåêîëîãîì Ñ. äî ãîëîâíîãî ëіêàðя çàêëàäó îõîðîíè
çäîðîâ’я.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ê. ðàéîííèé ñóä Ê. îáëàñòі ðîçãëяíóâ ó âіäêðèòîìó ñóäîâîìó çàñіäàííі
ïîçîâ ãð. Î. äî öåíòðàëüíîї ðàéîííîї ëіêàðíі òієї æ îáëàñòі ïðî ñêàñóâàííя
íàêàçó ùîäî íàêëàäåííя äèñöèïëіíàðíîãî ñòяãíåííя. Ïîçèâàч ïіäòðèìàâ
ïîçîâ і ïîяñíèâ, ùî ïðèòяãíóòèé äî äèñöèïëіíàðíîї âіäïîâіäàëüíîñòі áåç
ïðàâîâîї ïіäñòàâè. Ïðåäñòàâíèê âіäïîâіäàчà â ïîïåðåäíüîìó ñóäîâîìó
çàñіäàííі ïîçîâ íå âèçíàâ, à íàäàëі ïîäàâ çàяâó ïðî ðîçãëяä ñïðàâè
çà éîãî âіäñóòíîñòі. Ñóä, âèñëóõàâøè ïîяñíåííя ïîçèâàчà òà éîãî
ïðåäñòàâíèêà, äîñëіäèâøè ìàòåðіàëè ñïðàâè, äіéøîâ âèñíîâêó, ùî çàяâà
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ïіäëяãàє çàäîâîëåííþ ç òàêèõ ïіäñòàâ. Ãð. Î. â íàêàçі âіä 15 êâіòíя 2009 ð.
¹ 52-Ê îãîëîøåíî äîãàíó çà ïîðóøåííя äåîíòîëîãічíèõ íîðì. Ïîçèâàч
îçíàéîìëåíèé ç íàêàçîì ïðî íàêëàäåííя äèñöèïëіíàðíîãî ñòяãíåííя
ëèøå 25 òðàâíя 2009 ð.
Ó íàêàçі çàçíàчåíî, ùî ïіäñòàâîþ îãîëîøåííя äîãàíè є äîïîâіäíà çàïèñêà
ãð. Î. òà óñíі ïîяñíåííя ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ. Ïðåäñòàâíèê âіäïîâіäàчà
íå êëîïîòàâ ïðî âèêëèê äî ñóäó äëя äîïèòó яê ñâіäêіâ цèõ ïðàöіâíèêіâ òà íå
íàäàâ äîïîâіäíó çàïèñêó ïîçèâàчà. Êðіì тîãî, íі â íàêàçі, íі â ìàòåðіàëàõ,
яêі íàäàâ ïðåäñòàâíèê ìåäèчíîãî çàêëàäó, íå çàçíàчåíі чàñ, ìіñöå òà іíøі
ôàêòèчíі îáñòàâèíè äîïóùåíîãî ïîðóøåííя òðóäîâîї äèñöèïëіíè.
Ñóä çàçíàчàє, ùî ïîíяòòя «äåîíòîëîãія» ñëіä ðîçóìіòè â äâîõ àñïåêòàõ. Ïîïåðøå, öå ïðîôåñіéíà åòèêà ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ, ïðèíöèïè ïîâåäіíêè
ìåäèчíîãî ïåðñîíàëó ç ïàöієíòàìè, ñïðяìîâàíі íà ìàêñèìàëüíå ïіäâèùåííя
åôåêòèâíîñòі ëіêóâàííя. Ïî-äðóãå, öå ðîçäіë åòèêè, ùî âèâчàє ïðîáëåìè
îáîâ’яçêó, ñôåðó îáîâ’яçêîâîãî, ìîðàëüíі âèìîãè òà ñïіââіäíîøåííя ìіæ íèìè.
Òàêèì чèíîì ñóä äіéøîâ âèñíîâêó, ùî, íàêëàäàþчè äèñöèïëіíàðíå ñòяãíåííя,
êåðіâíèöòâî ëіêàðíі âðàõóâàëî лише ïåðøèé àñïåêò ïîíяòòя «äåîíòîëîãія».
Ó ñò. 147 ÊÇïÏ Óêðàїíè ïåðåäáàчåíî, ùî çà ïîðóøåííя òðóäîâîї äèñöèïëіíè
äî ïðàöіâíèêà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî òіëüêè îäèí іç çàõîäіâ ñòяãíåííя,
ñåðåä яêèõ є äîãàíà. Çà іíôîðìàöієþ ìåäèчíîãî çàêëàäó, äåîíòîëîãічíі
íîðìè â ëіêàðíі íå çàòâåðäæóâàëèñü. Îòæå, âçàãàëі íåçðîçóìіëî, ùî
ïîðóøèâ ãð. Î., êîëè, çà яêèõ îáñòàâèí òà ñòîñîâíî êîãî (чè ìåäèчíèõ
ïðàöіâíèêіâ, чè ïàöієíòіâ).
Âіäòàê, ñóä äіéøîâ âèñíîâêó, ùî íàêàç â îñêàðæóâàíіé чàñòèíі є áåç
ïіäñòàâíèì, à òîìó ïîçîâ ´ðóíòóєòüñя íà çàêîíі òà ïіäëяãàє çàäîâîëåííþ.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Öåé îáîâ’яçîê ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà êîðåñïîíäóє з ïðàâом
ïàöієíòà íà òàєìíèöþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я, à òàêîæ тлумачиться
êðіçü ïðèçìó ïðàâà ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà íà ïåðåäàчó іíôîðìàöії
ïðî ïàöієíòà.
2.	Розкриваючи питання притягнення медичних працівників до
юридичної відповідальності за невиконання досліджуваного
обов’язку, слід відзначити, що це можливо лише за умови, якщо
правила професійної етики і деонтології будуть вміщені в один
з видів джерел права. На сьогодні морально-деонтологічні
норми свій юридичний вираз отримали в Клятві лікаря України
як підзаконному нормативно-правовому акті та в Законі України
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», при
чому в останньому лише за допомогою декларативного позначення необхідної поведінки медичного працівника. Вимоги
професійної етики і деонтології висвітлені у зводі моральних
норм – Етичному кодексі лікаря України. Медичні працівники не
нестимуть юридичної відповідальності за порушення положень
цього Кодексу.
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3.	Моральною нормою з юридичним забарвленням чи-то єдиним
чітко юридично викристалізуваним моральним принципом є одна
з основних засад провадження медичною практики – лікарська
таємниця. За порушення медичним працівником цього принципу
наставатиме або цивільно-правова, або кримінальна відповідальність, залежно від умов вчинення правопорушення. Звісно,
що й морально-деонтологічна відповідальність наставатиме за
недотримання лікарської таємниці на підставі Етичного кодексу
лікаря України.
4.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëàõ 6.1. 6 і 7.1.7.

7.2.5. Обов’язок пîñòіéíî ïіäâèùóâàòè ðіâåíü
ïðîôåñіéíèõ çíàíü і ìàéñòåðíîñòі
а) Конституція і закони України
ff  Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [ñòàòòя 140].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòя 78 (ï. «ä» ч. 1)].
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çîáîâ’яçàíі ïîñòіéíî ïіäâèùóâàòè ðіâåíü
ïðîôåñіéíèõ çíàíü òà ìàéñòåðíîñòі» (ï. «ä» ñò. 78).

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Êîíöåïöія ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’я íàñåëåííя Óêðàїíè: Óêàç
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 07.12.2000 ð. ¹ 1313/2000 [ðîçäіë 7].
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 5 ч. 1].
«Пîñòіéíî ïîãëèáëþâàòè і âäîñêîíàëþâàòè ñâîї çíàííя òà âìіííя…».
ff  Ìіæãàëóçåâà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà «Çäîðîâ’я íàöії» íà
2002–2011 ðîêè: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
10.01.2002 ð. ¹ 14 [ðîçäіë 33].
ff  Íàöіîíàëüíèé ïëàí ðîçâèòêó ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’я íà
ïåðіîä äî 2010 ðîêó: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä
13.06.2007 ¹ 815 [ï. 7].
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ff  Ïðî ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííя ñèñòåìè ïіñëяäèïëîìíîї ïіäãî
òîâêè ëіêàðіâ (ïðîâіçîðіâ): Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 22.07.1993 ð.
¹ 166.
«Äëя çàáåçïåчåííя âèñîêîї êâàëіôіêàöії ëіêàðіâ (ïðîâіçîðіâ) ïðî
âîäèòüñя їõ áåçïåðåðâíå íàâчàííя òà çäіéñíþєòüñя îá»єêòèâíèé
êîíòðîëü çà ðіâíåì їõ êâàëіôіêàöії» (ï. 1.1). «Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè
ñòðóêòóðè áåçïåðåðâíîãî íàâчàííя є їõ ñïåöіàëіçàöія òà óäîñêîíàëåííя
ïðîôåñіéíèõ çíàíü òà íàâèêіâ» (ï. 1.2, 1.3). «Óäîñêîíàëåííя яê
ôîðìà íàâчàííя ìîæëèâà ó âèãëяäі ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії, êóðñіâ
òåìàòèчíîãî óäîñêîíàëåííя òà ïåðåäàòåñòàöіéíèõ öèêëіâ» (ï. 2.2).
ff  Номенклатура лікарських спеціальностей: Наказ МОЗ України
від 19.12.1997 р. № 359.
ff  Номенклатура провізорських спеціальностей: Наказ МОЗ України від 12.12.2006 р. № 818.
ff  Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів: Наказ
МОЗ України від 12.12.2006 р. № 818.
ff  Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності: Наказ МОЗ України від
17.03.1993 р. № 48.
ff  Ïðî ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííя àòåñòàöії ëіêàðіâ: Íàêàç ÌÎÇ
Óêðàїíè âіä 19.12.1997 ð. ¹ 359.
Îñíîâíèì çàâäàííяì àòåñòàöії є âèçíàчåííя ðіâíя ïðîôåñіéíîї
ïіäãîòîâêè ëіêàðіâ, îöіíêà òðóäîâîї äіяëüíîñòі, ìîæëèâîñòі ïîäàëüøîãî
âèêîðèñòàííя ñïåöіàëіñòіâ, ïіäâèùåííя їõ êâàëіôіêàöії (ï. 1.2).
ff  Ïðî ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії ìîëîäøèõ ñïåöіàëіñòіâ ç ìåäèч
íîþ òà ôàðìàöåâòèчíîþ îñâіòîþ: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
07.09.1993 ð. ¹ 198.
ff  Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою:
Наказ МОЗ Óêðàїíè âіä 23.11.2007 ð. № 742.
ff  Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року: Наказ МОЗ
України від 01.08.2011 р. № 454.
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ff  Порядок проведення атестації та експертизи цілительських
здібностей осіб, які виявили бажання займатися медичною
діяльністю в галузі народної і нетрадиційної медицини: Наказ
МОЗ Óêðàїíè âіä 10.08.2000 ð. № 195.
ff  Про постійно діючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів:
Положення МОЗ Óêðàїíè âіä 07.09.1993 ð. № 198.
ff  Про організацію навчання медичних та немедичних працівників з надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях:
Наказ МОЗ Óêðàїíè âіä 18.03.2005 ð. № 120.
ff  Про удосконалення системи підготовки з надання першої
невідкладної медичної допомоги: Наказ МОЗ Óêðàїíè âіä
13.11.2009 ð. № 833.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 2.3].
«…Ëіêàð çîáîâ’яçàíèé ñèñòåìàòèчíî óäîñêîíàëþâàòè ñâіé ïðîôåñіéíèé
ðіâåíü, âèêîðèñòîâóþчè ó ñâîїé äіяëüíîñòі íàéáіëüø åôåêòèâíі âіäîìі
ðàíіøå і íîâіòíі äîñяãíåííя ìåäèчíîї íàóêè â ïîðяäêó, âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì».

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Уæå ïîíàä 20 ðîêіâ ëіêàðі ç Óêðàїíè їçäяòü íà ñòàæóâàííя çà êîðäîí. Ìåòîþ
òàêèõ ïîїçäîê є ïіäâèùåííя ðіâíя ïðîôåñіéíèх çíàíü і ìàéñòåðíîñòі.
Çäîáóâàþчè íîâіòíі ïðàêòèчíі íàâèêè çà ìåæàìè äåðæàâè, вітчизняні
ìåäèчíі ôàõіâöі âäàëî çàñòîñîâóþòü їõ íà ïðàêòèöі íà òåðèòîðії Óêðàїíè,
ùî ïîçèòèâíî âпëèâàє íà ëіêóâàííя íàøèõ ãðîìàäяí.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Ліêàð-òåðàïåâò ïåðøîї êàòåãîðії Æ. ìіñüêîї ëіêàðíі ¹ Õ ãð. À. íå ïіäâèùував
ðіâень ïðîôåñіéíèõ çíàíü і ìàéñòåðíîñòі. ßê íàñëіäîê ó ñâîїé ëіêàðñüêіé
äіяëüíîñòі âіí äîïóñêàâ іñòîòíі íåäîëіêè (помилки у äіàãíîñòóâàííі õâîðèõ
òîùî). Через це ãîëîâíèé ëіêàð Æ. ìіñüêîї ëіêàðíі ¹ Õ íàдіслав â àòåñòàöіéíó
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êîìіñіþ ïîäàííя ïðî çíяòòя ç ëіêàðя-òåðàïåâòà êâàëіôіêàöіéíîї êàòåãîðії.
Ðîçãëяíóâøè ïîäàííя, àòåñòàöіéíà êîìіñія ухвалила ðіøåííя ïðî çíèæåííя
êâàëіôіêàöіéíîї êàòåãîðії ëіêàðя-òåðàïåâòà À. ç ïåðøîї äî äðóãîї.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ãð. Ð. ïîäàëà ïîçîâ äî ÒÎÂ «ÁÓÂ²» Ìåäèчíèé öåíòð «Ñïåêòð», ùî â ìіñòі Ô.
ïðî âіäøêîäóâàííя ìàéíîâîї òà ìàòåðіàëüíîї øêîäè. Ïîçèâàчêà, ìàþчè
ïіäîçðó íà âàãіòíіñòü òà íå áàæàþчè ïîâòîðíî íàðîäæóâàòè, çâåðíóëàñü
äî âіäïîâіäàчà ç ìåòîþ äіàãíîñòèêè òà, ó ðàçі íåîáõіäíîñòі, ïåðåðèâàííя
âàãіòíîñòі íà ðàííüîìó òåðìіíі øëяõîì âàêóóì-àñïіðàöії яê íàéìåíø
òðàâìàòèчíîãî äëя çäîðîâ’я ñïîñîáó. Уëüòðàçâóêîâим обстеженням
âàãіòíіñòü íå áóëà ïіäòâåðäæåíà, áóëî âñòàíîâëåíî äіàãíîç «ôіáðîìà ìàòêè».
Îäíàê чåðåç ìіñяöü, оскільки ñèìïòîìè âàãіòíîñòі íå çíèêëè, ïîçèâàчêà
çâåðíóëàñü äî іíøîãî ïðèâàòíîãî ìåäèчíîãî çàêëàäó, яêèé ïіäòâåðäèâ
âàãіòíіñòü. Íàñòóïíîãî äíя âàãіòíіñòü áóëî òàêîæ ïіäòâåðäæåíî і ó ìåäèчíîìó
öåíòðі «Ñïåêòð», оäíàê òåðìіí ðàííüîãî ïåðåðèâàííя âàãіòíîñòі âæå
ñïëèíóâ. Ñóä ç’яñував, ùî ïîçèâàчêà çàçíàëà ìàéíîâîї øêîäè ó ðîçìіðі
âàðòîñòі óëüòðàçâóêîâîї äіàãíîñòèêè, à òàêîæ ìîðàëüíîї øêîäè чåðåç
íàñòàííя íåáàæàíîї ïîäії – íàðîäæåííя äèòèíè, ùî ïîñòàâèëî ðîäèíó â
ñêðóòíå ìàòåðіàëüíå ñòàíîâèùå. Íåïðàâîìіðíіñòü äіé ëіêàðя ìåäèчíîãî
öåíòðó «Ñïåêòð» ïіäòâåðäæена àêòîì ïåðåâіðêè êîìіñії ÌÎÇ Óêðàїíè, в яêому
відзначено âіäñóòíіñòü у закладі ëіêàðя-ãіíåêîëîãà, який може здійснювати
подібні óëüòðàçâóêîâі äîñëіäæåíня. Íà ïіäñòàâі âèкладеíîãî, 11 âåðåñíя
2006 ð. ìіñüêèй ñóä Ô. ухвалив ðіøåííя ïðî чàñòêîâå çàäîâîëåííя ïîçîâíèõ
âèìîã, яêèì âіäïîâіäàчà çîáîâ’яçàíî âіäøêîäóâàòè ìàéíîâó øêîäó â ðîçìіðі
45 ãðí, ìîðàëüíó øêîäó â ðîçìіðі 5000 ãðí òà â ðàõóíîê âіäøêîäóâàííя
ñóäîâèõ âèòðàò – 68 ãðí.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	З оáîâ’яçêом ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ ïîñòіéíî ïіäâèùóâàòè ðіâåíü
ïðîôåñіéíèõ çíàíü і ìàéñòåðíîñòі, âèçíàчåíим у ï. «ä» ñò. 78 Çàêîíó
Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíè çäîðîâ’я»,
êîðåñïîíäóє ïðàâî ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ íà ïіäâèùåííя
êâàëіôіêàöії, ïåðåïіäãîòîâêó íå ðіäøå îäíîãî ðàçó íà ï’яòü ðîêіâ
ó âіäïîâіäíèõ çàêëàäàõ òà óñòàíîâàõ (ï. «â» ñò. 77 Çàêîíó Óêðàїíè
«Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíè çäîðîâ’я»). Отже,
íåðîçðèâíèé çâ’яçîê між ãàðàíòîâàíîþ äåðæàâîþ ìîæëèâіñòþ
ðîçâèâàòè âëàñíі ïðîôåñіéíі çäіáíîñòі, ç îäíîãî áîêó, і низкою
âèìîã ùîäî âіäïîâіäíîãî êâàëіôіêàöіéíîãî ðіâíя ìåäèчíîãî
ïðàöіâíèêà, – ç іíøîãî. Òàê, íåáàæàííя ëіêàðя ñêîðèñòàòèñя ñâîїì
ïðàâîì óäîñêîíàëåííя øëяõîì ïåðåäàòåñòàöіéíîãî öèêëó і,
âіäïîâіäíî, àòåñòàöії äëя çäîáóòòя çâàííя «ëіêàð-ñïåöіàëіñò» ïіñëя
іíòåðíàòóðè òяãíå çà ñîáîþ ïîçáàâëåííя ïðàâà îñîáè íà ïîäàëüøå
çàéíяòòя ëіêàðñüêîї ïîñàäè â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’я.
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2.

Îñîáè, яêі íå ïðàöþâàëè áіëüøå òðüîõ ðîêіâ çà êîíêðåòíîþ
ëіêàðñüêîþ ñïåöіàëüíіñòþ, òà îñîáè, яêі ñâîєчàñíî íå ïðîéøëè
àòåñòàöіþ íà êâàëіôіêàöіéíó êàòåãîðіþ àáî яêèì âіäìîâëåíî ó
ïðèñâîєííі (ïіäòâåðäæåííі) äðóãîї êâàëіôіêàöіéíîї êàòåãîðії, íå
ìîæóòü провадити ëіêàðñüêу äіяëüíіñòь çа öією ñïåöіàëüíіñòю áåç
ïîïåðåäíüîãî ñòàæóâàííя.

3.	Àíàëіçîâàíèé îáîâ’яçîê âêàçóє íà òàêó îçíàêó íàäàâàчіâ ïîñëóã яê
ïðîôåñіéíіñòü. Çà íåíàëåæíå âèêîíàííя ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì
ñâîїõ ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ âíàñëіäîê íåäáàëîãî чè íåñóìëіííîãî
äî íèõ ñòàâëåííя íàñòàє êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü, çà ñò.
140 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè. Íåíàëåæíим âèêîíàííя
ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ вважається тоді, êîëè ìåäèчíèé ïðàöіâíèê
âèêîíóє ñâîї îáîâ’яçêè íå ó ïîâíîìó îáñяçі, íåäáàëî, ïîâåðõоâî,
íå òàê, яê öüîãî âèìàãàþòü іíòåðåñè éîãî ïðîôåñіéíîї äіяëüíîñòі.
4.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëі 7.1.5.

7.2.6. Обов’язок пîäàâàòè êîíñóëüòàòèâíó
äîïîìîãó ñâîїì êîëåãàì òà іíøèì ïðàöіâíèêàì
îõîðîíè çäîðîâ’я
а) Конституція і закони України
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 287 (ч. 1)].
«Ôіçèчíà îñîáà, яêà ïåðåáóâàє íà ñòàöіîíàðíîìó ëіêóâàííі ó çàêëàäі
îõîðîíè çäîðîâ’я, ìàє ïðàâî íà äîïóñê äî íåї іíøèõ ìåäèчíèõ
ïðàöіâíèêіâ».
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6 (п. «к»), 78 (ï. «å» ч. 1)].
«Ìåäèчíі ïðàöіâíèêè çîáîâ’яçàíі ïîäàâàòè êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó
ñâîїì êîëåãàì òà іíøèì ïðàöіâíèêàì îõîðîíè çäîðîâ’я» (ï. «å» ñò. 78).

б) Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè
ff  Ïðî Êëяòâó ëіêàðя: Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè âіä 15.06.1992 ð.
[ï. 5 ч. 1].
«У ðàçі íåîáõіäíîñòі çâåðòàòèñя çà äîïîìîãîþ äî êîëåã і ñàìîìó íіêîëè
їì ó öüîìó íå âіäìîâëяòè, áóòè ñïðàâåäëèâèì äî êîëåã».
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ff  Ïðî çàòâåðäæåííя Äåðæàâíîї ïðîãðàìè ñòâîðåííя єäèíîї
ñèñòåìè íàäàííя åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè íà ïåðіîä äî
2010 ð.: Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 05.11.2007 ð.
¹ 1290.
Äëя íàäàííя íàñåëåííþ ìåäèчíîї äîïîìîãè íà íàëåæíîìó ðіâíі,
çîêðåìà, òðåáà çàáåçïåчèòè âçàєìîäіþ ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ
çàêëàäів… òà ñèñòåìè êîíñóëüòàöіéíîї äîïîìîãè.
ff  Ïðî çàòâåðäæåííя ïëàíó ðåàëіçàöії çàõîäіâ ùîäî çàáåçïåчåííя
âèêîíàííя Äåðæàâíîї ïðîãðàìè ñòâîðåííя єäèíîї ñèñòåìè
íàäàííя åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè íà ïåðіîä äî 2010 ðîêó:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 12.05.2008 ð. ¹ 245.
«Âïðîâàäæåííя íàäàííя чåðåç òåëåêîìóíіêàöіéíі çàñîáè Óêðàїíñüêèì
íàóêîâî-ïðàêòèчíèì öåíòðîì åêñòðåíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè òà
ìåäèöèíè êàòàñòðîô… іíôîðìàöіéíî-êîíñóëüòàòèâíîї äîïîìîãè
ìåäèчíèì ïðàöіâíèêàì çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я… ç ïèòàíü
äіàãíîñòèêè і ëіêóâàííя íåâіäêëàäíèõ ñòàíіâ, çóìîâëåíèõ äієþ îòðóéíèõ
ðåчîâèí» (ï. 7).
ff  Ïðî çàõîäè ùîäî óäîñêîíàëåííя íàäàííя åêñòðåíîї ìåäèчíîї
äîïîìîãè íàñåëåííþ â Óêðàїíі: Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä
29.08.2008 ð. ¹ 500 [ï. 3.10].
«Îðãàíіçàöія íàäàííя ìåäèчíîї òà êîíñóëüòàòèâíîї äîïîìîãè ëіêó
âàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ çàêëàäіâ ùîäî їõ ãîòîâíîñòі äî ðîáîòè çà óìîâ
íàäçâèчàéíèõ ñèòóàöіé» (ï. 3.10. Ïðèìіðíîãî ïîëîæåííя ïðî çàñòóïíèêà
ãîëîâíîãî ëіêàðя ñòàíöії øâèäêîї ìåäèчíîї äîïîìîãè ç îïåðàòèâíîї
ðîáîòè, ìåäèöèíè êàòàñòðîô òà öèâіëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííя).
ff  Ïðî єдину систему надання екстреної медичної допомоги:
Íàêàç ÌÎÇ Óêðàїíè âіä 01.06.2009 ð. ¹ 370 [розділ 2 (ï. 3.4)].
ff  Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я:
Наказ МОЗ України від 26.03.2010 № 261.
«Телемедична консультація – процес обговорення клінічного випадку
за допомогою захищених телекомунікацій та інших комп’ютерноінформаційних, програмно-апаратних засобів з метою прийняття
лікарем найбільш оптимального та своєчасного клінічного рішення».
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в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð.
[ï. 3.2, 4.2, 4.4, 4.6].
«Ó ðàçі íåîáõіäíîñòі ëіêàð çîáîâ’яçàíèé çâåðíóòèñя çà äîïîìîãîþ äî
ñâîїõ êîëåã» (ï. 3.2). «Ëіêàð çîáîâ’яçàíèé… ç ïîâàãîþ і äîáðîçèчëèâіñòþ
ñòàâèòèñя äî ñâîїõ êîëåã» (ï. 4.2). «Ó òяæêèõ êëіíічíèõ âèïàäêàõ ëіêàðі
ïîâèííі íàäàâàòè ïîðàäè і äîïîìîãó ñâîїì êîëåãàì ó êîðåêòíіé ôîðìі. Çà
ïðîöåñ ëіêóâàííя âñþ âіäïîâіäàëüíіñòü íåñå òіëüêè ëіêóþчèé ëіêàð, яêèé
ìîæå âðàõîâóâàòè ðåêîìåíäàöії àáî âіäìîâèòèñя âіä íèõ, êåðóþчèñü
ïðè öüîìó âèíяòêîâî іíòåðåñàìè õâîðîãî» (ï. 4.4). «Ëіêàðі çîáîâ’яçàíі
ç ïîâàãîþ ñòàâèòèñü äî іíøîãî ìåäèчíîãî і äîïîìіæíîãî ïåðñîíàëó,
ïîñòіéíî çàáåçïåчóâàòè ïіäâèùåííя éîãî êâàëіôіêàöії» (ï. 4.6).

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
У ×. îáëàñíіé êîíñóëüòàòèâíіé ïîëіêëіíіöі íàäàєòüñя ìåäèчíà êîíñóëüòàòèâíà
äîïîìîãà ç 24 ñïåöіàëüíîñòåé. Êіëüêіñòü âіäâіäóâàíü ïîëіêëіíіêè â ñåðåäíüîìó
ñòàíîâèòü 538 çà îäèí ðîáîчèé äåíü (за ïëàíîâîго íàâàíòàæåííя 375),
òîáòî ôàêòèчíà ïîòóæíіñòü ïåðåâèùóє ïëàíîâó â 1,4 ðàçу. Ó ìåäèчíîìó
çàêëàäі íå âèяâëåíî æîäíîãî ïîðóøåííя ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ ùîäî
íàäàííя êîíñóëüòàòèâíîї äîïîìîãè ñâîїì êîëåãàì òà іíøèì ïðàöіâíèêàì
îõîðîíè çäîðîâ’я.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
Ïàöієíò Î. äîпраâëåíèé øâèäêîþ ìåäèчíîþ äîïîìîãîþ у ïðèéìàëüíå
âіääіëåííя îäíієї ç ëіêàðåíü ì. Ê. Ïіñëя îãëяäó ëіêàðя-ðåàíіìàòîëîãà éîìó
áóëî ïðèçíàчåíî îáñòåæåííя ñóìіæíèõ ñïåöіàëіñòіâ – òåðàïåâòà, õіðóðãà,
òðàâìàòîëîãà òà òîêñèêîëîãà. Òîêñèêîëîã âіäìîâèâñя âіä îãëяäó ïàöієíòà,
ìîòèâóþчè öå браком чàñó. Ïðî âіäìîâó áóëî ïîâіäîìëåíî çàñòóïíèêà
ãîëîâíîãî ëіêàðя ç ëіêóâàëüíîї ðîáîòè. Çà éîãî âêàçіâêîþ òîêñèêîëîãà
áóëî íàïðàâëåíî â ïðèéìàëüíå âіääіëåííя äëя íàäàííя êîíñóëüòàòèâíîї
äîïîìîãè ìåäèчíèì ïðàöіâíèêàì.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Ó ïîëîãîâå âіääіëåííя îáëàñíîї êëіíічíîї ëіêàðíі áóëî ãîñïіòàëіçîâàíî ãð. Í.,
яêà ïåðåáóâàëà íà 37-ìó òèæíі âàãіòíîñòі, â òяæêîìó ñòàíі. Ëіêóþчèé ëіêàð
ñïîñòåðіãàâ çà ñòàíîì âàãіòíîї, ðîáèâ óñі íåîáõіäíі çàïèñè â ìåäèчíіé êàðòці
ñòàöіîíàðíîãî õâîðîãî. Ñòàí ïàöієíòêè ïîãіðøóâàâñя, ïðî ùî ëіêóþчèé
ëіêàð ïîіíôîðìóâàâ çàâіäóâàчà âіääіëåííяì. Îñòàííіé íàäàíó іíôîðìàöіþ
ïðîіãíîðóâàâ, зауваживши ùî ìîëîäèé íåäîñâіäчåíèé ôàõіâåöü зайвий
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раз ïåðåñòðàõîâóєòüñя. Çàâіäóâàч çàçíàчèâ, ùî ãîòóє çâіò â óïðàâëіííя
îõîðîíè çäîðîâ’я і щойно çâіëüíèòüñя – її îãëяíå. Ó êðèòèчíîìó ñòàíі
âàãіòíó áóëî ïåðåâåäåíî â ðåàíіìàöіéíå âіääіëåííя, про що ïîіíôîðìîâàíî
çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ëіêàðя ç ëіêóâàëüíîї ðîáîòè, яêèé íåãàéíî ñêëèêàâ
êîíñèëіóì ëіêàðіâ. Áóëî âèçíàчåíî òàêòèêó лікування òяæêî õâîðîї çà óчàñòþ
ëіêàðіâ-êîíñóëüòàíòіâ ñóìіæíèõ ñïåöіàëüíîñòåé, ãîëîâíîãî ëіêàðя òà ëіêàðіâ
ïîëîãîâîãî âіääіëåííя, усього 7 îñіá. Ñòàí âàãіòíîї âäàëîñя ñòàáіëіçóâàòè.
Для з’ясування обставин öüîãî âèïàäêó çà íàêàçîì ãîëîâíîãî ëіêàðя çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’я áóëî ñòâîðåíî êîìіñіþ. У висновку êîìіñії áóëî âêàçàíî
íà íåïðîôåñіéíі äії çàâіäóâàчà âіääіëåííя, íà íåìîæëèâіñòü íèì àäåêâàòíî
çäіéñíþâàòè êåðіâíèöòâî äіяëüíіñòþ ïіäïîðяäêîâàíîãî éîìó ïåðñîíàëó,
íà íåñïðîìîæíіñòü îðãàíіçóâàòè íàäàííя êâàëіôіêîâàíîї ñòàöіîíàðíîї
àêóøåðñüêî-ãіíåêîëîãічíîї äîïîìîãè, íà íåíàäàííя êîíñóëüòàòèâíîї
äîïîìîãè ìîëîäèì ôàõіâöяì, çîêðåìà â складних êëіíічíèõ âèïàäêàõ.
Ãîëîâíèé ëіêàð îãîëîñèâ äîãàíó çàâіäóâàчó âіääіëåííя, äîñòðîêîâî ñêåðóâàâ
éîãî íà êóðñè ïіäâèùåííя êâàëіôіêàöії ç öèêëó îðãàíіçàöія òà óïðàâëіííя
îõîðîíîþ çäîðîâ’я, à òàêîæ íà êóðñè ç àêóøåðñòâà òà ãіíåêîëîãії, îêðіì
тîãî, íàêàçàâ ðàç ó êâàðòàë ïðîâîäèòè â ëіêàðíі äåîíòîëîãічíі ñåìіíàðè.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
Вèäи íàäàííя êîíñóëüòàòèâíîї äîïîìîãè:
1.	Ïëàíîâі òà åêñòðåíі âèїçäè ëіêàðіâ-êîíñóëüòàíòіâ.
2.	Êîíñèëіóì – öå ôîðìà îðãàíіçàöії íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè,
яêà ïîëяãàє ó òîìó, ùî íå ìåíøå яê òðè ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêè
äіþòü ñïіëüíо, ñïðяìîâуючи зусилля на çàáåçïåчåííя ïðàâà
ïàöієíòà íà îõîðîíó çäîðîâ’я. Çàëåæíî âіä îáñòàâèí, âèäàìè
êîíñèëіóìó є:
2.1. Ухвалення ðіøåíü ó êîíòåêñòі íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè.
Наïðèêëàä: відповідно до ст. 6 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», нормативно
встановленою умовою трансплантації є наявність у реципієнта
медичних показань для застосування трансплантації, які встановлюються консиліумом лікарів відповідного закладу охорони
здоров’я чи наукової установи.
2.2. Кîëåãіàëüíèй ìåäèчíèй îãëяä ïàöієíòіâ. Наприклад: çãіäíî ç
ï. 4.8 Íàêàçó ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî îðãàíіçàöіþ íàäàííя ñòàöіîíàðíîї
àêóøåðñüêî-ãіíåêîëîãічíîї òà íåîíàòîëîãічíîї äîïîìîãè â Óêðàїíі»
âіä 29.12.2003 ð. ¹ 620, òяæêèé ñòàí õâîðîї ïîòðåáóє íåãàéíîãî
ñêëèêàííя êîíñèëіóìó ëіêàðіâ. Äëя âèçíàчåííя òàêòèêè âåäåííя
òяæêîї õâîðîї çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî ëіêàðя ç ëіêóâàëüíîї ðîáîòè
çà ïîäàííяì çàâіäóâàчà âіääіëåííяì ïðèçíàчàєòüñя êîíñèëіóì
çà óчàñòþ ëіêàðіâ-êîíñóëüòàíòіâ ñóìіæíèõ ñïåöіàëüíîñòåé,
ëіêàðіâ âіääіëåííя, êåðіâíèêà êëіíіêè òà ñïіâðîáіòíèêіâ êëіíічíîãî
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ïіäðîçäіëó (ó êëіíічíîìó çàêëàäі) — íå ìåíø 3 îñіá. Ïðîòîêîë і
âèñíîâîê êîíñèëіóìó ôіêñóюòüñя â ìåäèчíіé êàðòі ñòàöіîíàðíîãî
õâîðîãî, çàòâåðäæóєòüñя ïіäïèñàìè âñіõ óчàñíèêіâ êîíñèëіóìó.
2.3. Оãëяä ïðîôіëüíèх ñïåöіàëіñòів. Нàïðèêëàä: відповідно до ï. 4.6. Íàêàçó ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî îðãàíіçàöіþ íàäàííя
ñòàöіîíàðíîї àêóøåðñüêî-ãіíåêîëîãічíîї òà íåîíàòîëîãічíîї
äîïîìîãè â Óêðàїíі» âіä 29.12.2003 ð. ¹ 620, ïðîòяãîì ïåðøîї
äîáè ïåðåáóâàííя â ñòàöіîíàðі ïàöієíòêà îãëяäàєòüñя ëіêóþчèì
ëіêàðåì, яêèé âñòàíîâëþє ïîïåðåäíіé äіàãíîç, ó ïåðøі 3
äíі – çàâіäóâàчем âіääіëåííя ñïіëüíî ç ëіêóþчèì ëіêàðåì для
âñòàíîâëåííя êëіíічíîãî äіàãíîçó, óòîчíåííя ïëàíó ëіêóâàííя,
îáñяãó äîäàòêîâîãî îáñòåæåííя òà êîíñóëüòàöіé ïðîôіëüíèõ
ñïåöіàëіñòіâ (ó ðàçі íåîáõіäíîñòі).
3.

Äîïóñê іíøèõ ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ і ïðîâåäåííя êîíñèëіóìó
íà ïðîõàííя ïàöієíòà, ùî ãàðàíòîâàíî éîìó â ч. 1 ñò. 287
Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè òà ï. «ê» ñò. 6 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я».

4.

Телемедичне консультування.

7.2.7. Обов’язок нàäàâàòè ïàöієíòîâі
чè іíøèì êîìïåòåíòíèì ñóá’єêòàì
ìåäèчíó іíôîðìàöіþ
а) Конституція і закони України
ff  Êîíñòèòóöія Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. [ñòàòòі 32 (ч. 3), 34].
ff  Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âіä 16.01.2003 ð. [ñòàòòя 285].
«Ïîâíîëіòíя ôіçèчíà îñîáà ìàє ïðàâî íà äîñòîâіðíó і ïîâíó
іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я, ó òîìó чèñëі íà îçíàéîìëåííя
ç âіäïîâіäíèìè ìåäèчíèìè äîêóìåíòàìè, ùî ñòîñóþòüñя çäîðîâ’я»
(ч. 1).
ff  Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.
[стаття 97].
«Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до
порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим
або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання
пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування
необхідних документів» (ч. 4).
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ff  Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.
[стаття 130].
«Суд… за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання
про витребування доказів» (п. 5 ч. 6 ст. 130).
ff  Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р.
[стаття 69].
«Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати
додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або
з власної ініціативи» (ч. 2 ст. 69).
ff  Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. [стаття 6].
«При здійсненні професійної діяльності адвокат має право:
запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян – за їх згодою» (ч. 3 ст. 6).
ff  Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. [стаття 20].
«…прокурор має право: безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, … мати доступ до документів і матеріалів,
необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою
вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або конфіденційну
інформацію» (п. ч. 1 ст. 20).
ff  Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. [стаття 11].
«одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на
письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що
знаходяться у провадженні міліції» (п. 17 ч. 1 ст. 11).
ff  Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від
18.02.1992 р. [стаття 8].
«Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону
підстав надається право: …ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій,
вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти
копії з таких документів, за вимогою керівників підприємств, установ
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та організацій – виключно на території таких підприємств, установ
та організацій, а з дозволу суду – витребувати документи та дані, що
характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також
спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні
злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких
документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому
порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських
документів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальнопроцесуальним законом» (п. 4 ч. 1 ст. 8).
ff  Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. [стаття 12].
«При здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів
внутрішніх справ і Служби безпеки України надаються повноваження:… в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну
діяльність для їх перевірки витребувати та одержувати від державних
органів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи. Витребовувані
документи та інформація повинні бути подані негайно або не пізніш
як протягом 10 діб» (п. «д» ч. 2 ст. 12).
ff  Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р.
[статті 6, 7, 10, 11, 14, 16, 21].
ff  Про доступ до публічної інформації: Закон України від
13.01.2011 р. [статті 5, 7, 10, 13–16, 20].
ff  Про 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)].
ff  Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я: Çàêîí
Óêðàїíè âіä 19.11.1992 ð. [ñòàòòі 6 (ï. «å»), 39].
«Ïàöієíò, яêèé äîñяã ïîâíîëіòòя, ìàє ïðàâî íà îòðèìàííя äîñòîâіðíîї і
ïîâíîї іíôîðìàöії ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я, ó òîìó чèñëі íà îçíàéîìëåííя
ç âіäïîâіäíèìè ìåäèчíèìè äîêóìåíòàìè, ùî ñòîñóþòüñя éîãî çäîðîâ’я
(ч. 1 ñò. 39). «Áàòüêè (óñèíîâëþâàчі), îïіêóí, ïіêëóâàëüíèê ìàþòü ïðàâî
íà îòðèìàííя іíôîðìàöії ïðî ñòàí çäîðîâ’я äèòèíè àáî ïіäîïічíîãî»
(ч. 2 ñò. 39). «Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê çîáîâ’яçàíèé íàäàòè ïàöієíòîâі â
äîñòóïíіé ôîðìі іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí éîãî çäîðîâ’я, ìåòó ïðîâåäåííя
çàïðîïîíîâàíèõ äîñëіäæåíü і ëіêóâàëüíèõ çàõîäіâ, ïðîãíîç ìîæëèâîãî
ðîçâèòêó çàõâîðþâàííя, ó òîìó чèñëі íàяâíіñòü ðèçèêó äëя æèòòя і
çäîðîâ’я» (ч. 3 ñò. 39).

414

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 7.2.

ff  Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України
від 06.04.2000 р. [статті 12, 17, 19, 26].
ff  Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р.
[статті 6, 26].
ff  Про протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. (у ред. від
23.12.2010 р.) [статті 7, 11, 13].
ff  Ïðî іíôîðìàöіþ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 02.10.1992 ð. (в ред.
13.01.2011 р.) [ñòàòòі 11, 21].
ff  Ïðî äåðæàâíó òàєìíèöþ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 21.01.1994 ð.
[ñòàòòя 8 (ч. 4)].
ff  Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâàчіâ: Çàêîí Óêðàїíè âіä 12.05.1991 ð.
(у ðåä. âіä 01.12.2005 ð.) [ñòàòòя 6].
«…Вèêîíàâåöü çîáîâ’яçàíèé ïåðåäàòè ñïîæèâàчåâі ïðîäóêöіþ
íàëåæíîї яêîñòі, à òàêîæ íàäàòè іíôîðìàöіþ ïðî öþ ïðîäóêöіþ…» (ч. 1).

б) Підзаконні-нормативно-правові акти
ff  Про переліки відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію в МОЗ України: Наказ МОЗ України від
06.08.2011 р. № 517.

в) Кодекс медичної етики
ff  Åòèчíèé êîäåêñ ëіêàðя Óêðàїíè, ïðèéíяòèé і ïіäïèñàíèé íà
Âñåóêðàїíñüêîìó ç’їçäі ëіêàðñüêèõ îðãàíіçàöіé òà Õ Ç’їçäі
Âñåóêðàїíñüêîãî ëіêàðñüêîãî òîâàðèñòâà âіä 27.09.2009 ð. [ï.3.3,
3.5].
«Ïðîòяãîì âñüîãî ëіêóâàííя ïіä чàñ íàäàííя іíôîðìàöії õâîðîìó ïðî
éîãî ñòàí і ðåêîìåíäîâàíå ëіêóâàííя ëіêàð ïîâèíåí áðàòè äî óâàãè
ïåðñîíàëüíі îñîáëèâîñòі ïàöієíòà, ñòåæàчè çà îöіíêîþ õâîðèì ñèòóàöії»
(ï. 3.3). «Піä чàñ ëіêóâàííя äèòèíè àáî õâîðîãî, яêèé ïåðåáóâàє ïіä
îïіêîþ, ëіêàð çîáîâ’яçàíèé íàäàâàòè ïîâíó іíôîðìàöіþ éîãî áàòüêàì
àáî îïіêóíàì» (ï. 3.5).
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г) Інше регулювання
ff  Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі ùîäî îôіöіéíîãî
òëóìàчåííя ñòàòåé 3, 23, 31, 47, 48 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî іíôîð
ìàöіþ» òà ñòатті 12 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» (ñïðàâà
Ê. Ã. Óñòèìåíêà) âіä 30.10.1997 ð.
Ó Ðіøåííі Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè çàçíàчåíî îáîâ’яçîê ëіêàðя
íà âèìîãó ïàöієíòà òà чëåíіâ éîãî ñіì’ї àáî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèêіâ
íàäàâàòè їì òàêó іíôîðìàöіþ ïîâíіñòþ і â äîñòóïíіé ôîðìі.

ґ) Þðèäèчíà ïðàêòèêà
1. Ïðèêëàä âèêîíàííя îáîâ’яçêó
Ãð. Ë. çâåðíóâñя äî Î. ìіñüêîї ëіêàðíі ¹Õ ç ïðîõàííяì íàäàòè éîìó
іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я éîãî неповнолітнього ñèíà, яêèé çíàõîäèâñя
ó ðåàíіìàöіéíîìó âіääіëåííі цієї ëіêàðíі. Ìåäèчíèé ïåðñîíàë íàäàâ
ìîæëèâіñòü áàòüêîâі îçíàéîìèòèñя ç ìåäèчíîþ êàðòêîþ ñòàöіîíàðíîãî
õâîðîãî, à ëіêóþчèé ëіêàð ó äîñòóïíіé ôîðìі ðîçïîâіâ ïðî äіàãíîç, ùî
ïîñòàâèëè éîãî ñèíîâі, ìîæëèâі ìåòîäè ëіêóâàííя òà їõíі éìîâіðíі íàñëіäêè.
2. Ïðèêëàä ïîðóøåííя îáîâ’яçêó
16.12.2008 ð. ãð. Ã. òà éîãî ïðåäñòàâíèê çâåðòàëèñя äî ãîëîâíîãî ëіêàðя
ìіñüêîї ëіêàðíі ¹ 4 іç ïèñüìîâîþ çàяâîþ ïðî íàäàííя їì äëя îçíàéîìëåííя
ìåäèчíîї êàðòêè ñòàöіîíàðíîãî õâîðîãî ãð. Ã., яêèé õâîðіє íà ïñèõічíå
çàõâîðþâàííя. Ó âèäàчі ìåäèчíîї êàðòêè їì áóëî áåçïіäñòàâíî âіäìîâëåíî.
29.01.2009 ð. ïîçèâàч òà éîãî ïðåäñòàâíèê ïîâòîðíî ïîäàли çàяâó
ïðî îçíàéîìëåííя ç ïåðâèííîþ ìåäèчíîþ äîêóìåíòàöієþ ùîäî ãð. Ã.
äî ãîëîâíîãî ëіêàðя, àëå äîêóìåíò їì òàê і íå áóëî ïðåäñòàâëåíî, яê і,
âіäïîâіäíî, íå íàäіñëàíî âіäïîâіäі íà çàяâó. Çà çàõèñòîì ñâîãî ïðàâà íà
ìåäèчíó іíôîðìàöіþ ïàöієíòó äîâåëîñя çâåðòàòèñя äî ñóäó.
3. Âèïàäîê ç ïðàêòèêè
Çà ïîçîâîì ãð. Ì. äî êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «5-òà ìіñüêà ëіêàðíя ì. Ê.» ïðî
âіäøêîäóâàííя ìàéíîâîї òà ìîðàëüíîї øêîäè ðàéîííèé ñóä ì. Ê., íà ïіäñòàâі
ïîäàíèõ äîêàçіâ, âñòàíîâèâ, ùî ïðàöіâíèêè âіäïîâіäàчà ïîðóøили îáîâ’яçîê
íàäàâàòè ñâîєчàñíó òà êâàëіôіêîâàíó ìåäèчíó і ëіêàðñüêó äîïîìîãó, à ñàìå:
íåíàëåæíî áóëî виконано ëàïàðîñêîïіþ, внаслідок чîãî у ïàöієíòêè виникла êðîâîòåчà, яêу ñâîєчàñíî не âèяâили, і ðîçâèíóâñя ãåìîðàãічíèé
øîê (ï. «à» ч. 1 ñò. 78 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî
îõîðîíó çäîðîâ’я»). Ліêàðі òàêîæ íå âèêîíàëè îáîâ’яçêó ç íàäàííя ïàöієíòîâі
â äîñòóïíіé ôîðìі іíôîðìàöії ïðî ñòàí éîãî çäîðîâ’я, ìåòó ïðîâåäåííя
çàïðîïîíîâàíèõ äîñëіäæåíü і ëіêóâàëüíèõ çàõîäіâ, ïðîãíîç ìîæëèâîãî
ðîçâèòêó çàõâîðþâàííя, ó òîìó чèñëі про ðèçèê äëя æèòòя і çäîðîâ’я, à
ñàìå: íå ïîіíôîðìóâàëè ãð. Ì. ïðî ìîæëèâі íàñëіäêè çàïðîïîíîâàíîãî
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ìåäèчíîãî âòðóчàííя, ïðî ðèçèê äëя її çäîðîâ’я (ч. 3 ñò. 39 Çàêîíó Óêðàїíè
«Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»). Çàîчíèì ðіøåííяì
суду âіä 24 áåðåçíя 2006 ð. âèìîãè ïîçèâàчêè áóëè çàäîâîëåíі чàñòêîâî: â
ðàõóíîê âіäøêîäóâàííя ìàéíîâîї øêîäè – 200 ãðí, â ðàõóíîê êîìïåíñàöії
ìîðàëüíîї øêîäè – 10 000 ãðí. Îäíàê уæå 15 áåðåçíя 2007 ð. ðіøåííяì
àïåëяöіéíîãî ñóäó Ä. îáëàñòі ñóìó âіäøêîäóâàííя ìîðàëüíîї øêîäè áóëî
çìåíøåíî äî 3 000 ãðí. Àïåëяöіéíèé ñóä ââàæàâ, ùî ðîçìіð ïðèñóäæåíîї
êîìïåíñàöії çà ìîðàëüíó øêîäó íå âіäïîâіäàâ îáñяãó çàïîäіяíèõ ìîðàëüíèõ
і ôіçèчíèõ ñòðàæäàíü, òàêîæ íå áóв âðàõîâàíий ñòóïіíь âèíè âіäïîâіäàчà.

д) Ïðàêòèчíі ïîðàäè
1.	Öåé îáîâ’яçîê ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà êîðåñïîíäóє з ïðàâом
ïàöієíòà íà іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’я.
2.	Дëя çàáåçïåчåííя ïðàâà ïàöієíòà íà іíôîðìàöіþ ïðî ñòàí çäîðîâ’я
вàæëèâå ïðàêòèчíå çíàчåííя ìàє ç’яñóâàííя çìіñòó (îçíàê)
ìåäèчíîї іíôîðìàöії. Ìåäèчíèé ïðàöіâíèê çîáîâ’яçàíèé íàäàâàòè
ìåäèчíó іíôîðìàöіþ, ùî õàðàêòåðèçóєòüñя òàêèìè îçíàêàìè:
2.1. Дîñòóïíіñòü ôîðìè, яêà ìàє äâà аспекти: çîâíіøíіé і
âíóòðіøíіé. Çîâíіøíіé ïðîяâëяєòüñя ó äîñòóïі ïàöієíòà, éîãî
çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà чè óïîâíîâàæåíîãî ñóá’єêòà äî òàêîї
іíôîðìàöії, òîáòî øëяõîì ïîäàííя запиту щодо доступу до
персональних даних, àäâîêàòñüêîãî çàïèòó і, яê íàñëіäîê,
îòðèìàííя òàêîї. Öå ìîæå âіäáóâàòèñü àáî øëяõîì îòðèìàííя
êîïіé íåîáõіäíèõ äîêóìåíòіâ, çàñâіäчåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðяäêó, àáî отримання необхідних відомостей áåçïîñåðåäíüî
â çàêëàäі îõîðîíè çäîðîâ’я. Âíóòðіøíіé – öå íàäàííя іíôîðìàöії
äîñòóïíо äëя ðîçóìіííя, óñâіäîìëåííя її çìіñòó ïàöієíòу чè
іíøоìу, ïåðåäáàчåíоìу çàêîíîäàâñòâîì, ñóá’єêòу.
2.2. Дîñòîâіðíіñòü іíôîðìàöії, òîáòî íàäàííя âіäîìîñòåé,
çàçíàчåíèõ ó ìåäèчíіé äîêóìåíòàöії.
2.3. Пîâíîòà, òîáòî íàäàííя іíôîðìàöії â îáñяçі, âèçíàчåíому ó
ïðîöåñóàëüíîìó äîêóìåíòі êîìïåòåíòíîї îñîáè, чè â запиті пацієнта (чи іншого уповноваженого суб’єкта) в усній/письмовій формі,
чè êîëè ëіêàð îòðèìóє іíôîðìîâàíó çãîäó íà ìåäèчíå âòðóчàííя,
çà âèíяòêîì âèïàäêіâ, êîëè ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ðåàëіçóє ñâîє
ïðàâî íà íàäàííя íåïîâíîї іíôîðìàöії â іíòåðåñàõ õâîðîãî.
2.4. Сâîєчàñíість іíôîðìàöії, що виявляється ó äâîõ ôîðìàõ
ðåàëіçàöії îáîâ’яçêó: а) íàäàííя âіäîìîñòåé íà çàïèò ó âñòà
íîâëåíі çàêîíîäàâñòâîì ñòðîêè; б) íàäàííя ìåäèчíîї іíôîðìàöії
äî ìîìåíòó ìåäèчíîãî âòðóчàííя.
3.

Äèâ. òàêîæ ïðàêòèчíі ïîðàäè â ïіäðîçäіëах 6.1.3 та 7.1.7.
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	â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я
8.2.1. Ñóäîâà ôîðìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі
	îõîðîíè çäîðîâ’я
8.2.2. Ïîçàñóäîâі ôîðìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè
	â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я
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	â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я
8.4. Ñóäîâî-ìåäèчíà åêñïåðòèçà òà ïàòîëîãîàíàòîìічíі
	ðîçòèíè
8.4.1. Ñóäîâî-ìåäèчíà åêñïåðòèçà
8.4.2. Ïàòîëîãîàíàòîìічíі ðîçòèíè
8.5. Додатки
8.5.1. Çðàçêè ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíòіâ
8.5.2. Міæíàðîäíî-ïðàâîâі òà íàöіîíàëüíі ìåõàíіçìи
	êîíòðîëþ: кîíòàêòíà іíôîðìàöія
8.5.3. Ðåêîìåíäîâàíà ëіòåðàòóðà
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8
Форми та засоби захисту
прав суб’єктів медичних
правовідносин
за законодавством
України
8.1. Вступ
Äåðæàâà âèçíàє ïðàâî êîæíîãî ãðîìàäяíèíà Óêðàїíè íà îõîðîíó çäîðîâ’я
і çàáåçïåчóє éîãî çàõèñò (ñò. 8 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà
Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»). Пðàâà é çàêîííі іíòåðåñè ïàöієíòіâ ìîæóòü
бути порушені яê ó разі íåâіäïîâіäíîñòі ðåçóëüòàòó ëіêóâàííя îчіêóâàííяì
ïàöієíòà, òàê і ïðè äåôåêòàõ íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè, тому âàæëèâî
ðîçãëяíóòè ôîðìè çàõèñòó ïîðóøåíèõ ïðàâ ôіçèчíèõ îñіá, яêим надавалась
ìåäèчíа äîïîìîãа.
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А також доцільно, з метою дотримання балансу взаємин «медичний
працівник–пацієнт», розкрити механізми захисту прав надавачів медичної
допомоги, окремі аспекти яких було висвітлено в підрозділі 7.1.3.
Ïіäñòàâîþ äëя çàõèñòó ïðàâ людини у сфері охорони здоров’я є âèíèêíåííя
ïðàâîâîãî êîíôëіêòó â êîíòåêñòі íàäàííя ìåäèчíîї äîïîìîãè. Ïіä òàêèì
êîíôëіêòîì ðîçóìієòüñя çіòêíåííя ïðîòèëåæíèõ інтересів ñóá’єêòіâ
ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí, çóìîâëåíå îñîáëèâîñòяìè ðåàëіçàöії їõíüîãî
ïðàâîâîãî ñòàòóñó. Ñóá’єêòàìè þðèäèчíîãî êîíôëіêòó â ñôåðі íàäàííя
ìåäèчíîї äîïîìîãè âèñòóïàþòü ôіçèчíі (ïàöієíò, законний представник,
ìåäèчíèé ïðàöіâíèê, ëіêàð, ùî çàéìàєòüñя ïðèâàòíîþ ïðàêòèêîþ тощо) і
þðèäèчíі (íàïðèêëàä, çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ’я, îðãàí óïðàâëіííя îõîðîíîþ
çäîðîâ’я) îñîáè.
Çàëåæíî âіä ñóá’єêòà, äî яêîãî çâåðòàþòüñя çà çàõèñòîì ïîðóøåíîãî ïðàâà,
ôîðìè çàõèñòó ïðàâ людини у сфері охорони здоров’я ïîäіëяþòüñя íà
þðèñäèêöіéíі òà íåþðèñäèêöіéíі.
Ôîðìè çàõèñòó ïðàâ ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ
ïðàâîâіäíîñèí

Ôîðìè çàõèñòó
Íåþðèñäèêöіéíі

Þðèñäèêöіéíі

Ñóäîâà

Ïîçàñóäîâі

Ñàìîçàõèñò

ÀëüòåðÇâåðíåííя
íàòèâíå Çâåðíåííя
äî ïðîôåдо
ðîçâ’я
ñіéíèõ
íåçàëåæ
çàííя
ìåäèчíèõ
íèõ
êîíôëіêòіâ
àñîöіàöіé
ãðîìàä
ñüêèõ
îá’єäíàíü

Êëàñèôіêàöія ôîðì çàõèñòó ïðàâ ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí
представлена схемами.
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Розділ 8.1.

Ñóäîâà ôîðìà çàõèñòó ïðàâ
ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí

ó ïîðяäêó öèâіëüíîãî
ñóäîчèíñòâà
Çàëåæíî âіä
âèäó суспільних
відносин ó
ãàëóçі îõîðîíè
çäîðîâ’я ìîæå
çäіéñíþâàòèñя:

ó ïîðяäêó êðèìіíàëüíîãî
ñóäîчèíñòâà
ó ïîðяäêó àäìіíіñòðàòèâíîãî
ñóäîчèíñòâà
ó ïîðяäêó êîíñòèòóöіéíîãî
ñóäîчèíñòâà

Ïîçàñóäîâі ôîðìè çàõèñòó ïðàâ
ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí

Çâåðíåííя äî êåðіâíèêà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я чè
éîãî ïіäðîçäіëó àáî çâåðíåííя äî îðãàíó óïðàâëіííя
îõîðîíîþ çäîðîâ’я, у т. ч. до Міністерства охорони
здоров’я України (àäìіíіñòðàòèâíà ôîðìà)
Çâåðíåííя äî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè
ç ïðàâ ëþäèíè
Çâåðíåííя äî Äåðæàâíîї інспекції Óêðàїíè ç ïèòàíü
захисту прав споживачів
Çâåðíåííя äî Комітету Верховної Ради України з
питань охорони здоров’я
Çâåðíåííя äî îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè
Çâåðíåííя äî îðãàíіâ âíóòðіøíіõ ñïðàâ
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8.2. Юрисдикційні форми захисту прав
людини в сфері охорони здоров’я
8.2.1. Ñóäîâà ôîðìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè
çäîðîâ’я
Ñóäîâà ôîðìà çàõèñòó ïðàâ
ñóá’єêòіâ ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí

Ó ïîðяäêó
öèâіëüíîãî
ñóäîчèíñòâà

Ïîçîâíà
çàяâà
Ðіøåííя
ñóäó

Ó ïîðяäêó
êðèìі
íàëüíîãî
ñóäîчèíñòâà
Çàяâè àáî
ïîâіäîìëåííя ïðî
çëîчèí
Ïîñòàíîâà
ïðî
ïîðóøåííя
êðèìіíàëüíîї
ñïðàâè
Îáâèíóâàëüíèé
âèñíîâîê
Öèâіëüíèé
ïîçîâ ó
êðèìіíàëüíіé
ñïðàâі
(íà åòàïі
äîñóäîâîãî
ñëіäñòâà àáî
ñóäîâîãî
ðîçãëяäó
ñïðàâè)

Ó ïîðяäêó
àäìіíіñòðà
òèâíîãî
ñóäîчèíñòâà
Àäìіíіñòðà
òèâíèé
ïîçîâ
Ðіøåííя
ñóäó

Ó ïîðяäêó
êîíñòèòóöіé
íîãî
ñóäîчèíñòâà
Êîíñòèòó
öіéíå
çâåðíåííя
(ñòðîê ïðî
âàäæåííя ó
ñïðàâі –
3 ìіñяöі)
Êîíñòèòó
öіéíå
ïîäàííя
(ñòðîê ïðîâàäæåííя ó
ñïðàâі –
3 ìіñяöі)
Зà ðåçóëü
òàòàìè
ðîçãëяäó
ñêëàäàюòüñя
ðіøåííя і
висновки
Êîíñòèòóöіé
íîãî Ñóäó
Óêðàїíè

Ðіøåííя
ñóäó
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à) çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я у ïîðяäêó
öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà
×àñòèíà 4 ñò. 55 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè âіä 28.06.1996 ð. ãàðàíòóє ïðàâî
êîæíîãî áóäü-яêèìè íå çàáîðîíåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè çàõèùàòè ñâîї
ïðàâà і ñâîáîäè âіä ïîðóøåíü і ïðîòèïðàâíèõ ïîñяãàíü. Âіäïîâіäíî äî ñò.
280 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè (äàëі – ÖÊ Óêðàїíè), яêùî ôіçèчíіé îñîáі
âíàñëіäîê ïîðóøåííя її îñîáèñòîãî íåìàéíîâîãî ïðàâà çàâäàíî ìàéíîâîї
òà (àáî) ìîðàëüíîї øêîäè, öя øêîäà ïіäëяãàє âіäøêîäóâàííþ.
Öèâіëüíèé ïîçîâ є íå òіëüêè íàéïîøèðåíіøèì çàñîáîì ðåàëіçàöії ïåðåä
áàчåíîãî ï. «і» ñò. 6 Çàêîíîì Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî
îõîðîíó çäîðîâ’я» âіä 19.11.1992 ð. ïðàâà íà âіäøêîäóâàííя øêîäè, çàâäàíîї
çäîðîâ’þ (ìàéíîâîї і ìîðàëüíîї), à é çàñîáîì âèçíàòè ïðàâî, ïðèïèíèòè
äіþ, яêà éîãî ïîðóøóє, âèçíàòè ïðàâîчèí íåäіéñíèì (öå àêòóàëüíî äëя
ïîçîâіâ, ùî подаються äî ïðèâàòíèõ ìåäèчíèõ çàêëàäіâ). Обираючи цивільний позов як засіб захисту порушеного права в сфері охорони здоров’я,
слід чітко усвідомлювати всі його позитиви і негативи. Äîñèòü чàñòî
öèâіëüíèé ïîçîâ є ïðàêòèчíî єäèíîþ ìîæëèâіñòþ îòðèìàòè âіäøêîäóâàííя
ìàéíîâîї òà ìîðàëüíîї øêîäè в цьому контексті.
Пам’ятайте!
Нà âèìîãó ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè, çàâäàíîї êàëіöòâîì, іíøèì
óøêîäæåííяì çäîðîâ’я àáî ñìåðòþ, à òàêîæ íà âèìîãó, ùî âèïëèâàє
іç ïîðóøåííя îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ ïîçîâíà äàâíіñòü íå
ïîøèðþєòüñя (ï. 1 òà 3 ч. 1 ñò. 268 ÖÊ Óêðàїíè).

Âàæëèâîþ ïåðåâàãîþ цієї ôîðìè çàõèñòó ïðàâ є òàêîæ âіäíåñåííя
êàòåãîðії ñïðàâ ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè, заподіяної êàëіöòâîì або іíøèì
óøêîäæåííяì çäîðîâ’я, а також смертю фізичної особи äî òèõ, які, çãіäíî
ç ñò. 5 Закону України «Про судовий збір» звільняються від сплати судового збору, îáîâ’яçîê оïëàòè яêого чàñòî є ïðèчèíîþ âіäìîâè ôіíàíñîâо
íåñïðîìîæíих ãðîìàäяí çàõèùàòè ñâîї ïðàâà â ñóäîâîìó ïîðяäêó. Öå
ïîëîæåííя ïіäòâåðäæóєòüñя і íîðìîþ ï. 3 ñò. 22 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò
ïðàâ ñïîæèâàчіâ» (îñêіëüêè ïàöієíòè — öå ñïîæèâàчі ìåäèчíèõ ïîñëóã), ó
яêіé ïåðåäáàчåíî, ùî ñïîæèâàчі çâіëüíяþòüñя âіä ñïëàòè судового збору
çà ïîçîâàìè, ùî ïîâ’яçàíі ç ïîðóøåííяì їõніх ïðàâ.
Âіäïîâіäíî äî ñò. 157 Öивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК
Óêðàїíè), ñóä ðîçãëяäàє ñïðàâè ïðîòяãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó, àëå íå áіëüøå
äâîõ ìіñяöіâ ç äíя âіäêðèòòя ïðîâàäæåííя ó ñïðàâі. Ó âèíяòêîâèõ âèïàäêàõ,
çà êëîïîòàííяì ñòîðîíè, ç óðàõóâàííяì îñîáëèâîñòåé ðîçãëяäó ñïðàâè,
ñóä óõâàëîþ ìîæå ïðîäîâæèòè ðîçãëяä ñïðàâè, àëå íå áіëüøе яê íà 15
днів. Íà ïðàêòèöі ç ðіçíèõ ïðèчèí розгляд ñïðàâè може тривати ïîíàä
3–5 ðîêіâ ëèøå â ñóäі ïåðøîї іíñòàíöії. Êðèòåðії îöіíþâàííя ðîçóìíîñòі
ñòðîêó ðîçãëяäó ñïðàâè є ñïіëüíèìè äëя ñïðàâ уñіõ êàòåãîðіé (öèâіëüíèõ,
êðèìіíàëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ), âіäïîâіäíî äî Ëèñòà
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Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè âіä 25 ñічíя 2006 ð. та п. 36 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від
12.06.2009 р. № 2. Öå – ñêëàäíіñòü ñïðàâè, ïîâåäіíêà çàяâíèêà òà процесуальні дії ñóäó (див. підрозділ «б» 8.1.1).
Ïåâíі òðóäíîùі äëя ïîçèâàчà-ïàöієíòà ìîæå спричиняти ïåðåäáàчåíèé
ñò. 10 ÖÏÊ Óêðàїíè îáîâ’яçîê êîæíîї ñòîðîíè äîâåñòè òі îáñòàâèíè, íà яêі
âîíà ïîñèëàєòüñя яê íà ïіäñòàâó ñâîїõ âèìîã àáî çàïåðåчåíü, àäæå çáіð
äîêàçіâ äëя ïàöієíòà є äîñòàòíüî ñêëàäíîþ ñïðàâîþ чåðåç íåäîñòàòíþ
іíôîðìîâàíіñòü ïðî ðіçíі âèäè ïåðâèííîї ìåäèчíîї äîêóìåíòàöії, à â ðàçі її
âіäñóòíîñòі – âòîðèííîї ìåäèчíîї äîêóìåíòàöії, ùî ìîæå ìіñòèòè чàñòêîâі
âіäîìîñòі ïðî ïàöієíòà òà ïðîöåñ ëіêóâàííя àáî ïðî іíøі âàæëèâі äëя ñïðàâè
îáñòàâèíè. Ó такîìó âèïàäêó ïîçèâàч повинен знати, що ч. 4 ñò. 10 òà ñò.
133 ÖÏÊ Óêðàїíè çàêîíîäàâчî ãàðàíòують çàáåçïåчåííя äîêàçіâ ñóäîì çà
çàяâîþ çàіíòåðåñîâàíîї ñòîðîíè ùå äî ïðåä’яâëåííя íåþ ïîçîâó.
Ñïîñîáè çáèðàííя äîêàçіâ

Àäâîêàòñüêèé çàïèò
• ñò. 6 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî àäâîêàòóðó»
Ñêàðãà
• ñò. 3, 16–21 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí»
Çàяâà
• ñò. 3, 15, 18–21 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí»
Êëîïîòàííя
• ñò. 3, 15, 18–21 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí»
Ïðîïîçèöія
• ñò. 3, 14, 20, 21 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí»
Çàóâàæåííя
• ñò. 3, 14, 20, 21 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí»
Çàïèò ïðî äîñòóï äî ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ
• ñò. 16–19 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»
Çàïèò на інформацію
• ñò. 19–22 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî доступ до публічної інформації»
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Íå ìåíø ñêëàäíèìè äëя ïîçèâàчà є ïèòàííя, ïîâ’яçàíі ç âèñîêîþ âàðòіñòю
ïðàâîâèõ ïîñëóã (ïîçèâàч ìàє ïðàâî òàêі âèòðàòè, ïîâ’яçàíі ç ðîçãëяäîì
ñóäîâîї ñïðàâè яê âèòðàòè íà ïðàâîâó äîïîìîãó, вимагати стягнути з відповідача) òà ôàõîâіñòþ ïðåäñòàâíèêіâ (çâèчàéíî, áàæàíî, ùîá îñòàííіé âîëîäіâ
íåîáõіäíèì äëя ïðåäñòàâíèöòâà îáñяãîì çíàíü ó öàðèíі ìåäèчíîãî ïðàâà).
Ïіäñòàâè òà ïîðяäîê çâåðíåííя äî ñóäó ç öèâіëüíèì ïîçîâîì âèçíàчåíі ÖÊ
Óêðàїíè òà ÖÏÊ Óêðàїíè. Âіäïîâіäíî äî íîðì ìàòåðіàëüíîãî ïðàâà, öèâіëüíі
ïîçîâè ïðî âіäøêîäóâàííя ìàéíîâîї òà ìîðàëüíîї øêîäè ïðåä’яâëяþòüñя
äî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я íà ïіäñòàâі ñò. 1172 ÖÊ Óêðàїíè, ùî ïåðåäáàчàє
âіäïîâіäàëüíіñòü þðèäèчíîї îñîáè øëяõîì âіäøêîäóâàííя øêîäè, çàâäàíîї
її ïðàöіâíèêîì ïіä чàñ âèêîíàííя íèì ñâîїõ òðóäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îáîâ’яçêіâ,
à ìåäèчíèé (-íі) ïðàöіâíèê (-èêè) âèñòóïàòèìе òðåòьою îñîáою íà ñòîðîíі
âіäïîâіäàча. Êîëè éäåòüñя ïðî ìåäèчíîãî ïðàöіâíèêà, яêèé çàéìàєòüñя
іíäèâіäóàëüíîþ ïðàêòèêîþ, òî ïîçîâ ïðåä’яâëяєòüñя áåçïîñåðåäíüî äî
îñîáè, ùî çàâäàëà øêîäу . Çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ’я, яêèé âіäøêîäóâàâ
øêîäó, çàâäàíó ñâîїì ïðàöіâíèêîì àáî ïðàöіâíèêàìè, ìàє ïðàâî çâîðîòíîї
âèìîãè (ðåãðåñó) äî âèííîї îñîáè в ðîçìіðі âèïëàчåíîãî âіäøêîäóâàííя,
ùî çíàчíî ïîëåãøóє ñóäîâèé ïðîöåñ, àäæå âіäïàäàє ïîòðåáà ó âèçíàчåííі
âіäñîòêа ñîëіäàðíîї âіäïîâіäàëüíîñòі êîæíîãî іç çàïîäіþâàчіâ øêîäè (ч. 1
ñò. 1191 ÖÊ Óêðàїíè).
Çâåðíåííя äî ñóäó çà çàõèñòîì ïîðóøåíèõ ïðàâ çäіéñíþєòüñя øëяõîì
ïîäàííя ïîçîâíîї çàяâè, ùî çà ôîðìîþ òà çìіñòîì ïîâèííà âіäïîâіäàòè
âèìîãàì ñò. 119 ÖÏÊ Óêðàїíè. Ïîçîâíà çàяâà ïîâèííà áóòè ïіäïèñàíà
ïîçèâàчåì àáî éîãî ïðåäñòàâíèêîì іç çàçíàчåííяì äàòè її ïîäàííя. ßêùî
ïîçîâíу çàяâу ïîäàє ïðåäñòàâíèê ïîçèâàчà, äî неї äîäàєòüñя äîâіðåíіñòü
чè іíøèé äîêóìåíò, ùî ïіäòâåðäæóє éîãî ïîâíîâàæåííя.
Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì äî ïîçîâíîї çàяâè ïîçèâàч ïîâèíåí äîäàòè її
êîïії òà êîïії âñіõ äîêóìåíòіâ, ùî äîäàþòüñя äî íåї, âіäïîâіäíî äî êіëüêîñòі
âіäïîâіäàчіâ і òðåòіõ îñіá.
Пам’ятайте!
Віäïîâіäíî äî ч. 2 ñò. 120 ÖÏÊ Óêðàїíè ùîäî ïîçîâіâ ïðî âіäøêîäóâàííя
øêîäè çàâäàíîї êàëіöòâîì, іíøèì óøêîäæåííяì çäîðîâ’я àáî
ñìåðòþ, подання копій äîêóìåíòіâ äî ïîçîâíîї çàяâè íå âèìàãàєòüñя.

Ïðè çâåðíåííі îñîáè äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî âіäøêîäóâàííя øêîäè, çàâäà
íîї êàëіöòâîì, іíøèì óøêîäæåííяì çäîðîâ’я àáî ñìåðòþ ôіçèчíîї îñîáè,
çàêîíîäàâñòâîì (ч. 3, 5 ñò. 110 ÖÏÊ Óêðàїíè) âñòàíîâëåíî àëüòåðíàòèâíó
ïіäñóäíіñòü. Òàêèé ïîçîâ ìîæå ïðåä’яâëяòèñü çà ìіñöåçíàõîäæåííяì
âіäïîâіäàчà (þðèäèчíîї îñîáè), за зареєстрованим місцем проживання
чи перебування відповідача (фізичної особи), за зареєстрованим місцем
проживання чи перебування позивача, çà ìіñöåì заподіяння øêîäè, çà
ìіñöåì âèêîíàííя äîãîâîðó.
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Відповідно до ст. 131 ЦПК України сторони зобов’язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а
якщо попереднє судове засідання не проводиться, – до початку розгляду справи по суті. Äîêàçè, ïîäàíі ç ïîðóøåííяì çàçíàчåíîї âèìîãè, íå
ïðèéìàþòüñя, яêùî ñòîðîíà íå äîâåäå, ùî äîêàçè ïîäàíî íåñâîєчàñíî
ç ïîâàæíèõ ïðèчèí. На ïîïåðåäíüîму ñóäîâîму çàñіäàííі òàêîæ ухвалюється ðіøåííя ïðî íåîáõіäíіñòü çàáåçïåчåííя äîêàçіâ: äîïèò ñâіäêіâ,
ïðèçíàчåííя åêñïåðòèçè, âèòðåáóâàííя òà (àáî) îãëяä äîêàçіâ, ó òîìó чèñëі
çà їõ ìіñöåçíàõîäæåííяì, òîùî.
Пам’ятайте!
Віäïîâіäíî äî ч. 4 ñò. 61 ÖÏÊ Óêðàїíè («Ïіäñòàâè çâіëüíåííя âіä
äîêàçóâàííя»), âèðîê ó êðèìіíàëüíіé ñïðàâі, ùî íàáðàâ çàêîííîї ñèëè,
îáîâ’яçêîâèé äëя ñóäó, ùî ðîçãëяäàє ñïðàâó ïðî öèâіëüíî-ïðàâîâі
íàñëіäêè äіé îñîáè, ñòîñîâíî яêîї óõâàëåíî âèðîê, ç ïèòàíü, чè ìàëè
ìіñöå öі äії òà чè âчèíåíі âîíè öієþ îñîáîþ.
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Ïіäñòàâè çâіëüíåííя âіä äîêàçóâàííя

Îáñòàâèíè, âèçíàíі ñòîðîíàìè òà іíøèìè îñîáàìè, яêі
áåðóòü óчàñòü ó ñïðàâі, íå ïіäëяãàþòü äîêàçóâàííþ
(ч.1 ñò. 61 ÖÏÊ Óêðàїíè)

Îáñòàâèíè, âèçíàíі ñóäîì çàãàëüíîâіäîìèìè, íå
ïîòðåáóþòü äîêàçóâàííя (ч. 2 ñò. 61 ÖÏÊ Óêðàїíè)

Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåíі ñóäîâèì ðіøåííяì ó öèâіëüíіé,
ãîñïîäàðñüêіé àáî àäìіíіñòðàòèâíіé ñïðàâі, ùî íàáðàëî
çàêîííîї ñèëè, íå äîêàçóþòüñя ïðè ðîçãëяäі іíøèõ ñïðàâ,
ó яêèõ áåðóòü óчàñòü òі ñàìі îñîáè àáî îñîáà, ùîäî яêîї
âñòàíîâëåíî öі îáñòàâèíè (ч. 3 ñò. 61 ÖÏÊ Óêðàїíè)

Âèðîê ó êðèìіíàëüíіé ñïðàâі, ùî íàáðàâ çàêîííîї
ñèëè, àáî ïîñòàíîâà ñóäó ó ñïðàâі ïðî àäìіíіñòðàòèâíå
ïðàâîïîðóøåííя îáîâ’яçêîâі äëя ñóäó, ùî ðîçãëяäàє
ñïðàâó ïðî öèâіëüíî-ïðàâîâі íàñëіäêè äіé îñîáè, ñòîñîâíî
яêîї óõâàëåíî âèðîê àáî ïîñòàíîâó ñóäó, ç ïèòàíü, чè ìàëè
ìіñöå öі äії òà чè âчèíåíі âîíè öієþ îñîáîþ
(ч. 4 ñò. 61 ÖÏÊ Óêðàїíè)

Доречно звернути увагу на новелу цивільного законодавства, положення,
які передбачають ще один додатковий юридичний інструментарій захисту
прав людини, а саме перегляд судових рішень Верховним Судом України
(гл. 3 ЦПК України). Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах
після їх перегляду в касаційному порядку.
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Заява про перегляд судових рішень за підстави 1) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального
права, що потягнуло ухвалення різних за змістом судових рішень у подіб
них випадках повинна бути подана:
а) протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого
подано заяву про перегляд;
б) протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав неоднакового застосування
судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права,
що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з
дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень за підстави 2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення
останньою міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом повинна бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь
якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу
остаточного.
Зазначений спосіб захисту прав людини є новим, практика Верховним
Судом України ще не напрацьована, а відтак, це породжує складності у
правозастосуванні і правореалізації. Користаючись цим способом захисту, вважаємо за необхідне, пам’ятати про таке:
1) заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду
України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і
кримінальних справ;
2) не потрібно сплачувати судовий збір за розгляд справи за заявою про
перегляд рішень тільки за підстави встановлення міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення останньою міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
3) допуск справи до провадження здійснюється Вищим спеціалізованим
судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про що він протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу.
4) ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перег
ляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до
Верховного Суду України протягом п’яти днів з дня її постановлення.
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5) Верховний Суд України розглядає справу не більше одного місяця з дня
відкриття провадження у справі, і якщо задовольняє заяву з підстав, визначених у законодавстві України, виносить мотивовану постанову.
6) якщо Верховний Суд України установить, що судове рішення у справі,
яка переглядається, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення. Якщо судове рішення переглядається з
підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення останньою міжнародних зобов’язань при
вирішенні справи судом, суд скасовує оскаржуване рішення повністю або
частково і має право прийняте нове судове рішення або направити справу
на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.
7) при підготовці заяви про перегляд рішення слід: 1) викристалізувати судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної
інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах; 2) підібрати необхідні до справи Постанови Пленуму Верховного
Суду України; 3) проаналізувати практику Європейського суду з прав людини в цьому контексті, яка є джерелом права, відповідно до ст. 17 Закону
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини»; 4) викласти обгрунтування своєї позиції щодо неод
накового правозастосування судом касаційної інстанції, але пам’ятаючи
про те, що структура і зміст заяви про перегляд рішення відрізняється від
касаційної скарги;
8) підставою для перегляду рішення може слугувати лише неоднакове
застосування судом норм матеріального права, а відтак, процесуальні
порушення не можуть бути підставою для перегляду рішення. Якщо за
результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення останньою міжнародних зобов’язань при
вирішенні справи судом, буде з’ясовано, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального
права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та
вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи
здійснюється Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних
і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ
у касаційному порядку.
Ðîçãëяä öèâіëüíèõ ñïðàâ ùîäî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè
çäîðîâ’я âіäáóâàєòüñя çà çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà.
Âіäìіííіñòü ìîæå ïîëяãàòè ëèøå â òàêòèöі âåäåííя ñïðàâè в ñóäі, яêó îáèðàє
ïðåäñòàâíèê ó ñïðàâі ç óðàõóâàííяì îñîáëèâîñòåé ñïðàâè òà âèõîäячè ç
äîêàçîâîї áàçè.
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Ñóäîâà ôîðìà çàõèñòó
â ïîðяäêó öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà

Ïðàâî íà çàõèñò ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä âіä ïîðóøåíü і ïðîòèïðàâíèõ ïîñяãàíü,
ó òîìó чèñëі â ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я
(ч. 4 ñò. 55 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ч.1 ñò. 15, ч.1 ñò. 16 ÖÊ Óêðàїíè, ï. «і» ñò. 6, 8
Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»)

Ïіäãîòîâêà ïîçîâíîї çàяâè
Ïîøèðþþòüñя çàãàëüíі
âèìîãè äî ïîçîâíîї
çàяâè, ïåðåäáàчåíі
ñò.119, 120 ÖÏÊ Óêðàїíè

Íå ïîøèðþþòüñя
ïðàâèëà ùîäî ïîäàííя
êîïіé ïîçîâíîї çàяâè
òà äîêóìåíòіâ, ùî
äîäàþòüñя, âіäïîâіäíî
äî êіëüêîñòі âіäïîâіäàчіâ
і òðåòіõ îñіá (ñò. 120 ÖÏÊ
Óêðàїíè)

Çàêëàä îõîðîíè
çäîðîâ’я âіäøêîäîâóє
øêîäó, çàâäàíó їõíіì
ïðàöіâíèêîì ïіä чàñ
âèêîíàííя íèì ñâîїõ
òðóäîâèõ (ñëóæáîâèõ)
îáîâ’яçêіâ (ñò. 1172 ÖÊ
Óêðàїíè)

Çâåðíåííя äî ñóäó
Íà êàòåãîðіþ ìåäèчíèõ
ñïðàâ íå ïîøèðþєòüñя
ïîçîâíà äàâíіñòü
(ч. 3 ñò. 268 ÖÊ Óêðàїíè)
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Íå ïіäëяãàє сïëàòі
ñóäîâèé çáіð
(ï. 2 ч. 1 ст. 5 Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî судовий
збір»)

Ïіäñóäíіñòü ìåäèчíèõ
ñïðàâ:
1) за зареєстрованим
місцем проживання чи
перебування відповідача
(фізичної особи) (ч. 1 ст.
109 ЦПК України);
2) çà ìіñöåçíà
õîäæåííяì âіäïîâіäàчà
(юридичної особи)
(ч. 2 ñò. 109 ÖÏÊ
Óêðàїíè); 3) çà ìіñöåì
ïðîæèâàííя чи
перебування ïîçèâàчà
(ч. 3, 5 ст. 110 ЦПК
України); 4) çà ìіñöåì
çàâäàííя øêîäè (ч. 3
ñò. 110 ÖÏÊ Óêðàїíè);
5) за місцем виконання
договору (ч. 5 ст. 110
ЦПК України)
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Ðîçãëяä ñïðàâè ó ñóäі I-ї іíñòàíöії
Âіäêðèòòя
ïðîâàäæåííя ó
ñïðàâі
(íå ïіçíіøå
трьох äíіâ
ç äíя
íàäõîäæåííя
ïîçîâíîї çàяâè
äî ñóäó або
закінчення
строку,
встановленого
для усунення
недоліків, та
не пізніше
наступного
дня після
отримання
судом у
порядку,
передбаченому
ч. 3 ст. 122
ЦПК України,
інформації
про місце
проживання
(перебування)
фізичної особи)
(ч. 4 ñò.122 ÖÏÊ
Óêðàїíè)

*

Âіäïîâіäàч
ìàє ïðàâî
ïðåä’яâèòè
çóñòðічíèé
ïîçîâ до
початку
розгляду
справи по
суті
(ñò. 123 ÖÏÊ
Óêðàїíè)

Ïîïåðåäíє Ñóäîâèé ðîçãëяä
Çàïåðåчåííя
ñóäîâå
(ïðîòяãîì
âіäïîâіçàñіäàííя* ðîçóìíîãî ñòðîêó,
äàчà ïðîòè (ïðîòяãîì
àëå íå áіëüøå
ïîçîâó
десяти
äâîõ ìіñяöіâ ç
(ñò.128
днів ç äíя
äíя âіäêðèòòя
ÖÏÊ
âіäêðèòòя
ïðîâàäæåííя ó
Óêðàїíè) ïðîâàäæåííя ñïðàâі) (ñò.157
ó ñïðàâі)
ÖÏÊ Óêðàїíè):
(ñò.129 ÖÏÊ – ðîçãëяä ñïðàâè
Óêðàїíè)
по ñóòі (ñò. 173
ÖÏÊ Óêðàїíè);
– ñóäîâі äåáàòè
(ñò.193 ÖÏÊ
Óêðàїíè);
– ñóäîâі ðіøåííя
(ñò. 208 ÖПÊ
Óêðàїíè)

Це необов’язковий етап провадження, рішення про його проведення залежить
від судді (п. 4 ч. 5 ст. 122 ЦПК України).
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Åêñïåðòèçà
Ïðèçíàчàєòüñя
çà çàяâîþ îñіá,
яêі áåðóòü óчàñòü
ó ñïðàâі
(ñò. 143
ÖÏÊ Óêðàїíè)

Êëîïîòàííя
ïðî åêñïåðòèçó,
îïëàòà, ïіäñòàâè
äëя îñêàðæåííя

Âèäè åêñïåðòèç:
ïåðâèííà,
ïîâòîðíà,
äîäàòêîâà,
êîìіñіéíà
і êîìïëåêñíà

Ïëàòó çà ñóäîâó
åêñïåðòèçó
âíîñèòü ñòîðîíà,
яêà çàяâèëà
êëîïîòàííя ïðî
ïðèçíàчåííя
åêñïåðòèçè;
ñòîðîíè оплачують
ïîðіâíó, яêùî
êëîïîòàííя
çàяâëåíî îáîìà
ñòîðîíàìè (ñò. 86
ÖÏÊ Óêðàїíè)

Îñêàðæåííя ðіøåííя ñóäó
Àïåëяöіéíà ñêàðãà íà ðіøåííя
(ïðîòяãîì десяти äíіâ
з дня його проголошення
(ч.1 ñò. 294 ÖÏÊ Óêðàїíè))

Êàñàöіéíà ñêàðãà ìîæå áóòè ïîäàíà
ïðîòяãîì двадцяти днів ç äíя
íàáðàííя çàêîííîї ñèëè ðіøåííяì
(óõâàëîþ) àïåëяöіéíîãî ñóäó
(ч.1 ñò. 325 ÖÏÊ Óêðàїíè)

á) çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я ó ïîðяäêó
êðèìіíàëüíîãî ñóäîчèíñòâà
Äëя çàáåçïåчåííя çàõèñòó ñâîїõ ïðàâ ó ïîðяäêó êðèìіíàëüíîãî ñóäîчèíñòâà
ôіçèчíі îñîáè чè óïîâíîâàæåíі íèìè îñîáè ìàþòü ãàðàíòîâàíå ñò. 94
Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè (äàëі – ÊÏÊ Óêðàїíè) ïðàâî
çâåðíóòèñü іç çàяâàìè àáî ïîâіäîìëåííяìè ïðî çëîчèí, îôîðìëåíèìè
â óñíіé àáî ïèñüìîâіé ôîðìàõ. Óñíó çàяâó çàíîñяòü äî ïðîòîêîëó, яêèé
ïіäïèñóþòü çàяâíèê і ïîñàäîâà îñîáà, ùî ïðèéíяëà çàяâó. Ïèñüìîâà çàяâà
ïîâèííà îáîâ’яçêîâî áóòè ïіäïèñàíà îñîáîþ, âіä іìåíі яêîї âîíà ïîäàєòüñя.
Ïðè öüîìó çàяâíèêà ïîïåðåäæàþòü ïðî âіäïîâіäàëüíіñòü çà íåïðàâäèâèé
äîíîñ і ôіêñóþòü öå ó ïðîòîêîëі.
Âіäïîâіäíî äî ñò. 97 ÊÏÊ Óêðàїíè, ïðîêóðîð, ñëіäчèé, îðãàí äіçíàííя àáî
ñóääя çîáîâ’яçàíі ïðèéìàòè çàяâè і ïîâіäîìëåííя ïðî âчèíåíі àáî такі, що
готуються, çëîчèíè, â òîìó чèñëі é у ñïðàâàõ, яêі íå ïіäëяãàþòü їõ âіäàííþ.
Ñòîñîâíî çàяâè àáî ïîâіäîìëåííя ïðî çëîчèí ïðîêóðîð, ñëіäчèé, îðãàí
äіçíàííя àáî ñóääя çîáîâ’яçàíі íå ïіçíіøå òðèäåííîãî ñòðîêó ïðèéíяòè
îäíå ç òàêèõ ðіøåíü:
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1) ïîðóøèòè êðèìіíàëüíó ñïðàâó. Ïðîêóðîð, ñëіäчèé, îðãàí äіçíàííя àáî
ñóääя çîáîâ’яçàíі âèíåñòè ïîñòàíîâó ïðî ïîðóøåííя êðèìіíàëüíîї ñïðàâè
çà íàяâíîñòі ïðèâîäіâ і ïіäñòàâ, çàçíàчåíèõ ó ñò. 94 öüîãî Êîäåêñó. Ó ñò. 2367 ÊÏÊ Óêðàїíè ïåðåäáàчåíî ïðàâî íà îñêàðæåííя äî ñóäó ïîñòàíîâè ïðî
ïîðóøåííя ñïðàâè;
2) âіäìîâèòè â ïîðóøåííі êðèìіíàëüíîї ñïðàâè. Ó ñò. 236-1 ÊÏÊ Óêðàїíè
ãàðàíòîâàíî ïðàâî íà îñêàðæåííя äî ñóäó ïîñòàíîâè ïðî âіäìîâó â
ïîðóøåííі êðèìіíàëüíîї ñïðàâè;
3) íàïðàâèòè çàяâó àáî ïîâіäîìëåííя çà íàëåæíіñòþ.
ßêùî çàяâà àáî ïîâіäîìëåííя ïðî çëîчèí äî ïîðóøåííя ñïðàâè ïîòðåáóє
ïåðåâіðêè, òàêó ïåðåâіðêó çäіéñíþþòü ïðîêóðîð, ñëіäчèé àáî îðãàí äіçíàííя
â ñòðîê, ùî íå ïåðåâèùóє äåñяòè äíіâ, øëяõîì âіäіáðàííя ïîяñíåíü
âіä îêðåìèõ ãðîìàäяí чè ïîñàäîâèõ îñіá àáî âèòðåáóâàííя íåîáõіäíèõ
äîêóìåíòіâ (íàïðèêëàä, ïåðâèííîї ìåäèчíîї äîêóìåíòàöії).
Ñëіäчèé, ïîðóøèâøè ñïðàâó, ïðîâà äèòü äîñóäîâå ñëіäñòâî, яêå
çàâåðøóєòüñя ñêëàäàííяì îáâèíóâàëüíîãî âèñíîâêó àáî ïîñòàíîâè ïðî
çàêðèòòя ñïðàâè çãіäíî çі ñò. 212 ÊÏÊ Óêðàїíè. Ïîñòàíîâà îðãàíó äіçíàííя,
ñëіäчîãî, ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòя êðèìіíàëüíîї ñïðàâè ìîæå áóòè
îñêàðæåíà îñîáîþ, іíòåðåñіâ яêîї âîíà ñòîñóєòüñя, àáî її ïðåäñòàâíèêîì
íà ïіäñòàâі ñò. 236-5 ÊÏÊ Óêðàїíè.
Çà âіäñóòíîñòі ïіäñòàâ äля ïîðóøåííя êðèìіíàëüíîї ñïðàâè ïðîêóðîð,
ñëіäчèé, îðãàí äіçíàííя àáî ñóääя ñâîєþ ïîñòàíîâîþ âіäìîâëяþòü ó
ïîðóøåííі êðèìіíàëüíîї ñïðàâè, ïðî ùî ïîâіäîìëяþòü çàіíòåðåñîâàíèõ
îñіá і ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè, îðãàíіçàöії (ñò. 99 ÊÏÊ Óêðàїíè). Àëå
яêùî ìàòåðіàëè ïåðåâіðêè ìіñòяòü äàíі ïðî íàяâíіñòü ó äіяííі îñîáè
àäìіíіñòðàòèâíîãî àáî äèñöèïëіíàðíîãî ïðîñòóïêó, îñîáà, ùî ïðîâîäèëà
ïåðåâіðêó, ìàє ïðàâî íàäіñëàòè çàяâó êîìïåòåíòíèì îðãàíàì äëя âæèòòя
ïåðåäáàчåíèõ çàêîíîäàâñòâîì çàõîäіâ âïëèâó.
Ðîçãëяä ñïðàâè ó ñóäі ïåðøîї іíñòàíöії ó ïîðяäêó êðèìіíàëüíîãî ñóäîчèíñòâà
çäіéñíþєòüñя âіäïîâіäíî äî íîðì òðåòüîãî ðîçäіëó ÊÏÊ Óêðàїíè.
Ïðè âñòàíîâëåííі ñêëàäó çëîчèíó â äіяííяõ îñîáè âàæëèâèì, à чàñòî é
îñíîâíèì, äæåðåëîì äîêàçіâ ó ìåäèчíіé ñïðàâі ñëóãóþòü åêñïåðòèçà і
âèñíîâîê åêñïåðòà âñóïåðåч ñò. 67 ÊÏÊ Óêðàїíè («Îöіíêà äîêàçіâ»). Áåç
âèñíîâêіâ ñóäîâî-ìåäèчíîї åêñïåðòèçè ñóäîâі ìåõàíіçìè çàõèñòó ïðàâ
ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я чàñòî çàëèøàþòüñя ìàëîåôåêòèâíèìè,
à êðèìіíàëüíå ïðîâàäæåííя ñïðàâè çà «ìåäèчíîþ ñòàòòåþ» áåç ç’яñóâàííя
õàðàêòåðó òà ñòóïåíя óøêîäæåíü çäîðîâ’я, ùî íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü
åêñïåðòіâ, ïðîñòî âòðàчàє ñåíñ (áіëüø äåòàëüíî öå ïèòàííя âèñâіòëåíî в
ïіäðîçäіëі 8.4.1).
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Âàæëèâèì ïèòàííяì ïðîâàäæåííя ñïðàâ, îñîáëèâî ìåäèчíèõ, є äîòðè
ìàííя ñòðîêіâ ðîçãëяäó. Зволікання з ðîçãëяäом ñïðàâè, çâèчàéíî,
íåãàòèâíî âïëèâàє íà åôåêòèâíіñòü і ñâîєчàñíіñòü çàõèñòó ïðàâ ïàöієíòіâ.
Íà æàëü, ó ïðàâîçàñòîñîâíіé ïðàêòèöі öåé òåðìіí òëóìàчèòüñя ïî-ðіçíîìó,
îñîáëèâî, êîëè éäåòüñя ïðî ìåäèчíі ñïðàâè. Âіäïîâіäíî äî Ëèñòà
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè âіä 25 ñічíя 2006 ð. та п. 36 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у Суду першої інстанції»
від 12.06.2009 р. № 2, êðèòåðії îöіíþâàííя ðîçóìíîñòі ñòðîêó ðîçãëяäó
ñïðàâè є ñïіëüíèìè äëя ñïðàâ âñіõ êàòåãîðіé (öèâіëüíèõ, êðèìіíàëüíèõ,
ãîñïîäàðñüêèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ). Öå – ñêëàäíіñòü ñïðàâè, ïîâåäіíêà
çàяâíèêà òà процесуальні дії суду. Âіäïîâіäàëüíіñòü äåðæàâè çà çàòяãóâàííя
ïðîâàäæåííя ó ñïðàâі, яê ïðàâèëî, íàñòàє ó ðàçі íåðåãóëяðíîãî ïðèçíàчåííя
ñóäîâèõ çàñіäàíü, ïðèçíàчåííя ñóäîâèõ çàñіäàíü ç âåëèêèìè іíòåðâàëàìè,
çàòяãóâàííя ïðè ïåðåäàííі àáî ïåðåñèëàííі ñïðàâè ç îäíîãî ñóäó â іíøèé,
íåâæèòòя ñóäîì çàõîäіâ äëя äèñöèïëіíóâàííя ñòîðіí ó ñïðàâі, ñâіäêіâ,
åêñïåðòіâ, ïîâòîðíîãî íàïðàâëåííя ñïðàâè íà äîäàòêîâå ðîçñëіäóâàííя
чè íîâèé ñóäîâèé ðîçãëяä.
Ó êðèìіíàëüíîìó ñóäîчèíñòâі ñòðîêіâ äëя ðîçãëяäó ñïðàâ ó ñóäі íå
ïåðåäáàчåíî, ëèøå çàçíàчåíî, ùî ñóäîâå çàñіäàííя стосовно êîæíої
ñïðàâи âіäáóâàєòüñя áåçïåðåðâíî, êðіì чàñó, ïðèçíàчåíîãî äëя âіäïîчèíêó
(ñò. 257 ÊÏÊ Óêðàїíè). Âîäíîчàñ çàêîíîäàâåöü чіòêî âèçíàчèâ äâà іíøі
ñòðîêè, à ñàìå:
1) ñòðîê ïîïåðåäíüîãî ðîçãëяäó ñïðàâè (ñò. 241 ÊÏÊ Óêðàїíè): ñïðàâà
ïîâèííà áóòè ïðèçíàчåíà äî ïîïåðåäíüîãî ðîçãëяäó íå ïіçíіøå äåñяòè äіá,
à ó ðàçі ñêëàäíîñòі ñïðàâè – íå ïіçíіøå òðèäöяòè äіá ç äíя íàäõîäæåííя
її äî ñóäó;
2) ñòðîêè ïðèçíàчåííя ñïðàâè äî ðîçãëяäó â ñóäі (ñò. 256 ÊÏÊ Óêðàїíè):
ñïðàâà ïîâèííà áóòè ïðèçíàчåíà äî ðîçãëяäó â ñóäі íå ïіçíіøå äåñяòè äіá, à
ó âèïàäêàõ ñêëàäíîñòі ñïðàâè – íå ïіçíіøå äâàäöяòè äіá ç äíя ïîïåðåäíüîãî
її ðîçãëяäó.
Хîчåìî ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîáëåìатикè öèâіëüíîãî ïîçîâó â êðèìі
íàëüíій ñïðàâі, ùî гарантований ñò. 28 ÊÏÊ Óêðàїíè.
1. Öèâіëüíèé ïîçîâ ìîæå áóòè ïðåä’яâëåíèé яê ïіä чàñ äîñóäîâîãî ñëіäñòâà
і äіçíàííя, òàê і ïіä чàñ ñóäîâîãî ðîçãëяäó ñïðàâè, àëå äî ïîчàòêó ñóäîâîãî
ñëіäñòâà. Âіäìîâà ó ïîçîâі â ïîðяäêó öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà ïîçáàâëяє
ïîçèâàчà ïðàâà ïðåä’яâèòè òîé ñàìèé ïîçîâ ó êðèìіíàëüíіé ñïðàâі. Îñîáà,
яêà íå ïðåä’яâèëà öèâіëüíîãî ïîçîâó â êðèìіíàëüíіé ñïðàâі, à òàêîæ îñîáà,
öèâіëüíèé ïîçîâ яêîї çàëèøèâñя áåç ðîçãëяäó, ìàє ïðàâî ïðåä’яâèòè éîãî
â ïîðяäêó öèâіëüíîãî ñóäîчèíñòâà.
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2. Îäíîчàñíіñòü ðîçãëяäó ñóäîì êðèìіíàëüíîї ñïðàâè і öèâіëüíîãî ïîçîâó
ñïðèяє ïîâíîìó, âñåáічíîìó é îá’єêòèâíîìó äîñëіäæåííþ îáñòàâèí ñïðàâè,
áіëüø øâèäêîìó âіäøêîäóâàííþ çàïîäіяíîї çëîчèíîì ìàòåðіàëüíîї øêîäè,
ïîëåãøóє ïîòåðïіëîìó äîêàçóâàííя ïіäñòàâ і ðîçìіðó öèâіëüíîãî ïîçîâó,
äàє çíàчíó ïðîöåñóàëüíó åêîíîìіþ, óñóâàþчè äóáëþâàííя ó ðîáîòі ñóäіâ,
що íåìèíóчå ïðè îêðåìîìó ðîçãëяäі êðèìіíàëüíîї ñïðàâè і öèâіëüíîãî
ïîçîâó.
3. Öèâіëüíèé ïîçîâ ó êðèìіíàëüíіé ñïðàâі, ïîâ’яçàíіé ç íåíàëåæíèì íàäàí
íяì ìåäèчíîї äîïîìîãè, ïîâèíåí ïðåä’яâëяòèñü äî çàêëàäó îõîðîíè
çäîðîâ’я, à îáâèíóâàчåíèé/підсудний âèñòóïàòèìå òðåòüîþ îñîáîþ, ùî íå
çàяâëяє ñàìîñòіéíèõ âèìîã ùîäî ïðåäìåòà ñïîðó íà ñòîðîíі âіäïîâіäàчà
(хоча аналіз судової практики дає підстави стверджувати про те, що правозастосування у цьому контексті неуніфіковано. А відтак, нерідко в судах
зустрічаються цивільні позови в кримінальних справах, які пред’являються
до підсудного/обвинуваченого). Êîëè äî êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі
áóäå ïðèòяãóâàòèñü ìåäèчíèé ïðàöіâíèê, ùî çàéìàєòüñя іíäèâіäóàëüíîþ
ìåäèчíîþ ïðàêòèêîþ, òî âіäïîâіäàчåì ó ñïðàâі, ïîâ’яçàíіé ç öèâіëüíèì
ïîçîâîì, áóäå ìåäèê, яêèé îáâèíóâàчóєòüñя ó âчèíåííі çëîчèíó.
4. Ïðè ðîçãëяäі öèâіëüíîãî ïîçîâó â êðèìіíàëüíіé ñïðàâі ç ïèòàíü, íå
âðåãóëüîâàíèõ ÊÏÊ Óêðàїíè, ñóä ìîæå êåðóâàòèñя âіäïîâіäíèìè íîðìàìè
ÖÏÊ Óêðàїíè (ï. 5 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè âіä
31.03.1989 ð. ¹ 3).
Пам’ятайте!
Дî ñò. 112 ÊÏÊ Óêðàїíè «Ïіäñëіäíіñòü» 19.04.2007 ð. âíåñåíî çìіíè,
çãіäíî ç яêèìèäîñóäîâå ñëіäñòâî ó ñïðàâàõ ïðî çëîчèíè, ñêëàä яêèõ
âèçíàчåíî â ñò. 140 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè («Íåíàëåæíå
âèêîíàííя ïðîôåñіéíèõ îáîâ’яçêіâ ìåäèчíèì àáî ôàðìàöåâòèчíèì
ïðàöіâíèêîì»), ïðîâàäяòü ñëіäчі îðãàíè âíóòðіøíіõ ñïðàâ, яê,
âіäïîâіäíî, і çà ñò. 139 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè («Íåíàäàííя
äîïîìîãè õâîðîìó ìåäèчíèì ïðàöіâíèêîì»).
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Ñóäîâà ôîðìà çàõèñòó
â ïîðяäêó êðèìіíàëüíîãî ñóäîчèíñòâà

Ïðàâî íà çâåðíåííя іç çàяâàìè àáî ïîâіäîìëåííяìè ïðî çëîчèí äî
îðãàíіâ äіçíàííя чè äîñóäîâîãî ñëіäñòâà
Ôîðìà çâåðíåííя –
óñíà àáî ïèñüìîâà (ч. 1
ñò. 95 ÊÏÊ Óêðàїíè)

Óñíі çàяâè çàíîñяòüñя
äî ïðîòîêîëó, яêèé
ïіäïèñóþòü çàяâíèê
òà ïîñàäîâà îñîáà, яêà
ïðèéíяëà çàяâó
(ч. 2 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðàїíè)

Ïèñüìîâà çàяâà
ïîâèííà áóòè ïіäïèñàíà
îñîáîþ, âіä яêîї âîíà
ïîäàєòüñя
(ч. 3 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðàїíè)

Ðіøåííя îðãàíіâ äіçíàííя чè äîñóäîâîãî ñëіäñòâà
«Ìåäèчíі çëîчèíè»
ïіäñëіäíі îðãàíàì
âíóòðіøíіõ ñïðàâ
(ñò.112 ÊÏÊ
Óêðàїíè)
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Äîñëіäчà
ïåðåâіðêà
çäіéñíþєòüñя
äî ïîðóøåííя
êðèìіíàëüíîї
ñïðàâè, ó ñòðîê
íå áіëüøå äåñяòè
äíіâ øëяõîì
âіäіáðàííя
ïîяñíåíü âіä
îêðåìèõ
ãðîìàäяí чè
ïîñàäîâèõ îñіá
àáî âèòðåáóâàííя
íåîáõіäíèõ
äîêóìåíòіâ
(ч. 4 ñò. 97 ÊÏÊ
Óêðàїíè)

Åêñïåðòíå
ñóäîâî-ìåäèчíå
äîñëіäæåííя
ïðèçíàчàєòüñя
òà ïðîâîäèòüñя
äî ïîðóøåííя
êðèìіíàëüíîї
ñïðàâè, â ìåæàõ
äîñëіäчîї
ïåðåâіðêè

Çà ðåçóëüòàòàìè
ðîçãëяäó çàяâè
àáî ïîâіäîìëåííя
ïðî çëîчèí
íå ïіçíіøå
òðèäåííîãî ñòðîêó
ïðèéìàєòüñя îäíå
ç òàêèõ ðіøåíü:
1) ïîðóøèòè
êðèìіíàëüíó
ñïðàâó;
2) âіäìîâèòè
â ïîðóøåííі
êðèìіíàëüíîї
ñïðàâè;
3) íàïðàâèòè
çàяâó àáî
ïîâіäîìëåííя çà
íàëåæíіñòþ
(ч. 2 ñò. 97 ÊÏÊ
Óêðàїíè)
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Ïîðóøåííя êðèìіíàëüíîї ñïðàâè
Ïðîâåäåííя äîñóäîâîãî
ñëіäñòâà (ïðîòяãîì äâîõ
ìіñяöіâ ç ìîìåíòó
ïîðóøåííя êðèìіíàëüíîї
ñïðàâè (ñò.120 ÊÏÊ
Óêðàїíè)

Ïіäãîòîâêà
îáâèíóâàëüíîãî
âèñíîâêó àáî
ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòя
êðèìіíàëüíîї ñïðàâè
(ñò. 212, 223 ÊÏÊ
Óêðàїíè)

Îáîâ’яçêîâå
ïðèçíàчåííя
åêñïåðòèçè äëя âñòà
íîâëåííя: 1) ïðèчèí
ñìåðòі; 2) òяæêîñòі
і õàðàêòåðó òіëåñíèõ
óøêîäæåíü; 3)
ïñèõічíîãî ñòàíó
ïіäîçðþâàíîãî àáî
îáâèíóâàчåíîãî çà
íàяâíîñòі â ñïðàâі
äàíèõ, ùî âèêëèêàþòü
ñóìíіâ ùîäî éîãî
îñóäíîñòі
(ñò. 76 ÊÏÊ Óêðàїíè)

Ñëіäчèé ìàє ïðàâî
äîïèòàòè åêñïåðòà
ç ìåòîþ îäåðæàííя
ðîç’яñíåííя àáî
äîïîâíåííя âèñíîâêó,
ïðî ùî ñêëàäàєòüñя
ïðîòîêîë äîïèòó
(ñò. 201 ÊÏÊ Óêðàїíè)

Ïîñòàíîâà ñëіäчîãî
ïðî çàêðèòòя ñïðàâè
ìîæå áóòè îñêàðæåíà
ïðîêóðîðîâі â
ñåìèäåííèé ñòðîê ç äíя
îäåðæàííя ïèñüìîâîãî
ïîâіäîìëåííя àáî êîïії
ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòя
ñïðàâè
(ч.1 ñò. 215 ÊÏÊ
Óêðàїíè)

Åêñïåðòèçà
Ìàòåðіàëè åêñïåðòèçè
ïðåä’яâëяþòüñя
ïіäîçðþâàíîìó àáî
îáâèíóâàчåíîìó, ïðî ùî
ñêëàäàєòüñя âіäïîâіäíèé
ïðîòîêîë (ñò. 202 ÊÏÊ
Óêðàїíè)
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Ðîçãëяä ñïðàâè в ñóäі I-ї іíñòàíöії
Ïîïåðåäíіé
ðîçãëяä
ñïðàâè
ñóääåþ
(íå ïіçíіøå
äåñяòè äіá,
à â ðàçі
ñêëàäíîñòі
ñïðàâè –
íå ïіçíіøå
òðèäöяòè
äіá ç äíя
íàäõîäæåííя
її äî ñóäó)
(ñò. 241 ÊÏÊ
Óêðàїíè)

Âіäêðèòòя ñóäîâîãî
çàñіäàííя
(âñòàíîâëåííя
яâêè óчàñíèêіâ
ñóäîâîãî ðîçãëяäó,
âñòàíîâëåííя
îñîáè ïіäñóäíîãî,
ðîç’яñíåííя
ïðàâ і îáîâ’яçêіâ,
çàяâëåííя
і ðîçâ’яçàííя
êëîïîòàíü)
(ñò. 283–296 ÊÏÊ
Óêðàїíè)

Ñóäîâå
Ñóäîâі
ñëіäñòâî
äåáàòè
(äîñëіäæåí òà îñòàííє
íя äîêàçіâ ó
ñëîâî
ïіäñóäíîãî
ñïðàâі)
(ñò. 297– (ñò. 318–320
317 ÊÏÊ
ÊÏÊ
Óêðàїíè)
Óêðàїíè)

Ïîñòàíîâ
ëåííя
âèðîêó –
îáâèíóâàëü
íого àáî
âèïðàâäó
âàëüíого
(ñò. 327 ÊÏÊ
Óêðàїíè)

Öèâіëüíèé ïîçîâ ó êðèìіíàëüíіé ñïðàâі
Ìîæå áóòè
ïðåä’яâëåíèé ïіä чàñ
äіçíàííя òà äîñóäîâîãî
ñëіäñòâà àáî ïіä чàñ
ñóäîâîãî ðîçãëяäó, àëå
äî ïîчàòêó ñóäîâîãî
ñëіäñòâà (ч. 3 ñò. 28 ÊÏÊ
Óêðàїíè)
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Ïðè âèïðàâäàííі
ïіäñóäíîãî чåðåç
íåäîâåäåííя éîãî óчàñòі
ó âчèíåííі çëîчèíó àáî
çà âіäñóòíîñòі ïîäії
çëîчèíó ñóä âіäìîâëяє â
öèâіëüíîìó ïîçîâі
(ч. 2 ñò. 328 ÊÏÊ
Óêðàїíè)

Ïðè âèïðàâäàííі
ïіäñóäíîãî çà
âіäñóòíîñòі â éîãî äіяõ
ñêëàäó çëîчèíó ñóä
çàëèøàє öèâіëüíèé
ïîçîâ áåç ðîçãëяäó
(ч. 3 ñò. 328 ÊÏÊ
Óêðàїíè)
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Îñêàðæåííя ðіøåííя ñóäó
Àïåëяöія íà âèðîê, óõâàëó чè
ïîñòàíîâó ñóäó I-ї іíñòàíöії ìîæå áóòè
ïîäàíà ïðîòяãîì ï’яòíàäöяòè äіá ç
ìîìåíòó їõ ïðîãîëîøåííя
(ч. 3 ñò. 349 ÊÏÊ Óêðàїíè).
Подання апеляції на вирок, ухвалу
чи постанову суду зупиняє набрання
ними законної сили та їх виконання
(ч. 1 ст. 354 КПК України)

Касаційні скарги на судові рішення:
а) вироки і постанови апеляційного
суду (ч. 1 ст. 383 КПК України) можуть
бути подані протягом одного місяця
з моменту проголошення вироку чи
оголошення ухвали або постанови,
які оскаржуються (ч. 1 ст. 386 КПК
України).
Подання скарг на такі судові рішення
зупиняє набрання ними законної сили
(ч. 1 ст. 389 КПК України);
б) вироки місцевих судів, постанови
(ухвали) цих судів у справах про
застосування примусових заходів
...медичного характеру ... (ч. 2 ст.
386 КПК України) можуть бути подані
протягом трьох місяців з моменту
набрання ними законної сили
(ч. 2 ст. 386 КПК України).
Ïîäàííя скарг на такі судові рішення
çóïèíяє íàáðàííя íèìè çàêîííîї ñèëè
(ч. 2 ñò. 389 ÊÏÊ Óêðàїíè)

â) çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я ó ïîðяäêó
àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäîчèíñòâà
Àäìіíіñòðàòèâíå ñóäîчèíñòâî – âèä ñóäîâîї ôîðìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè,
â òîìó чèñëі ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я. Öя ôîðìà çàõèñòó є îäíèì ç
äієâèõ ñïîñîáіâ çìóñèòè îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíè ìіñöåâîãî
ñàìîâðяäóâàííя, їõíіõ ïîñàäîâèõ і ñëóæáîâèõ îñіá, іíøèõ ñóá’єêòіâ ïðè
çäіéñíåííі íèìè âëàäíèõ óïðàâëіíñüêèõ ôóíêöіé íà îñíîâі çàêîíîäàâñòâà,
â òîìó чèñëі íà âèêîíàííя äåëåãîâàíèõ ïîâíîâàæåíü, âчèíèòè ïåâíі äії àáî
óòðèìàòèñü âіä íèõ, çàìіñòü òðèâàëîго òà áåçðåçóëüòàòíîго листування
òà îñêàðæåííя. Òàêîæ ця ôîðìà çàõèñòó ìîæå âïëèíóòè на åôåêòèâíіñòü
іíøèõ ôîðì çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я (íàïðèêëàä,
àäìіíіñòðàòèâíої). Çîêðåìà, ïàöієíò/медичний працівник, яêèé áóäå
íåçàäîâîëåíèé ðîçãëяäîì éîãî çâåðíåííя чè áåçäіяëüíіñòþ ïðåäñòàâíèêіâ
óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я, ìîæå çâåðíóòèñü àáî äî ñóäó â ïîðяäêó
àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäîчèíñòâà, àáî äî âèùåñòîяùîãî îðãàíó.
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Öя ôîðìà çàõèñòó â öàðèíі îõîðîíè çäîðîâ’я çàñòîñîâóєòüñя, êîëè ïàöієíò/медичний працівник – ïîçèâàч ó ñïðàâі – îñêàðæóє ïðîòèïðàâíі ðіøåííя, äії чè
áåçäіяëüíіñòü îðãàíó äåðæàâíîї âëàäè чè îðãàíó ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя
ó ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я, їõíіõ ñëóæáîâèõ àáî ïîñàäîâèõ îñіá (напðèêëàä,
ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я, ãîëîâíîãî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я
îáëàñíîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії чи óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я ìіñüêîї
ðàäè) чи іншого суб’єкта при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в т.ч. на виконання делегованих повноважень.
Особливу увагу доречно приділити саме останньому сегменту, який підпадає «під сферу оскарження». До кола «інших суб’єктів, які здійснюють
владні управлінські функції» належать головні лікарі та інші особи, які належать до службових у сфері охорони здоров’я. Однозначності у правозастосовній практиці в контексті цієї другої групи осіб, що є складовою
нормативного визначення поняття «суб’єкт владних повноважень» (ст.
3 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України)),
зокрема, щодо виду судочинства, пов’язаного з оскарженням їх рішень,
дій і бездіяльності, немає. З аналізу низки законодавчих актів, доходимо до висновку, що, для прикладу, дії головного лікаря закладу охорони
здоров’я оскаржуватимуться у порядку адміністративного судочинства.
Відповідно до п.п. 1 п. «а» ч.1 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», одним із власних (самоврядних) повноважень виконавчих
органів сільських, селищних міських рад є управління закладами охорони здоров’я. Це повноваження органом місцевого самоврядування делегується комунальним закладам охорони здоров’я, статутні документи
яких, у тій чи іншій інтерпретації, містять положення однакові за суттю, що
управління закладом охорони здоров’я здійснюється головним лікарем.
Відтак, головному лікарю делегуються владні управлінські функції на основі законодавства. Крім цього, згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78, затвердженим Наказом МОЗ
України від 29.03.2002 р. № 117, на головного лікаря покладено завдання
й обов’язки щодо здійснення керівництва лікувально-профілактичним закладом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій
охорони здоров’я (п. 1).
Пам’ятайте!
Сïåöèôіêîþ äîêàçóâàííя â àäìіíіñòðàòèâíîìó ñóäîчèíñòâі є òå, ùî
ó ñïðàâàõ ïðî ïðîòèïðàâíіñòü ðіøåíü, äіé чè áåçäіяëüíîñòі ñóá’єêòà
âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü îáîâ’яçîê ùîäî äîâåäåííя ïðàâîìіðíîñòі ñâîãî
ðіøåííя, äії чè áåçäіяëüíîñòі ïîêëàäàєòüñя íà âіäïîâіäàчà, яêùî âіí
çàïåðåчóє ïðîòè àäìіíіñòðàòèâíîãî ïîçîâó. Òîáòî â àäìіíіñòðàòèâíèõ
ñïðàâàõ çàïðîâàäæåíî ïðåçóìïöіþ âèíè âіäïîâіäàчà – ñóá’єêòà
âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü.

Äëя çâåðíåííя äî àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäó çà çàõèñòîì ïðàâ, ñâîáîä òà
іíòåðåñіâ îñîáè âñòàíîâëþєòüñя 6-місячний ñòðîê, яêèé ïîчèíàє ñïëèâàòè
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ç äíя, êîëè îñîáà äіçíàëàñя àáî ïîâèííà áóëà äіçíàòèñя ïðî ïîðóøåííя
ñâîїõ ïðàâ, ñâîáîä чè іíòåðåñіâ (ч. 2 ñò. 99 ÊАС Óêðàїíè).
Àäìіíіñòðàòèâíèé ïîçîâ ïîäàєòüñя äî àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäó ç äîòðè
ìàííяì âèìîã íîðìè ñò. 105 ÊÀÑ Óêðàїíè â ôîðìі ïèñüìîâîї ïîçîâíîї çàяâè
îñîáèñòî ïîçèâàчåì àáî éîãî ïðåäñòàâíèêîì. Письмова позовна заява
може бути складена шляхом заповнення бланка позовної заяви, наданого судом. ßêùî ïîçîâíу çàяâу ïîäàє ïðåäñòàâíèê, òî ó íіé çàçíàчàþòüñя
іì’я ïðåäñòàâíèêà, éîãî ïîøòîâà àäðåñà, à òàêîæ íîìåð çàñîáó çâ’яçêó,
àäðåñà åëåêòðîííîї ïîøòè, яêùî òàêі є. Îäíîчàñíî ç ïîçîâíîþ çàяâîþ
ïîäàєòüñя äîâіðåíіñòü чè іíøèé äîêóìåíò, ùî ïіäòâåðäæóє ïîâíîâàæåííя
ïðåäñòàâíèêà.
Âіäïîâіäíî äî âèìîã ч. 1 ñò. 122 ÊÀÑ Óêðàїíè, àäìіíіñòðàòèâíà ñïðàâà ìàє
áóòè ðîçãëяíóòà і âèðіøåíà ïðîòяãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó, àëå íå áіëüøå ìіñяöя
ç äíя âіäêðèòòя ïðîâàäæåííя ó ñïðàâі. Ñóäîâі ðіøåííя â àäìіíіñòðàòèâíîìó
ñóäîчèíñòâі âèêëàäàþòüñя ó ôîðìі ïîñòàíîâè, ùî ïåðåäáàчåíî ч. 1 ñò. 158
ÊÀÑ Óêðàїíè.
Ñóäîâà ôîðìà çàõèñòó
â ïîðяäêó àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäîчèíñòâà
Ïðàâî íà çàõèñò ñâîїõ ïðàâ, ñâîáîä чè іíòåðåñіâ
ó ñôåðі ïóáëічíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí
(ч. 4 ñò. 55 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ñò. 6 ÊÀÑ Óêðàїíè, ï. «ї» ñò. 6, 8 Çàêîíó Óêðàїíè
«Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»)

Ïіäãîòîâêà àäìіíіñòðàòèâíîãî ïîçîâó
Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі
письмової позовної заяви з дотриманням законодавчих вимог (ст. 105,
106 КАС України). Письмова позовна заява може бути складена шляхом
заповнення бланка позовної заяви, наданого судом (ч. 2 ст. 105 КАС України)

Çâåðíåííя äî àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäó
Ïіäñóäíіñòü ñïðàâ: 1) çà ìіñöåçíàõîäæåííяì âіäïîâіäàчà (ч. 1 ñò. 19 ÊÀÑ
Óêðàїíè); 2) çà ìіñöåì ïðîæèâàííя (ïåðåáóâàííя, çíàõîäæåííя) ïîçèâàчà
(ч. 2 ñò. 19 ÊÀÑ Óêðàїíè)
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Ðîçãëяä ñïðàâè ó ñóäі I-ї іíñòàíöії
Ïіäãîòîâêà
ñïðàâè
Ïîïåðåäíє
Âіäêðèòòя
äî ñóäîâîãî
ñóäîâå çàñіäàííя*
ïðîâàäæåííя ó
ðîçãëяäó (ñò. 110
(ïðîòяãîì
ñïðàâі (ñóääя
ÊÀÑ Óêðàїíè)
ðîçóìíîãî
âèðіøóє íå ïіçíіøå
ñòðîêó – ч.1
íàñòóïíîãî
ñò. 111 ÊÀÑ
äíя ïіñëя
Óêðàїíè)
íàäõîäæåííя
ïîçîâíîї çàяâè äî
àäìіíіñòðàòèâíîãî
ñóäó àáî
çàêіíчåííя ñòðîêó
äëя óñóíåííя
íåäîëіêіâ
ïîçîâíîї çàяâè
ïðè çàëèøåííі
ïîçîâíîї çàяâè
áåç ðóõó – та
не пізніше нас
тупного дня з
дня отримання
судом у порядку,
передбаченому
ч. 3 ст. 107
КАС України,
інформації про
місце проживання
(перебування)
фізичної особи —
ч. 4 ñò. 107 ÊÀÑ
Óêðàїíè)

Ñóäîâèé ðîçãëяä
(ïðîòяãîì
ðîçóìíîãî ñòðîêó,
àëå íå áіëüøå
äâîõ ìіñяöіâ ç
äíя âіäêðèòòя
ïðîâàäæåííя
ó ñïðàâі)
(ñò. 122 ÊÀÑ
Óêðàїíè):
— ðîçãëяä ñïðàâè
çà ñóòòþ
(ñò. 135 ÊÀÑ
Óêðàїíè);
— ñóäîâі äåáàòè
(ñò. 152 ÊÀÑ
Óêðàїíè);
— ñóäîâі ðіøåííя
(ñò. 160 ÊÀÑ
Óêðàїíè)

Îñêàðæåííя ðіøåííя ñóäó
Àïåëяöіéíà ñêàðãà íà ïîñòàíîâó
ñóäó (ïðîòяãîì десяти äíіâ з дня
її проголошення – ч. 2 ñò. 186 ÊÀÑ
Óêðàїíè)

Êàñàöіéíà ñêàðãà íà ñóäîâі ðіøåííя
(ïðîòяãîì двадцяти днів ïіñëя
íàáуття çàêîííîї ñèëè ñóäîâèì
ðіøåííяì ñóäó àïåëяöіéíîї іíñòàíöії —
ч. 2 ñò. 212 ÊÀÑ Óêðàїíè)

*	Необов’язковий етап, який проводиться на розсуд суду (п. 4 ч. 5 ст. 107 КАС
України).
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ã) çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я ó ïîðяäêó
êîíñòèòóöіéíîãî ñóäîчèíñòâà
ªäèíèì îðãàíîì êîíñòèòóöіéíîї þðèñäèêöії â Óêðàїíі є Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä
Óêðàїíè, який âèðіøóє ïèòàííя ïðî âіäïîâіäíіñòü çàêîíіâ òà іíøèõ ïðàâîâèõ
àêòіâ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè і äàє îôіöіéíå òëóìàчåííя Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà
çàêîíіâ Óêðàїíè (ñò. 147 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè).
Ôîðìàìè çâåðíåííя äî Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè є êîíñòèòóöіéíå
ïîäàííя òà êîíñòèòóöіéíå çâåðíåííя (ñò. 38 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè»). Îäíàê стосовно ïðîöåäóðè çàõèñòó
ãðîìàäяíàìè ñâîїõ çàêîííèõ ïðàâ і ñâîáîä ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я â
ïîðяäêó êîíñòèòóöіéíîãî ñóäîчèíñòâà застосовується ëèøå êîíñòèòóöіéíå
çâåðíåííя.
Êîíñòèòóöіéíå çâåðíåííя – öå ïèñüìîâå êëîïîòàííя äî Êîíñòèòóöіéíîãî
Ñóäó Óêðàїíè ïðî íåîáõіäíіñòü îôіöіéíîãî òëóìàчåííя Êîíñòèòóöії
Óêðàїíè òà çàêîíіâ Óêðàїíè ç ìåòîþ çàáåçïåчåííя ðåàëіçàöії чè çàõèñòó
êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà, à òàêîæ ïðàâ
þðèäèчíîї îñîáè (ч. 1 ñò. 42 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä
Óêðàїíè»). Ñóá’єêòàìè ïðàâà íà êîíñòèòóöіéíå çâåðíåííя є ãðîìàäяíè
Óêðàїíè, іíîçåìöі, îñîáè áåç ãðîìàäяíñòâà òà þðèäèчíі îñîáè (ч. 1 ñò.
42 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè»). Ó öàðèíі îõîðîíè
çäîðîâ’я âæå є ïðåöåäåíò прийняття Êîíñòèòóöіéíèì Ñóäîì Óêðàїíè
ðіøåííя çà êîíñòèòóöіéíèì çâåðíåííяì ãðîìàäяíèíà – ñïðàâà Óñòèìåíêà
Ê.Ã. âіä 30.10.1997 ð. (Ðіøåííя Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ó ñïðàâі
ùîäî îôіöіéíîãî òëóìàчåííя ñòàòåé 3, 23, 31, 47, 48 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
іíôîðìàöіþ» òà ñòàòòі 12 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» (ñïðàâà Ê.Ã.
Óñòèìåíêà).

8.2.2. Ïîçàñóäîâі ôîðìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè
çäîðîâ’я
à) àäìіíіñòðàòèâíà ôîðìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè ó ñôåðі îõîðîíè
çäîðîâ’я
Öя ôîðìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè ïîëяãàє ó çâåðíåííі äî посадової особи
(ñëóæáîâîї îñîáè çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я) чè äî îðãàíó вищого рівня
(âіäïîâіäíîãî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я, Міíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я)
ó сфері îõîðîíè çäîðîâ’я іç âèêîðèñòàííяì ðіçíèõ çàñîáіâ çàõèñòó.
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Засоби çàõèñòó ïðàâ ñóá’єêòіâ
ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí

Àäìіíіñòðàòèâíà
ôîðìà
çàõèñòó:
çàñîáè
çàõèñòó

Çàяâà

Êëîïîòàííя

Ñêàðãà

Àäìіíіñòðàòèâíà ôîðìà çàõèñòó: çâåðíåííя
äî îðãàíіâ îõîðîíè çäîðîâ’я òà їõ ïîñàäîâèõ îñіá

Ìіíіñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè

Îáëàñíå óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я

Óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я ìіñòà

Ãîëîâíèé ëіêàð çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’я

Çâåðíåííя â àäìіíіñòðàòèâíîìó ïîðяäêó äî îðãàíіâ âèêîíàâчîї âëàäè
ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я çäіéñíþєòüñя згідно з ïіäïîðяäêóâàííям: âіä
óïðàâëіííя/âіääіëó îõîðîíè çäîðîâ’я ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії äî
ÌÎÇ Óêðàїíè.
Ïіäñòàâàìè äëя çâåðíåííя äî çàçíàчåíèõ îðãàíіâ є ïîðóøåííя ïðàâà,
âіäìîâà ó ðåàëіçàöії ïðàâà, çàïîäіяííя øêîäè çäîðîâ’þ, âñòàíîâëåííя
ôàêòó òàêèõ ïîðóøåíü òîùî.
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Пам’ятайте!
Зâåðíåííя äî êåðіâíèêà ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíîãî çàêëàäó
íå є îáîâ’яçêîâîþ ïåðåäóìîâîþ äëя çâåðíåííя çі ñêàðãîþ äî
âіäïîâіäíîãî îðãàíó âèùîãî ðіâíя âåðòèêàëі âèêîíàâчîї âëàäè чè
îðãàíó ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя.

Дî óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я ïðè ìіñöåâіé äåðæàâíіé àäìіíіñòðàöії/
ìіñüêіé ðàäі ìîæна зверну тися óñíî íà îñîáèñòîìó ïðèéîìі àáî
ïèñüìîâî øëяõîì ïîäàííя âіäïîâіäíîї çàяâè ïðî çàáåçïåчåííя ðåàëіçàöії
ïåðåäáàчåíîãî çàêîíîì ïðàâà чè ñêàðãè ïðî ïîðóøåííя ìåäèчíèìè
ïðàöіâíèêàìè ïðàâ ëþäèíè. Ïîäàííя òàêîї çàяâè àáî ñêàðãè, âіäïîâіäíî äî
ñò. 9 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí», çîáîâ’яçóє îðãàí, äî яêîãî
ñêàðæàòüñя, âñåáічíî òà îá’єêòèâíî ðîçãëяíóòè íàâåäåíі ó ñêàðçі àáî çàяâі
äîâîäè òà âèìîãè, òà çà ðåçóëüòàòàìè òàêîãî ðîçãëяäó ïðèéíяòè ðіøåííя
ïðî ñêàñîâóâàííя àáî çìіíó îñêàðæóâàíîãî ðіøåííя ó âèïàäêàõ, яêùî
âîíè íå âіäïîâіäàþòü çàêîíó àáî іíøèì íîðìàòèâíèì àêòàì, íåâіäêëàäíî
âæèâàòè çàõîäіâ äî ïðèïèíåííя íåïðàâîìіðíèõ äіé, âèяâëяòè, óñóâàòè
ïðèчèíè òà óìîâè, яêі ñïðèяëè ïîðóøåííяì; çàáåçïåчóâàòè ïîíîâëåííя
ïîðóøåíèõ ïðàâ, ðåàëüíå âèêîíàííя ïðèéíяòèõ ó çâ’яçêó ç çàяâîþ чè
ñêàðãîþ ðіøåíü; âæèâàòè çàõîäіâ ùîäî âіäøêîäóâàííя ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîì ïîðяäêó ìàòåðіàëüíої шкоди, яêùî її áóëî çàâäàíî ãðîìàäяíèíó
âнаслідок óùåìëåííя éîãî ïðàâ чè çàêîííèõ іíòåðåñіâ, âèðіøóâàòè
ïèòàííя âіäïîâіäàëüíоñòі îñіá, ç âèíè яêèõ áóëî äîïóùåíî ïîðóøåííя.
Ãðîìàäяíèíові ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåâіðêè ïîâіäîìëяюòü ïèñüìîâî, ùî
äає йому змогу, â ðàçі éîãî íåçãîäè ç ïðèéíяòèì ðіøåííяì, îñêàðæèòè
éîãî äî îðãàíó âèùîãî ðіâíя àáî ñóäó. Êðіì òîãî, яêùî ñêàðãà чè çàяâà
є íåîá´ðóíòîâàíîþ, ãðîìàäяíèíó ðîç’яñíþєòüñя ïîðяäîê îñêàðæåííя
ïðèéíяòîãî ðіøåííя.
Перевагою òàêîї ôîðìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я
є îáîâ’яçîê ïåðåñèëàííя ñêàðã і çàяâ çà íàëåæíіñòþ (ïðîòяãîì íå áіëüøå
ï’яòè äíіâ) äî êîìïåòåíòíèõ îðãàíіâ òà óñòàíîâ, ïðî ùî òàêîæ ïèñüìîâî
іíôîðìóþòüñя çàяâíèêè (ñò. 7 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí»).
Отже, íàâіòü яêùî ãðîìàäяíèí íå ìàâ äîñòàòíüîї іíôîðìàöії ïðî ïîðяäîê
îñêàðæåííя íåïðàâîìіðíèõ äіяíü чè íåçàêîííèõ ðіøåíü, яêі ïîðóøóâàëè éîãî
ïðàâà, àáî çâåðíóâñя íå äî êîìïåòåíòíîї óñòàíîâè, ñêàðãу âñå îäíî áóäå
ðîçãëяíóòо, і çà ðåçóëüòàòàìè òàêîãî ðîçãëяäó áóäå ïðèéíяòå âіäïîâіäíå
ðіøåííя. Рîçãëяäаючи ñêàðãи, ùî ñòîñóþòüñя çàïîäіяííя øêîäè çäîðîâ’þ,
óïðàâëіííя îõîðîíè çäîðîâ’я ïðè ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіяõ
ñòâîðþþòüñя êîìіñії ç ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ âіäïîâіäíîї ñïåöіàëьності,
яêі çà підсумками ïåðåâіðêè ñêàðãè ñêëàäàþòü âіäïîâіäíі äîâіäêè ïðî
âèяâëåíі ïîðóøåííя ó íàäàííі ìåäèчíîї äîïîìîãè, íåïðàâîìіðíó ïîâåäіíêó
ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ àáî áåçïіäñòàâíіñòü і íåîá´ðóíòîâàíіñòü çâåðíåííя.
Òàêèé äîêóìåíò íå ëèøå ìîæå áóòè îñêàðæåíèé ó ðàçі íåçãîäè ç íèì, а é
чàñòî є âàæëèâèì äîêàçîì ïіä чàñ îñêàðæåííя íåïðàâîìіðíèõ äіé ìåäèчíèõ
ïðàöіâíèêіâ äî îðãàíіâ âèùîãî ðіâíя àáî ñóäó.
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Ще одним додатковим інструментом захисту прав пацієнтів є звернення до
клініко-експертних комісій (далі – КЕК), які діють при МОЗ України та місцевих управліннях охорони здоров’я, з метою здійснення контролю якості
медичної допомоги. Метою такого контролю є забезпечення прав пацієнтів
на одержання медичної допомоги в необхідному обсязі і належної якості шляхом оптимального використання кадрових і матеріально-технічних
ресурсів охорони здоров’я, застосування досконалих медичних технологій. Об’єктом контролю є медична допомога (комплекс профілактичних,
лікувально-діагностичних і реабілітаційних заходів, які були проведені за
визначеною технологією та з метою досягнення конкретних результатів).
КЕК є постійно діючим органом, який створюється для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації,
скарг громадян України та інших осіб, яким надавалась на території України медична допомога, а також відповідних звернень підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури тощо. За результатами проведеної перевірки КЕК складається
акт експертного контролю за формою, затвердженою МОЗ, який підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці. Копії акту
експертного контролю КЕК можуть надаватися заявникам, на їх вимогу.
Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè çìіñòó ñêàðãè є: її ôàêòîëîãічíà (îïèñîâà)
чàñòèíà, â яêіé çàяâíèê êîíñòàòóє ôàêòè, ðîçòàøîâóє їõ ó ïåâíîìó ïîðяäêó,
ïîâіäîìëяє ïðî íèõ êîìïåòåíòíîìó îðãàíó, âèìàãàє ðîçãëяíóòè öі ôàêòè і
äàòè їì îöіíêó; íåãàòèâíà îöіíêà ïåâíèõ äіé, áåçäіяëüíîñòі, ðіøåíü, яêó äàє
ñêàðæíèê; ïðîõàííя чè âèìîãà ïðî óñóíåííя êîíêðåòíèõ ïîðóøåíü ïðàâ і
çàêîííèõ іíòåðåñіâ чè ïåðåшкод; âèìîãà ïîêàðàòè âèííó ïîñàäîâó îñîáó
çà âчèíåííя íåçàêîííèõ äіé (õîчà öåé åëåìåíò ìîæå áóòè і âіäñóòíіì).
Сêàðãа – öå íå ïðîñòî «ëèñò», íà яêèé ìîæíà âіäïîâіñòè àáî íå âіäïîâіñòè,
à òàêå çâåðíåííя, яêå ïîêëàäàє íà àäðåñàòà низку âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì
îáîâ’яçêіâ і ðîçãëяä яêîãî передбачає äîòðèìàííя çàêîíîäàâчî âèçíàчåíîї
ïðîöåäóðè.
Пам’ятайте!
Щîá îòðèìàòè ñâîєчàñíó і ðåçóëüòàòèâíó âіäïîâіäü íà ñêàðãó,
íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñü òàêèõ ïîñòóëàòіâ: 1) ñêàðãà ïîâèííà áóòè
îá´ðóíòîâàíà; 2) ïîäàâàòè ñêàðãó ñëіä ñâîєчàñíî; 3) çâåðòàòèñü ç
áóäü-яêîþ ñêàðãîþ êðàùå в ïèñüìîâіé ôîðìі; 4) íàдсилаòè ñêàðãó
äî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó чè ïîñàäîâîї îñîáè ñëіä àáî ïîøòîþ –
ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì àáî ç ïîâіäîìëåííяì ïðî âðóчåííя, чи ç
îïèñîì âêëàäåíîãî; àáî передати її îñîáèñòî чè через óïîâíîâàæåíу
îñîáу. Â îñòàííüîìó випадку ñêàðãó слід îáîâ’яçêîâî çàðåєñòðóâàòè
з фіксацією âõіäíèõ ðåêâіçèòіâ íà âëàñíіé êîïії, ùî çàñâіäчóâàòèìå її
ïðèéíяòòя êîìïåòåíòíèì îðãàíîì чè ïîñàäîâîþ îñîáîþ; 5) íå âàðòî
ââàæàòè, ùî ïîäàííя ñêàðãè çäàòíå çàøêîäèòè ïàöієíòові.
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Ñêàðãà íà äії чè ðіøåííя îðãàíó äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíó ìіñöåâîãî
ñàìîâðяäóâàííя, ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè, îðãàíіçàöії, îá’єäíàííя
ãðîìàäяí, çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії, ïîñàäîâîї îñîáè ïîäàєòüñя ó
ïîðяäêó ïіäëåãëîñòі âèùîìó îðãàíó àáî ïîñàäîâіé îñîáі, ùî íå ïîçáàâëяє
ãðîìàäяíèíà ïðàâà, âіäïîâіäíî äî чèííîãî çàêîíîäàâñòâà, çâåðíóòèñя äî
ñóäó, à за âіäñóòíîñòі òàêîãî îðãàíó àáî íåçãîäè ãðîìàäяíèíà ç ïðèéíяòèì
çà ñêàðãîþ ðіøåííяì – áåçïîñåðåäíüî äî ñóäó.
Ãðîìàäяíèí ìîæå ïîäàòè ñêàðãó îñîáèñòî àáî чåðåç óïîâíîâàæåíó
íà öå іíøó îñîáó. Ñêàðãà â іíòåðåñàõ íåïîâíîëіòíіõ і íåäієçäàòíèõ îñіá
ïîäàєòüñя їõ çàêîííèìè ïðåäñòàâíèêàìè. Çãіäíî ç чèííèì çàêîíîäàâñòâîì,
äî îñòàííіõ належать áàòüêè, îïіêóíè, ïіêëóâàëüíèêè äàíîї îñîáè àáî
ïðåäñòàâíèêè òèõ óñòàíîâ і îðãàíіçàöіé, ïіä îïіêîþ чè îïіêóâàííяì яêèõ
âîíà ïåðåáóâàє (ñò. 32 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè).
Äî ñêàðãè äîäàþòüñя усі íàяâíі ó ãðîìàäяíèíà ðіøåííя àáî êîïії ðіøåíü, яêі
ïðèéìàëèñя çà éîãî çâåðíåííяì ðàíіøå, à òàêîæ іíøі äîêóìåíòè, íåîáõіäíі
äëя ðîçãëяäó ñêàðãè, яêі ïіñëя її ðîçãëяäó ïîâåðòàþòüñя ãðîìàäяíèíó.
Ñêàðãà íà ðіøåííя, ùî îñêàðæóâàëîñü, ìîæå áóòè ïîäàíà äî îðãàíó àáî
ïîñàäîâîї îñîáè âèùîãî ðіâíя ïðîòяãîì îäíîãî ðîêó ç ìîìåíòó éîãî
ïðèéíяòòя, àëå íå ïіçíіøå îäíîãî ìіñяöя ç чàñó îçíàéîìëåííя ãðîìàäяíèíà
ç ïðèéíяòèì ðіøåííяì. Ñêàðãè, ïîäàíі ç ïîðóøåííяì çàçíàчåíîãî òåðìіíó,
íå ðîçãëяäàþòüñя. Ïðîïóùåíèé ç ïîâàæíîї ïðèчèíè òåðìіí ìîæå áóòè
ïîíîâëåíèé îðãàíîì чè ïîñàäîâîþ îñîáîþ, ùî ðîçãëяäàє ñêàðãó.
Ðіøåííя âèùîãî äåðæàâíîãî îðãàíó, яêèé ðîçãëяäàâ ñêàðãó, â ðàçі íåçãîäè
ç íèì ãðîìàäяíèíà, ìîæå áóòè îñêàðæåíî äî ñóäó â òåðìіí, ïåðåäáàчåíèé
çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè.
Пам’ятайте!
Зâåðíåííя ðîçãëяäàþòüñя і âèðіøóþòüñя ó òåðìіí íå áіëüøå îäíîãî
ìіñяöя âіä äíя їõ íàäõîäæåííя, à òі, яêі íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî
âèâчåííя, – íåâіäêëàäíî, àëå íå ïіçíіøå ï’яòíàäöяòè äíіâ âіä äíя їõ
îòðèìàííя. ßêùî â ìіñячíèé òåðìіí âèðіøèòè ïîðóøåíі ó çâåðíåííі
ïèòàííя íåìîæëèâî, êåðіâíèê âіäïîâіäíîãî îðãàíó, ïіäïðèєìñòâà,
óñòàíîâè, îðãàíіçàöії àáî éîãî çàñòóïíèê âñòàíîâëþþòü íåîáõіäíèé
òåðìіí äëя éîãî ðîçãëяäó, ïðî ùî ïîâіäîìëяєòüñя îñîáі, яêà
ïîäàëà çâåðíåííя. Ïðè öüîìó çàãàëüíèé òåðìіí âèðіøåííя ïèòàíü,
ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííі, íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ñîðîêà ï’яòè äíіâ.

Íà îá´ðóíòîâàíó ïèñüìîâó âèìîãó ãðîìàäяíèíà òåðìіí ðîçãëяäó ìîæå
áóòè ñêîðîчåíî âіä законодавчо âñòàíîâëåíîãî òåðìіíó.
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Îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè, ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя, ïіäïðèєìñòâà,
óñòàíîâè, îðãàíіçàöії íåçàëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі, îá’єäíàííя ãðîìàäяí,
ïîñàäîâі îñîáè ðîçãëяäàþòü çâåðíåííя ãðîìàäяí, íå ñòяãóþчè çà öå ïëàòè.
Пам’ятайте!
Віäïîâіäíî äî ч. 2 ñò. 8 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí», íå
ðîçãëяäàþòüñя ïîâòîðíі çâåðíåííя îäíèì і òèì самим îðãàíîì âіä
îäíîãî і òîãî æ ãðîìàäяíèíà ç îäíîãî і òîãî æ ïèòàííя, яêùî ïåðøå
âèðіøåíî ïî ñóòі.

Ñóá’єêò ðîçãëяäó ñêàðãè çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëяäó àäìіíіñòðàòèâíîї ñïðàâè
ïðèéìàє îäíå ç òàêèõ ðіøåíü:
• ñêàñóâàòè àáî çìіíèòè îñêàðæóâàíі ðіøåííя ó âèïàäêàõ, ïåðåäáàчåíèõ
çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè, яêùî âîíè íå âіäïîâіäàþòü çàêîíó àáî іíøèì
íîðìàòèâíèì àêòàì;
• ðîç’яñíèòè ïîðяäîê îñêàðæåííя ïðèéíяòîãî ðіøåííя ó ðàçі âèçíàííя
çàяâè чè ñêàðãè íåîá´ðóíòîâàíîþ.
Îêðіì тîãî, óïîâíîâàæåíèé ñóá’єêò ó ìåæàõ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü âèðі
øóє ïèòàííя ïðî âіäïîâіäàëüíіñòü îñіá, ç âèíè яêèõ áóëî äîïóùåíî
ïðàâîïîðóøåííя.
Ó ðàçі íåçãîäè ç ðіøåííяì, ïðèéíяòèì çà ñêàðãîþ, ãðîìàäяíèí ìîæå
îñêàðæèòè éîãî äî îðãàíó вищого рівня àáî äî ñóäó. Ðîçãëяä òàêèõ ñêàðã
та ïðèéíяòòя çà íèìè ðіøåíü ïðîâîäяòüñя ó çàãàëüíîìó ïîðяäêó.
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Àäìіíіñòðàòèâíà ôîðìà çàõèñòó:
ìåõàíіçì çàõèñòó

Çàяâíèê

Çàяâà,
êëîïîòàííя

— сêàñóâàòè àáî çìіíèòè
îñêàðæóâàíі ðіøåííя ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáàчåíèõ
çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè,
яêùî âîíè íå âіäïîâіäàþòü
çàêîíó àáî іíøèì
íîðìàòèâíèì àêòàì;
— оáìåæèòè äîñòóï
ãðîìàäяíèíà äî
âіäïîâіäíîї іíôîðìàöії ïðè
ðîçãëяäі çàяâè, ïðî ùî
ñêëàäàєòüñя ìîòèâîâàíà
ïîñòàíîâà;
— нåâіäêëàäíî âæèòè
çàõîäіâ äî ïðèïèíåííя
íåïðàâîìіðíèõ äіé;
— вèðіøиòè ïèòàííя ïðî
âіäïîâіäàëüíіñòü îñіá,
ç âèíè яêèõ äîïóùåíî
ïîðóøåííя;
— вèçíàòè çàяâó íåîá´ðóí
òîâàíîþ;
— пåðåäàòè çàяâó íà
ðîçãëяä äî іíøèõ îðãàíіâ
çà íàяâíîñòі ïіäñòàâ

Îðãàí äåðæàâíîї
âëàäè, ìіñöåâîãî
ñàìîâðяäóâàííя,
ïіäïðèєìñòâî,
óñòàíîâà, îðãàíіçàöія,
íåçàëåæíî âіä ôîðìè
âëàñíîñòі, îá’єäíàííя
ãðîìàäяí, ïîñàäîâі
îñîáè

Ðіøåííя

— íå áіëüøå 1 ìіñяöя
âіä äíя їõ íàäõîäæåííя;
— яêùî íå ïîòðåáóє
äîäàòêîâîãî âèâчåííя
– íåâіäêëàäíî, àëå íå
ïіçíіøå ніж за 15 äíіâ
âіä їõ îòðèìàííя;
— íå áіëüøå 45 äíіâ,
якщо íå ìîæëèâî
âèðіøити
â ìіñячíèé òåðìіí
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Àäìіíіñòðàòèâíà ôîðìà çàõèñòó:
ìåõàíіçì çàõèñòó

Çàяâíèê

Ñêàðãà

— сêàñóâàòè àáî
çìіíèòè îñêàðæóâàíі
ðіøåííя ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáàчåíèõ
çàêîíîäàâñòâîì
Óêðàїíè,
яêùî âîíè íå
âіäïîâіäàþòü çàêîíó àáî
іíøèì íîðìàòèâíèì
àêòàì;
— оáìåæèòè äîñòóï
ãðîìàäяíèíà äî
âіäïîâіäíîї іíôîðìàöії
ïðè ðîçãëяäі ñêàðãè,
ïðî ùî ñêëàäàєòüñя
ìîòèâîâàíà ïîñòàíîâà;
— нåâіäêëàäíî âæèòè
çàõîäіâ äî ïðèïèíåííя
íåïðàâîìіðíèõ äіé;
— вèðіøóâàòè ïèòàííя
ïðî âіäïîâіäàëüíіñòü
îñіá, ç âèíè яêèõ
äîïóùåíî ïîðóøåííя;
— вèçíàòè ñêàðãó
íåîáґðóíòîâàíîþ;
— пåðåäàòè ñêàðãó
íà ðîçãëяä äî іíøèõ
îðãàíіâ çà íàяâíîñòі
ïіäñòàâ

Ïðîòяãîì 1 ðîêó
ç ìîìåíòó éîãî
ïðèéíяòòя, àëå
íå ïіçíіøå 1 ìіñяöя
ç чàñó îçíàéîìëåííя
ç ðіøåííяì

Îðãàí äåðæàâíîї
âëàäè, ìіñöåâîãî
ñàìîâðяäóâàííя,
ïіäïðèєìñòâî,
óñòàíîâà, îðãàíіçàöія,
íåçàëåæíî âіä ôîðìè
âëàñíîñòі, îá’єäíàííя
ãðîìàäяí, ïîñàäîâі
îñîáè

— íå áіëüøå 1 ìіñяöя âіä
äíя їõ íàäõîäæåííя;

Ðіøåííя

— яêùî íå ïîòðåáóє
äîäàòêîâîãî âèâчåííя –
íåâіäêëàäíî, àëå íå
ïіçíіøå 15 äíіâ âіä їõ
îòðèìàííя;
— íå áіëüøå 45 äíіâ,
ó ðàçі íåìîæëèâîñòі
âèðіøåííя â ìіñячíèé
òåðìіí

Пам’ятайте!
У Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííя ãðîìàäяí» çàêðіïëåíî íèçêó ïðàâ
ãðîìàäяíèíà, яêèé çâåðíóâñя іç ñêàðãîþ äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè,
ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé
íåçàëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі, îá’єäíàíü ãðîìàäяí, çàñîáіâ ìàñîâîї
іíôîðìàöії, ïîñàäîâèõ îñіá (ñò. 18).
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Àäìіíіñòðàòèâíà ôîðìà çàõèñòó:
ïðàâîâèé ñòàòóñ çàяâíèêà
1) ïîäàííя çâåðíåííя â óñíіé чè ïèñüìîâіé ôîðìàõ, íàäіñëàòè ïîøòîþ
àáî ïåðåäàòè äî âіäïîâіäíîãî îðãàíó, óñòàíîâè îñîáèñòî чè чåðåç
óïîâíîâàæåíó îñîáó, яêùî öі ïîâíîâàæåííя îôîðìëåíі âіäïîâіäíî äî
чèííîãî çàêîíîäàâñòâà;

З а я в н и к м а є п р а в о н а:

2) çâåðíåííя äî óïîâíîâàæåíîãî àäðåñàòà (îðãàíó/îñîáè)
óêðàїíñüêîþ чè іíøîþ ìîâîþ, ïðèéíяòíîþ äëя ñòîðіí;
3) îá’єêòèâíèé і ñâîєчàñíèé ðîçãëяä çâåðíåíü, ïåðåâіðêó
âèêëàäåíèõ у íèõ ôàêòіâ, ïðèéíяòòя ðіøåíü âіäïîâіäíî äî чèííîãî
çàêîíîäàâñòâà, і çàáåçïåчåííя їõ âèêîíàííя, ïîâіäîìëåííя ïðî
íàñëіäêè їõ ðîçãëяäó;
4) çàáîðîíó ç’яñîâóâàòè âіäîìîñòі ïðî éîãî îñîáó, яêі íå ñòîñóþòüñя
çâåðíåííя;
5) çâåðíåííя äî ñóäó, âіäïîâіäíî äî чèííîãî çàêîíîäàâñòâà, íåçàëåæíî
âіä òîãî, ùî ñêàðãà ïîäàíà ó ïîðяäêó ïіäëåãëîñòі âèùîìó îðãàíó
àáî ïîñàäîâіé îñîáі, à за âіäñóòíîñòі òàêîãî îðãàíó àáî íåçãîäè
ãðîìàäяíèíà ç ïðèéíяòèì çà ñêàðãîþ ðіøåííяì –
áåçïîñåðåäíüî äî ñóäó;
6) ïîíîâëåííя òåðìіíó ïîäàííя ñêàðãè, çà íàяâíîñòі ïîâàæíîї
ïðèчèíè, îðãàíîì чè ïîñàäîâîþ îñîáîþ, ùî ðîçãëяäàє ñêàðãó;
7) ñêîðîчåííя íîðìàòèâíî âñòàíîâëåíîãî òåðìіíó ðîçãëяäó
çâåðíåííя íà éîãî îá´ðóíòîâàíó ïèñüìîâó âèìîãó;
8) áåçîïëàòíèé ðîçãëяä çâåðíåííя;

9) îñîáèñòèé âèêëàä àðãóìåíòіâ îñîáі, ùî ïåðåâіðяëà çàяâó
чè ñêàðãó, óчàñòü ó ïåðåâіðöі ïîäàíîї ñêàðãè чè çàяâè;
10) îçíàéîìëåííя ç ìàòåðіàëàìè ïåðåâіðêè;
11) ïîäàííя äîäàòêîâèõ ìàòåðіàëіâ àáî íàïîëяãàííя íà їõ çàïèòі
îðãàíîì, яêèé ðîçãëяäàє çàяâó чè ñêàðãó;
12) ïðèñóòíіñòü ïðè ðîçãëяäі çàяâè чè ñêàðãè;
13) іíäèâіäóàëüíå чè êîëåêòèâíå çâåðíåííя;
14) êîðèñòóâàííя ïîñëóãàìè àäâîêàòà àáî ïðåäñòàâíèêà òðóäîâîãî
êîëåêòèâó, îðãàíіçàöії, яêà çäіéñíþє ïðàâîçàõèñíó ôóíêöіþ,
îôîðìèâøè öå óïîâíîâàæåííя ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó;
15) îäåðæàííя ïèñüìîâîї âіäïîâіäі ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëяäó çàяâè чè
ñêàðãè;
16) äîòðèìàííя òàєìíèöі ðîçãëяäó çàяâè чè ñêàðãè íà éîãî óñíó
àáî ïèñüìîâó âèìîãó;
17) âèìîãó âіäøêîäóâàòè çáèòêè, яêùî âîíè ñòàëè ðåçóëüòàòîì
ïîðóøåíü âñòàíîâëåíîãî ïîðяäêó ðîçãëяäó çâåðíåíü
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Àäìіíіñòðàòèâíà ôîðìà çàõèñòó:
ïðàâîâèé ñòàòóñ çàяâíèêà
Îáîâ’яçêè çàяâíèêà

Піäïèñàòè
ïèñüìîâå
çâåðíåííя
іç çàçíàчåííяì
äàòè

Нå ïîäàâàòè
ïîâòîðíèõ
çâåðíåíü, òîáòî
çâåðíåíü, яêі
ïîâèíåí ðîçãëяäàòè
òîé ñàìèé îðãàí
âіä òîãî ñàìîãî
çàяâíèêà ñòîñîâíî
òîãî ñàìîãî ïèòàííя,
яêùî ïåðøå
âèðіøåíî
ïî ñóòі

Дîòðèìóâàòèñü òåðìіíіâ
ïîäàííя ñêàðãè
(ìîæå áóòè ïîäàíà
ïðîòяãîì îäíîãî ðîêó
ç ìîìåíòó ïðèéíяòòя
рішення, àëå íå ïіçíіøå
îäíîãî ìіñяöя ç чàñó
îçíàéîìëåííя
ãðîìàäяíèíà ç нèì)

á) çâåðíåííя äî îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè
Ùå îäíієþ ôîðìîþ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я
є çâåðíåííя äî îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè. Âіäïîâіäíî äî ï. 9 ðîçäіëó 15
«Ïåðåõіäíі ïîëîæåííя» Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà ñò. 19 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
ïðîêóðàòóðó» âіä 05.11.1991 ð., îðãàíè ïðîêóðàòóðè Óêðàїíè çäіéñíþþòü
íàãëяä çà äîäåðæàííяì і çàñòîñóâàííяì çàêîíіâ, ó òîìó чèñëі â ãàëóçі
îõîðîíè çäîðîâ’я, îðãàíàìè âèêîíàâчîї âëàäè, îðãàíàìè ìіñöåâîãî
ñàìîâðяäóâàííя, їõ ïîñàäîâèìè і ñëóæáîâèìè îñîáàìè.
Âіäïîâіäíî äî ñò. 12 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ïðîêóðîð ðîçãëяäàє
çàяâè і ñêàðãè ïðî ïîðóøåííя ïðàâ ãðîìàäяí. Ïðèéíяòå ïðîêóðîðîì
ðіøåííя ìîæå áóòè îñêàðæåíî âèùåñòîяùîìó ïðîêóðîðó àáî äî ñóäó.
Ïіñëя ïðèéíяòòя ðіøåííя ùîäî ñêàðãè Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðàїíè
ïðîâàäæåííя за òàêèми ñêàðãàми â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè ïðèïèíяєòüñя.
Òàêèì чèíîì çâåðíåííя äî îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè òàêîæ âіäáóâàєòüñя за
ïðèíöèïàми òåðèòîðіàëüíîñòі òà ïіäêîíòðîëüíîñòі.
Пам’ятайте!
Пîðяäîê ðîáîòè іç çâåðíåííяìè ãðîìàäяí до îðãàíів ïðîêóðàòóðè
ðåãëàìåíòîâàíî â ²íñòðóêöії ïðî ïîðяäîê ðîçãëяäó і âèðіøåííя
çâåðíåíü òà îñîáèñòîãî ïðèéîìó â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè Óêðàїíè,
çàòâåðäæåíіé íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàїíè âіä
21.06.2011 р. ¹ 9 ãí.
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Ó ïðîöåñі ïåðåâіðêè çà çàяâîþ ãðîìàäяíèíà ïðîêóðîð ìàє ïðàâî âèìàãàòè
âіä êåðіâíèêіâ âіääіëіâ òà óïðàâëіíü îõîðîíè çäîðîâ’я ìіñöåâîї äåðæàâíîї
àäìіíіñòðàöії ïðîâåäåííя ïåðåâіðîê, ðåâіçіé äіяëüíîñòі ïіäïîðяäêîâàíèõ і
ïіäêîíòðîëüíèõ çàêëàäіâ охорони здоров’я òà іíøèõ ñòðóêòóð, íåçàëåæíî
âіä ôîðì âëàñíîñòі, à òàêîæ скерування ñïåöіàëіñòіâ äëя ïðîâåäåííя
ïåðåâіðîê, âіäîìчèõ і ïîçàâіäîìчèõ åêñïåðòèç. ßêùî ïіä чàñ ïåðåâіðêè
çà çàяâîþ чè ñêàðãîþ ãðîìàäяíèíà áóäóòü âèяâëåíі ïîðóøåííя çàêîíó,
ïðîêóðîð àáî éîãî çàñòóïíèê, âіäïîâіäíî äî ñò. 20 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
ïðîêóðàòóðó», â ìåæàõ ñâîєї êîìïåòåíöії ìàþòü ïðàâî, çîêðåìà:
1) ïîðóøóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðяäêó êðèìіíàëüíó ñïðàâó (äî
ñóäîâå ñëіäñòâî â «ìåäèчíèõ ñïðàâàõ», яê ïðàâèëî, çäіéñíþþòü îðãàíè
âíóòðіøíіõ ñïðàâ), äèñöèïëіíàðíå ïðîâàäæåííя àáî ïðîâàäæåííя ïðî
àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííя, ïåðåäàâàòè ìàòåðіàëè íà ðîçãëяä
ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé;
2) äàâàòè ïðèïèñè ïðî óñóíåííя îчåâèäíèõ ïîðóøåíü çàêîíó;
3) âíîñèòè ïîäàííя äî äåðæàâíèõ îðãàíіâ, ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé і
ïîñàäîâèì îñîáàì ïðî óñóíåííя ïîðóøåíü çàêîíó òà óìîâ, ùî їì ñïðèяëè;
4) çâåðòàòèñü äî ñóäó ç çàяâàìè ïðî çàõèñò ïðàâ і çàêîííèõ іíòåðåñіâ
ãðîìàäяí, äåðæàâè, à òàêîæ ïіäïðèєìñòâ òà іíøèõ þðèäèчíèõ îñіá.
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Çâåðíåííя äî îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè
Ñòðîêè
ðîçãëяäó
çâåðíåíü

• Çàяâè
• Ñêàðãè
• Êëîïîòàííя
• Ïðîïîçèöії
• Çàóâàæåííя
Çàñîáè
çâåðíåííя
äî îðãàíіâ
ïðîêóðàòóðè

• Çâåðíåííя ãðîìàäяí,
ñëóæáîâèõ òà іíøèõ
îñіá âèðіøóþòüñя
ïðîòяãîì
30 äíіâ âіä äíя
íàäõîäæåííя â
ïðîêóðàòóðó,
à òі, ùî íå ïîòðåáóþòü
äîäàòêîâîãî âèâчåííя
і ïåðåâіðêè, – íå
ïіçíіøå 15 äíіâ,
яêùî іíøèé ñòðîê
íå âñòàíîâëåíî
çàêîíîäàâñòâîì (ï.
5.1 Íàêàçó Ãåíåðàëüíîї
ïðîêóðàòóðè Óêðàїíè
«Ïðî îðãàíіçàöіþ
ðîáîòè ç ðîçãëяäó
і âèðіøåííя çâåðíåíü
òà îñîáèñòîãî ïðèéîìó
â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè
Óêðàїíè» ¹ 9 ãí
âіä 21.06.2011 ð.).

• Ïðîòåñò
• Ïðèïèñ
• Ïîäàííя
• Ïîñòàíîâà
• Âіäïîâіäü
çà ðåçóëüòàòàìè
ðîçãëяäó çâåðíåííя
(çâåðíåííя ãðîìàäяí
ââàæàþòüñя âèðіøåíèìè
òà çíіìàþòüñя ç
êîíòðîëþ, яêùî
ïîðóøåíі â íèõ ïèòàííя
ïåðåâіðåíî, âæèòî
íåîáõіäíèõ çàõîäіâ,
äàíî âèчåðïíі âіäïîâіäі,
çãіäíî ç чèííèì
çàêîíîäàâñòâîì,
і íàäіñëàíî ïèñüìîâó
âіäïîâіäü).
Çàñîáè
ðåàãóâàííя

Пам’ятайте!
Оðãàíè ïðîêóðàòóðè íå ïіäìіíþþòü îðãàíè âіäîìчîãî óïðàâëіííя òà
êîíòðîëþ і íå âòðóчàþòüñя ó ãîñïîäàðñüêó äіяëüíіñòü, яêùî òàêà íå
ñóïåðåчèòü чèííîìó çàêîíîäàâñòâó. Ïðîêóðîð ìàє ïðàâî äîñòóïó
äî äîêóìåíòіâ і ìàòåðіàëіâ, íåîáõіäíèõ äëя ïðîâåäåííя ïåðåâіðêè, â
òîìó чèñëі çà ïèñüìîâîþ âèìîãîþ, і òàêèõ, ùî ìіñòяòü êîíôіäåíöіéíó
іíôîðìàöіþ. Êðіì тîãî, він ìàє ïðàâî ïèñüìîâî âèìàãàòè ïîäàííя ó
ïðîêóðàòóðó äëя ïåðåâіðêè íåîáõіäíих äîêóìåíòів і ìàòåðіàëів.

â) çâåðíåííя äî îðãàíіâ âíóòðіøíіõ ñïðàâ
Çâåðíåííя äî îðãàíіâ âíóòðіøíіõ ñïðàâ ç âіäïîâіäíèìè çàяâàìè ïðî çëîчèí
ïðîòè æèòòя òà çäîðîâ’я ãðîìàäяíèíà є íåïîøèðåíèì яâèùåì, àäæå äî
âíåñåííя çìіí äî ч. 2 ñò. 112 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè
òàêà êàòåãîðія ñïðàâ áóëà â ïіäñëіäíîñòі îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè.
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Çâåðíåííя äî îðãàíіâ âíóòðіøíіõ ñïðàâ іç çàяâîþ ïðî çëîчèí ó ïîðяäêó,
передбаченому ñò. 94 òà 95 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè,
òяãíå çà ñîáîþ íå ïіçíіøå íіæ у òðèäåííèé ñòðîê ïðèéíяòòя îäíîãî ç ðіøåíü:
1) ïîðóøèòè êðèìіíàëüíó ñïðàâó;
2) âіäìîâèòè â ïîðóøåííі êðèìіíàëüíîї ñïðàâè;
3) íàдіслаòè çàяâó àáî ïîâіäîìëåííя çà íàëåæíіñòþ.
Якщо çàяâó чè ïîâіäîìëåííя ïðî çëîчèí íåîáõіäíî ïåðåâіðèòè äî
ïîðóøåííя ñïðàâè, òàêà ïåðåâіðêà çäіéñíþєòüñя у ñòðîê íå áіëüøå 10
äíіâ øëяõîì âіäіáðàííя ïîяñíåíü âіä îêðåìèõ ãðîìàäяí чè ïîñàäîâèõ
îñіá àáî âèòðåáóâàííя íåîáõіäíèõ äîêóìåíòіâ (ï. 4.2 Íàêàçó ÌÂÑ Óêðàїíè
«Ïðî ïîðяäîê ïðèéìàííя, ðåєñòðàöії òà ðîçãëяäó â îðãàíàõ і ïіäðîçäіëàõ
âíóòðіøíіõ ñïðàâ Óêðàїíè çàяâ і ïîâіäîìëåíü ïðî çëîчèíè, ùî âчèíåíі àáî
ãîòóþòüñя» âіä 14.04.2004 р. ¹ 400).
Пам’ятайте!
Пîðяäîê ðîáîòè іç çâåðíåííяìè ãðîìàäяí ðåãëàìåíòîâàíî ó Íàêàçі
ÌÂÑ Óêðàїíè «Ïðî çàòâåðäæåííя Ïîëîæåííя ïðî ïîðяäîê ðîáîòè çі
çâåðíåííяìè ãðîìàäяí і îðãàíіçàöії їõ îñîáèñòîãî ïðèéîìó â ñèñòåìі
Ìіíіñòåðñòâà âíóòðіøíіõ ñïðàâ Óêðàїíè» âіä 10.10.2004 ð. ¹ 1177.
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Çâåðíåííя äî îðãàíіâ âíóòðіøíіõ ñïðàâ
Ñòðîêè
ðîçãëяäó

• Çàяâè
• Êëîïîòàííя
• Ñêàðãè
• Çàóâàæåííя
• Ïðîïîçèöії
Çàñîáè
çâåðíåííя
äî îðãàíіâ
âíóòðіøíіõ
ñïðàâ

• Нå ïіçíіøå íіæ ó ï’яòèäåííèé
òåðìіí ïîâèííî áóòè ïðèéíяòå
îäíå ç òàêèõ ðіøåíü:
1) ïðèéíяòè äî ñâîãî
ïðîâàäæåííя;
2) ïåðåäàòè íà âèðіøåííя äî
ïіäïîðяäêîâàíîãî чè іíøîãî
îðãàíó âíóòðіøíіõ ñïðàâ;
3) íàäіñëàòè çà íàëåæíіñòþ äî
іíøîãî îðãàíó âèêîíàâчîї
âëàäè, яêùî ïèòàííя, ïîðóøåíі
ó çâåðíåííі, íå належать äî
êîìïåòåíöії îðãàíіâ âíóòðіøíіõ
ñïðàâ, ïðî ùî îäíîчàñíî
ïîâіäîìèòè àâòîðà;
4) çàëèøèòè áåç ðîçãëяäó
(ï. 5.3 Ïîëîæåííя ïðî ïîðяäîê
ðîáîòè çі çâåðíåííяìè
ãðîìàäяí
і îðãàíіçàöії їõ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó â ñèñòåìі
Ìіíіñòåðñòâà âíóòðіøíіõ ñïðàâ
Óêðàїíè, çàòâåðäæåíîãî
íàêàçîì ÌÂÑ Óêðàїíè âіä
10.10.2004 ð. ¹ 1177).
• Çâåðíåííя ðîçãëяäàþòüñя
і âèðіøóþòüñя â òåðìіí íå
áіëüøå îäíîãî ìіñяöя âіä äíя їõ
íàäõîäæåííя, à òі, яêі íå ïîòðå
áóþòü äîäàòêîâîãî âèâчåííя
òà ïðîâåäåííя ïåðåâіðêè
çà íèìè, – íåâіäêëàäíî, àëå
íå ïіçíіøå 15 äíіâ âіä äíя їõ
îòðèìàííя
(ï. 5.4 Ïîëîæåííя ïðî ïîðяäîê
ðîáîòè çі çâåðíåííяìè
ãðîìàäяí
і îðãàíіçàöії їõ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó â ñèñòåìі
Ìіíіñòåðñòâà âíóòðіøíіõ ñïðàâ
Óêðàїíè, çàòâåðäæåíîãî
íàêàçîì ÌÂÑ Óêðàїíè âіä
10.10.2004 ð. ¹ 1177)
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• Âіäïîâіäü çà
ðåçóëüòàòàìè
ðîçãëяäó çâåðíåííя
(çâåðíåííя
ââàæàþòüñя
âèðіøåíèìè, яêùî
ðîçãëяíóòî âñі
ïîрушåíі â íèõ
ïèòàííя, âæèòі
íåîáõіäíі çàõîäè
і çàяâíèêàì äàíі
âèчåðïíі âіäïîâіäі
(ï. 4.6 Ïîëîæåííя
ïðî ïîðяäîê ðîáîòè
çі çâåðíåííяìè
ãðîìàäяí і îðãàíіçàöії
їõ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó
â ñèñòåìі
Ìіíіñòåðñòâà
âíóòðіøíіõ ñïðàâ
Óêðàїíè,
çàòâåðäæåíîãî
íàêàçîì ÌÂÑ Óêðàїíè
âіä 10.10.2004 ð.
¹ 1177)
Засоби
реагування
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Розділ 8.2.

Âіäïîâіäíî äî ñò. 99 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, за
âіäñóòíîñòі ïіäñòàâ äî ïîðóøåííя êðèìіíàëüíîї ñïðàâè ñëіäчèé, îðãàí
äіçíàííя ñâîєþ ïîñòàíîâîþ âіäìîâëяþòü ó ïîðóøåííі êðèìіíàëüíîї ñïðàâè,
ïðî ùî ïîâіäîìëяþòü çàіíòåðåñîâàíèõ îñіá і ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè,
îðãàíіçàöії. Ó ðàçі ïîðóøåííя êðèìіíàëüíîї ñïðàâè ñëіäчèй çäіéñíþє
äîñóäîâå ñëіäñòâî ç ìåòîþ äîâåäåííя àáî ñïðîñòóâàííя âèíè ó âчèíåíні
çëîчèíó îñіá, ùîäî яêèõ ïîäàíî òàêó çàяâó, äëя чîãî ñëіäчèй ïðîâîäиòü
уñі íåîáõіäíі ñëіäчі äії òà çáіð äîêàçіâ.
Íà ïðàêòèöі ïðè ïðîâåäåííі äîñóäîâîãî ñëіäñòâà â ìåäèчíèõ ñïðàâàõ
ñëіäчі äóæå чàñòî ïðîâîäяòü òàêó ñëіäчó äіþ, яê âèїìêа, à ñàìå – âèїìêа
ïåðâèííîї ìåäèчíîї äîêóìåíòàöії. Âіäïîâіäíî äî ñò. 178 Êðèìіíàëüíîïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, âèїìêà ïðîâîäèòüñя ó âèïàäêàõ, êîëè є
òîчíі відомості про те, ùî ïðåäìåòè чè äîêóìåíòè, яêі ìàþòü çíàчåííя äëя
ñïðàâè, çíàõîäяòüñя ó ïåâíîї îñîáè чè â ïåâíîìó ìіñöі. Ïîñàäîâі îñîáè і
ãðîìàäяíè íå ìàþòü ïðàâà âіäìîâëяòèñя ïðåä’яâèòè àáî âèäàòè äîêóìåíòè
чè їõ êîïії àáî іíøі ïðåäìåòè, яêих âèìàãàє ñëіäчèé ïіä чàñ âèїìêè. Ця слідча
дія, êðіì íåâіäêëàäíèõ âèïàäêіâ, ïîâèííà ïðîâàäèòèñü óäåíü.
Ïåðåä âèїìêîþ ñëіäчèé ïðåä’яâëяє ïîñòàíîâó îñîáàì, ùî çàéìàþòü
ïðèìіùåííя, àáî ïðåäñòàâíèêîâі ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè чè îðãàíіçàöії, äå
ïðîâîäèòüñя âèїìêà, і ïðîïîíóє їì âèäàòè çàçíàчåíі â ïîñòàíîâі ïðåäìåòè
àáî äîêóìåíòè. Ó ðàçі âіäìîâè âèêîíàòè éîãî âèìîãè ñëіäчèé ïðîâîäèòü
âèїìêó â ïðèìóñîâîìó ïîðяäêó. Ïðè âèїìöі ìîæóòü áóòè âèëóчåíі ëèøå
ïðåäìåòè і äîêóìåíòè, яêі ìàþòü çíàчåííя äëя ñïðàâè. Âñі äîêóìåíòè і
ïðåäìåòè, яêі ïіäëяãàþòü âèëóчåííþ, ñëіäчèé ïîâèíåí ïðåä’яâèòè ïîíяòèì
òà іíøèì ïðèñóòíіì îñîáàì і ïåðåëічèòè â ïðîòîêîëі âèїìêè чè â äîäàíîìó
äî íüîãî îïèñі ç çàçíàчåííяì їõ íàçâè, êіëüêîñòі, ìіðè, âàãè, ìàòåðіàëó, ç
яêîãî âîíè âèãîòîâëåíі, òà іíäèâіäóàëüíèõ îçíàê. Ó íåîáõіäíèõ âèïàäêàõ
âèëóчåíі ïðåäìåòè і äîêóìåíòè ïîâèííі áóòè íà ìіñöі âèїìêè óïàêîâàíі é
îïåчàòàíі.
Пам’ятайте!
Вèїìêà ïðîâîäèòüñя на підставі âìîòèâîâàíîї ïîñòàíîâи ñëіäчîãî
â ïðèñóòíîñòі äâîõ ïîíяòèõ і îñîáè, яêà çàéìàє äàíå ïðèìіùåííя.
Âèїìêà â ïðèìіùåííяõ, яêі çàéìàþòü ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè та
îðãàíіçàöії, ïðîâàäèòüñя â ïðèñóòíîñòі їõніх ïðåäñòàâíèêіâ.
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Пам’ятайте!
Пðîòîêîë ïðî ïðîâåäåííя âèїìêè ñëіäчèé ñêëàäàє ó äâîõ ïðè
ìіðíèêàõ. До ïðîòîêîëу âèїìêè вíîñяòüñя âñі çàяâè і çàóâàæåííя
ïðèñóòíіõ ïіä чàñ âèїìêè îñіá, çðîáëåíі ç ïðèâîäó òèõ чè іíøèõ äіé
ñëіäчîãî. Îáèäâà ïðèìіðíèêè ïðîòîêîëó, à òàêîæ îïèñ âèëóчåíèõ
ïðåäìåòіâ ïіäïèñóþòü ñëіäчèé, îñîáà, в яêîї ïðîâîäèëàñя âèїìêà,
òà çàïðîøåíі îñîáè, ùî áóëè ïðèñóòíі. Äðóãèé ïðèìіðíèê ïðîòîêîëó
âèїìêè, à òàêîæ äðóãèé ïðèìіðíèê îïèñó âðóчàюòüñя îñîáі, ó
яêîї ïðîâåäåíî âèїìêó. Ïðè ïðîâåäåííі âèїìêè íà ïіäïðèєìñòâі,
â óñòàíîâі àáî îðãàíіçàöії äðóãі ïðèìіðíèêи ïðîòîêîëó é îïèñó
âðóчàюòüñя ïðåäñòàâíèêîâі ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè àáî îðãàíіçàöії.

За íåîáõіäíîñòі ïðîâåäåííя åêñïåðòèçè ñëіäчèé ñêëàäàє ìîòèâîâàíó
ïîñòàíîâó, â яêіé âêàçóє ïіäñòàâè ïðîâåäåííя åêñïåðòèçè, ïðіçâèùå
åêñïåðòà àáî íàçâó óñòàíîâè, åêñïåðòàì яêîї äîðóчàєòüñя ïðîâåñòè
åêñïåðòèçó, ïèòàííя, стосовно яêèõ åêñïåðò ïîâèíåí сформулювати
âèñíîâêи, îá’єêòè, яêі ìàþòü áóòè äîñëіäæåíі, à òàêîæ ïåðåëічóє ìàòåðіàëè,
ùî ïðåä’яâëяþòüñя åêñïåðòîâі äëя îçíàéîìëåííя. Âіäïîâіäíî äî ñò.
212 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, äîñóäîâå ñëіäñòâî
çàвершóєòüñя ñêëàäàííяì îáâèíóâàëüíîãî âèñíîâêó àáî ïîñòàíîâè ïðî
çàêðèòòя ñïðàâè. Ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòя ñïðàâè ìîæå áóòè îñêàðæåíî
äî ñóäó.
Õàðàêòåðíèì äëя цієї ôîðìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè
çäîðîâ’я є òå, ùî óñі äії, íåîáõіäíі для ïðèòяãíåííя âèííîї ó âчèíåííі
çëîчèíó îñîáè äî âіäïîâіäàëüíîñòі, âèêîíóþòü îðãàíè âíóòðіøíіõ ñïðàâ,
тоді яê ñàì çàяâíèê ó цьîìó ïðîöåñі óчàñòі ïðàêòèчíî íå áåðå, çà âèíяòêîì
âèïàäêіâ îñêàðæåííя áåçäіяëüíîñòі ñàìèõ ñïіâðîáіòíèêіâ îðãàíіâ âíóòðіøíіõ
ñïðàâ ùîäî провадження äîñóäîâîãî ñëіäñòâà â êðèìіíàëüíіé ñïðàâі чи
їхніх процесуальних документів, які особа вважає незаконними.
ã) Çâåðíåííя äî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç
ïðàâ ëþäèíè
Ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü çà äîäåðæàííяì êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä
ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà òà çàõèñò ïðàâ êîæíîãî íà òåðèòîðії Óêðàїíè і â ìåæàõ
її þðèñäèêöії íà ïîñòіéíіé îñíîâі çäіéñíþє Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè
Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè.
Ìåòîþ ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëþ, яêèé çäіéñíþє Óïîâíîâàæåíèé, є,
çîêðåìà: 1) çàõèñò ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà, ïðîãîëîøåíèõ
Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, çàêîíàìè Óêðàїíè òà ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè
Óêðàїíè; 2) äîäåðæàííя òà ïîâàãà äî ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà
ç áîêó ñóá’єêòà âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü; 3) çàïîáіãàííя ïîðóøåííяì ïðàâ і
ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà àáî ñïðèяííя їõ ïîíîâëåííþ (ñò. 3 Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè»).
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Çâåðíåííя äî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè
ç ïðàâ ëþäèíè
Ñòðîêè çâåðíåííя
òà ðîçãëяäó
• Çàяâà
• Ñêàðãà
• Êëîïîòàííя
Çàñîáè
çâåðíåííя

• Ïîäàþòüñя â ïèñüìîâіé
ôîðìі ïðîòяãîì îäíîãî
ðîêó ïіñëя âèяâëåííя
ïîðóøåííя ïðàâ і ñâîáîä
ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà. Çà
âèíяòêîâèõ îáñòàâèí öåé
ñòðîê ìîæå áóòè ïîäîâæåíèé
Óïîâíîâàæåíèì, àëå íå
áіëüøå íіæ äî äâîõ ðîêіâ.

• Êîíñòèòóöіéíå
ïîäàííя
Óïîâíîâàæåíîãî
• ïîäàííя
Óïîâíîâàæåíîãî
Àêòè
ðåàãóâàííя

• Çâåðíåííя ðîçãëяäàþòüñя
і âèðіøóþòüñя ó òåðìіí íå
áіëüøå îäíîãî ìіñяöя âіä
äíя їõ íàäõîäæåííя, à òі, яêі
íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî
âèâчåííя, – íåâіäêëàäíî,
àëå íå ïіçíіøå ï’яòíàäöяòè
äíіâ âіä äíя їõ îòðèìàííя.

Пам’ятайте!
Óïîâíîâàæåíèé Верховної Ради України з прав людини íå ðîçãëяäàє
òèõ çâåðíåíü, яêі ðîçãëяäàþòüñя ñóäàìè, çóïèíяє âæå ðîçïîчàòèé
ðîçãëяä, яêùî çàіíòåðåñîâàíà îñîáà ïîäàëà ïîçîâ, çàяâó àáî ñêàðãó
äî ñóäó.

Ïîäàííя Óïîâíîâàæåíîãî âíîñèòüñя äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíіâ
ìіñöåâîãî ñàìîâðяäóâàííя, îá’єäíàíü ãðîìàäяí, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ,
îðãàíіçàöіé, íåçàëåæíî âіä ôîðìè âëàñíîñòі, їõ ïîñàäîâèì і ñëóæáîâèì
îñîáàì äëя âæèòòя âіäïîâіäíèõ çàõîäіâ ó ìіñячíèé ñòðîê ùîäî óñóíåííя
âèяâëåíèõ ïîðóøåíü ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäяíèíà.
Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè îñîáëèâó óâàãó
ïðèäіëяє ïðîáëåìі íàäàííя ïñèõіàòðèчíîї äîïîìîãè, âðàõîâóþчè
ñïåöèôіêó ïñèõіàòðії. ßê ñâіäчèòü àíàëіç іñòîðèчíèõ äæåðåë, ó 60-òі ðîêè òà
ó ïåðøіé ïîëîâèíі 80-õ ðîêіâ ХХ ст. ó ÑÐÑÐ ñïîñòåðіãàëèñü ãðóáі ïîðóøåííя
ïðàâ ëþäèíè, ó òîìó чèñëі ïîâ’яçàíі іç çëîâæèâàííяì ó ãàëóçі ïñèõіàòðії.
Çà çëîâæèâàííя, äîïóùåíі ó öåé ïåðіîä, Àñîöіàöія ïñèõіàòðіâ ÑÐÑÐ áóëà
âèêëþчåíà іç Âñåñâіòíüîї ïñèõіàòðèчíîї àñîöіàöії і ëèøå 1989 ð. поíîâëåíà
ó íіé. Çãіäíî çі ñò. 151 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè âіä 05 êâіòíя 2001 ð.,

459

Частина 8: Форми та засоби захисту прав суб’єктів медичних правовідносин
	за законодавством України

êðèìіíàëüíî êàðàíèì âèçíàєòüñя íåçàêîííå ïîìіùåííя ó ïñèõіàòðèчíèé
çàêëàä, òîáòî ïîìіùåííя ó ïñèõіàòðèчíèé çàêëàä çàâіäîìî ïñèõічíî
çäîðîâîї îñîáè. Наведемо деякі ïðèêëàäи ïîðóøåíь. Ó ëèïíі 1998 ð. ñóä
Çàëіçíèчíîãî ðàéîíó ì. Êèєâà ðîçãëяíóâ ïîçîâ ãð. Ë. Àðòàìîíîâîї äî Â.
Êðàâчóêà, ëіêàðя âіääіëåííя íåâіäêëàäíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè öåíòðàëüíîї
ðàéîííîї êëіíічíîї ëіêàðíі Çàëіçíèчíîãî ðàéîíó ì. Êèєâà, яêèé ùå 1996
ð. ñâіäîìî ïîñòàâèâ ïîçèâàчöі íåïðàâèëüíèé äіàãíîç – «Пñèõîïàòія». Öå
çàâäàëî æіíöі áàãàòî ñòðàæäàíü, òðèâàëèé чàñ її ââàæàëè áîæåâіëüíîþ,
àäæå äîâіäêó ç öèì äіàãíîçîì áóëî розіслано çà 17 àäðåñàìè. Ó ì. Õàðêîâі
äî âіäïîâіäàëüíîñòі áóв притягнутий çàâіäóâàч âіääіëåííя ïñèõіàòðèчíîї
ëіêàðíі Î. Ïîïîâ, яêèé, çà äàíèìè ñëіäñòâà, ïðîòяãîì òðüîõ ðîêіâ íåçàêîííî
ïðèìóñîâî óòðèìóâàâ ó ëіêàðíі ãð. Ç. Àêîïяí, âñòàíîâèâøè їé äіàãíîç
«Шèçîôðåíія». Ïðîòå íàñòóïíі íåîäíîðàçîâі åêñïåðòèçè çàçíàчåíîї
õâîðîáè ó ïàöієíòêè íå âèяâèëè. Âèïàäîê ãð. Ç. Àêîïяí ïåðåáóâàâ íà
îñîáëèâîìó êîíòðîëі Ñïåöіàëüíîãî кîìіòåòó çі çëîâæèâàíü Âñåñâіòíüîї
ïñèõіàòðèчíîї àñîöіàöії1 .

1

Êàðïàчîâà Í.È. Ñîñòîяíèå ñîáëþäåíèя è çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä чåëîâåêà â
Óêðàèíå: Ïåðâûé åæåãîäíûé äîêëàä Óïîëíîìîчåííîãî Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû
ïî ïðàâàì чåëîâåêà: Ïåð. ñ óêð. – Õàðüêîâ: Êîíñóì, 2002. – Ñ. 196–198.
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8.3. Неюрисдикційні форми захисту прав
людини в сфері охорони здоров’я
Ó ìåæàõ öüîãî ïîñіáíèêà âèñâіòëþєòüñя ëèøå îäíà íåþðèñäèêöіéíà
ôîðìà çàõèñòó, à ñàìå ìåäіàöія/ïîñåðåäíèöòâî ó ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я.
Ìåäіàöія – îäèí ç íàéпоширенішèõ ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі àëüòåðíàòèâíèõ
ïіäõîäіâ äî ðîçâ’яçàííя êîíôëіêòó, ìåòîþ яêîãî є äîñяãíåííя ðåçóëüòàòó
«ïåðåìîãà–ïåðåìîãà».
Ñôåðà îõîðîíè çäîðîâ’я є íàäçâèчàéíî åìîöіéíî çàáàðâëåíîþ, îñîáëèâî,
êîëè éäåться ïðî çàðîäæåííя êîíôëіêòó, à ñàìå éîãî «поступове ïåðå
тікàííя» ç ìîðàëüíî-äåîíòîëîãічíîї ïëîùèíи ó ïðàâîâó. Öя ãàëóçü сповнена, ç îäíîãî áîêó, áîëю, ñòðàæäàíь, ñòðàõу ïàöієíòіâ, íåäîâіðи äî ëþäåé
ó «áіëèõ õàëàòàõ», ïåðåæèâàíь ðîäèчіâ, à ç іíøîãî – ïîчóòòів ïðîôåñіéíîãî
îáîâ’яçêó, ëþäñüêèх і ôàõîâèх чåñíîò ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ. Êëþчîâèìè
ôіãóðàíòàìè êîíôëіêòó â ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я, яê ïðàâèëî, âèñòóïàþòü
ìåäèчíі ïðàöіâíèêè і ïàöієíòè та/або їх члени сім’ї.
Пðîäåìîíñòðóâàòè ïðàêòèчíå çíàчåííя ìåäіàöії ó ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’я
ìîæíà чåðåç âіäíîâíå ïðàâîñóääя (ìåäіàöіþ ó êðèìіíàëüíèõ ñïðàâàõ). ßê
ñâіäчèòü àíàëіç þðèäèчíîї ïðàêòèêè ó öіé öàðèíі, ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ,
яê ïðàâèëî, ïðèòяãàþòü äî êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі çà ñò. 140
Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè («Íåíàëåæíå âèêîíàííя ïðîôåñіéíèõ
îáîâ’яçêіâ ìåäèчíèì àáî ôàðìàöåâòèчíèì ïðàöіâíèêîì»).
Пам’ятайте!
Яêùî ñòîðîíè îáåðóòü òàêó ôîðìó çàõèñòó, яê ïîñåðåäíèöòâî, òî
àäâîêàòові äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìåõàíіçì, âèçíàчåíèé ó ñò.
46 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, ó яêіé ïåðåäáàчåíî ïðîöåäóðó
çâіëüíåííя âіä êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі ó çâ’яçêó ç ïðèìèðåííяì
âèííîãî ç ïîòåðïіëèì.

Ïіäñòàâîþ äëя çàñòîñóâàííя íîðìè ñò. 46 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè
є ïðèìèðåííя îñîáè, яêà âчèíèëà çëîчèí, ç ïîòåðïіëèì, яêå ïîâèííî
áóòè âіäîáðàæåíе ó ìàòåðіàëàõ ñïðàâè, нàïðèêëàä, у формі çâåðíåííя
ïîòåðïіëîãî äî ñóäó ç êëîïîòàííяì ïðî çâіëüíåííя âіä êðèìіíàëüíîї
âіäïîâіäàëüíîñòі îñîáè, яêà âчèíèëà çëîчèí, àáî õîчà á íåçàïåðåчåííям
проти òàêîãî çâіëüíåííя.
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Пам’ятайте!
Кëþчîâèìè підставами äëя çâіëüíåííя âіä êðèìіíàëüíîї âіäïîâі
äàëüíîñòі є такі: 1) îñîáà âчèíèëà çëîчèí уïåðøå; 2) âчèíåíо äіяííя
íåâåëèêîї òяæêîñòі (çëîчèí, çà яêèé ïåðåäáàчåíî ïîêàðàííя ó âèäі
ïîçáàâëåííя âîëі íà ñòðîê íå áіëüøå äâîõ ðîêіâ, àáî іíøå, áіëüø ì’яêå
ïîêàðàííя) àáî íåîáåðåæíèé çëîчèí ñåðåäíüîї òяæêîñòі (çëîчèí,
çà яêèé ïåðåäáàчåíî ïîêàðàííя ó âèäі ïîçáàâëåííя âîëі íà ñòðîê
íå áіëüøå ï’яòè ðîêіâ); 3) îñîáà, яêà âчèíèëà çëîчèí, âіäøêîäîâóє
çàâäàíі çáèòêè àáî óñóâàє çàïîäіяíó øêîäó.

Çëîчèí, ïåðåäáàчåíèé ч. 1 ñò. 140 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, належить äî çëîчèíіâ íåâåëèêîї òяæêîñòі, à ч. 2 öієї æ ñòàòòі – äî íåîáåðåæíèõ
çëîчèíіâ ñåðåäíüîї òяæêîñòі. Ñòàòòя 46 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè
çàáåçïåчóє ìîæëèâіñòü ïîðóøíèêам, яêèì іíêðèìіíîâàíî çàçíàчåíèé
ñêëàä çëîчèíó, сêîðèñòàòèся ïðîöåäóðою ïîñåðåäíèöòâà, для якої,
яêùî ìåäèчíèé ïðàöіâíèê ùèðî ðîçêàяâñя і ïðèìèðèâñя ç ïîòåðïіëèì,
âіäøêîäóâàâ øêîäó é âчèíèâ çëîчèí уïåðøå, æîäíèõ ïåðåшкод íåìàє. Íà
àäâîêàòà (-іâ) ïîêëàäàєòüñя çàâäàííя ñïðèяòè ðîçâ’яçàííþ êîíôëіêòó ìіæ
ñóá’єêòàìè ìåäèчíèõ ïðàâîâіäíîñèí íà îñíîâі ïðîöåñó ìåäіàöії, çîêðåìà
ôàõîâî ïіäãîòóâàòè óãîäó ïðî ïðèìèðåííя і âіäøêîäóâàííя øêîäè.
Пам’ятайте!
Аäâîêàò ìàє ïðàâî êîíñóëüòóâàòè ñòîðîíè ç ðіçíèìè іíòåðåñàìè,
яêùî öå êîíñóëüòóâàííя âіäáóâàєòüñя â іíòåðåñàõ îáèäâîõ ñòîðіí і ç
ìåòîþ äîñяãíåííя çãîäè ìіæ íèìè. Àäâîêàò ó æîäíîìó âèïàäêó íå
ìîæå âèñòóïàòè ìåäіàòîðîì (ïîñåðåäíèêîì) ó ïðîöåñі ìåäіàöії, яêùî
äî öüîãî âіí âèñòóïàâ çàõèñíèêîì îäíієї іç ñòîðіí, à òàêîæ çàõèùàòè
іíòåðåñè îäíієї іç ñòîðіí ïіñëя íåâäàëîãî ïðîöåñó ìåäіàöії, ó яêîìó
âіí âèñòóïàâ ó ðîëі ìåäіàòîðà.

Дî ïîñåðåäíèêà висуваються такі вимоги: âіí ïîâèíåí áóòè ïðîôåñіéíî
ïіäãîòîâëåíèì, ïîâàæàòè чåñòü і ãіäíіñòü êëієíòіâ, çáåðіãàòè êîíôіäåíöіéíіñòü
і íåéòðàëüíіñòü і çàáåçïåчóâàòè ðіâíîâàãó ñèë (ìîæëèâîñòåé) ñòîðіí. Ñóä,
âіäïîâіäíî äî ñò. 7-1, 8 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, çà
íàяâíîñòі ïіäñòàâ, âèçíàчåíèõ ó ñò. 46 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, â
ñóäîâîìó çàñіäàííі âèíîñèòü ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòя ñïðàâè.
Ïðèâåðòàþчè óâàãó äî ìåäіàöії ó öèâіëüíèõ ñïðàâàõ, õîчåìî âіäçíàчèòè,
ùî â цьîìó âèïàäêó çàñòîñîâóєòüñя іíñòèòóò ìèðîâîї óãîäè. Мèðîâà
óãîäà ìîæå áóòè óêëàäåíà яê ó ïîçàñóäîâîìó ïîðяäêó, íà ïіäñòàâі íîðì
Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, òàê і â ïðîöåñі ðåàëіçàöії ïðàâà íà ñóäîâó ôîðìó
çàõèñòó. Â îñòàííüîìó âèïàäêó ìèðîâà óãîäà ìîæå áóòè óêëàäåíà ïіñëя
ïîðóøåííя ïðîâàäæåííя ó ñïðàâі, à ñàìå: âîíà ìîæå çàòâåðäæóâàòèñü яê
íà ïîïåðåäíüîìó ñóäîâîìó çàñіäàííі (ñò. 130 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè), òàê і íà ñòàäії ðîçãëяäó ñïðàâè за ñóòтю (ñò. 174, 175
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Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè). Ïðè ïîðóøåííі âèêîíàâчîãî
ïðîâàäæåííя ñòîðîíàìè òåæ ìîæå áóòè óêëàäåíî ìèðîâó óãîäó ïðî
çàêіíчåííя âèêîíàâчîãî ïðîâàäæåííя, яêà âèçíàєòüñя ñóäîì (ч. 3 ñò. 11-1
Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî âèêîíàâчå ïðîâàäæåííя»).
Пам’ятайте!
Зâåðíåííя îñіá äî ñóäó íå ïîçáàâëяє їõ ìîæëèâîñòі êîíòàêòóâàòè ç
ìåòîþ óêëàäåííя ìèðîâîї óãîäè â ïîçàñóäîâîìó ïîðяäêó.

Óìîâè ìèðîâîї óãîäè íå ìîæóòü ñóïåðåчèòè іíòåðåñàì іíøèõ îñіá, яêі
áåðóòü óчàñòü ó ñïðàâі, ó ò. ч. òðåòіх îñіá (ó ìåäèчíèõ ñïðàâàõ – öå ìåäèчíèé
ïðàöіâíèê). Ñóä ïîâèíåí ñòâîðèòè óñім çàіíòåðåñîâàíèм îñоáам óìîâè
äëя îçíàéîìëåííя ç ïðîåêòîì ìèðîâîї óãîäè, àáè âîíè ìàëè ìîæëèâіñòü
âèñëîâèòè ñâîї ìіðêóâàííя ùîäî її çàòâåðäæåííя ñóäîì.
Пам’ятайте!
Зãîäà ïîçèâàчà (ñïіâïîçèâàчіâ) òà âіäïîâіäàчіâ (ñïіââіäïîâіäàчіâ),
à òàêîæ òðåòіõ îñіá ç ñàìîñòіéíèìè âèìîãàìè ç óìîâàìè ìèðîâîї
óãîäè ïіäòâåðäæóєòüñя їõ îñîáèñòèìè ïіäïèñàìè àáî ïіäïèñàìè
їõніх ïðåäñòàâíèêіâ (ïðåäñòàâíèê äëя ïіäïèñàííя óãîäè ïîâèíåí
áóòè íàäіëåíèé äîâіðèòåëåì ñïåöіàëüíî îáóìîâëåíèìè íà öå
ïîâíîâàæåííяìè). Òðåòі îñоáи áåç ñàìîñòіéíèõ âèìîã çàñâіäчóþòü
âіäñóòíіñòü çàïåðåчåíü ïðîòè çàòâåðäæåííя ñóäîì ìèðîâîї óãîäè,
ùî âіäîáðàæàєòüñя ó ïðîòîêîëі ñóäîâîãî çàñіäàííя.

Çà ñâîєþ ñóòòþ ìèðîâà óãîäà ñëóãóє ñïîñîáîì уðåãóëþâàííя ñïîðó íà
îñíîâі âçàєìíèõ ïîñòóïîê і ìîæå ñòîñóâàòèñü ëèøå ïðàâ òà îáîâ’яçêіâ
ñòîðіí і ïðåäìåòà ïîçîâó.
Пам’ятайте!
Мèðîâà óãîäà ìîæå áóòè óêëàäåíà òà çàòâåðäæåíà яê ó ñóäі ïåðøîї,
òàê і àïåëяöіéíîї òà êàñàöіéíîї іíñòàíöіé.

Óêëàäåííя ìèðîâîї óãîäè і âèçíàííя її ñóäîì є ïіäñòàâîþ äëя çàêðèòòя
ïðîâàäæåííя у ñïðàâі, ïðî ùî ïîñòàíîâëяєòüñя óõâàëà (ч. 4 ñò. 205
Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè). Ó ðàçі çàêðèòòя ïðîâàäæåííя
ó ñïðàâі ïîâòîðíå çâåðíåííя äî ñóäó ç ïðèâîäó ñïîðó ìіæ òèìè ñàìèìè
ñòîðîíàìè ïðî òîé ñàìèé ïðåäìåò і ç òèõ ñàìèõ ïіäñòàâ íå äîïóñêàєòüñя
(ч. 3 ñò. 206 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè).
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8.4. Судово-медична експертиза
та патологоанатомічні розтини
8.4.1. Ñóäîâî-ìåäèчíà åêñïåðòèçà
Сóäîâî-ìåäèчíа åêñïåðòèçа ó ñïðàâàõ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі
îõîðîíè çäîðîâ’я відіграє важливу роль. Áåç ñóäîâî-ìåäèчíîї åêñïåðòèçè
ñóäîâі ìåõàíіçìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я чàñòî є
ìàëîåôåêòèâíèìè, êðèìіíàëüíі æ ñïðàâè çà «ìåäèчíèìè ñòàòòяìè» âçàãàëі
íåìîæëèâо провадити áåç з’ясування õàðàêòåðó òà ñòóïåíя óøêîäæåíü
çäîðîâ’я, ùî âіäíåñåíî äî ïîâíîâàæåíü åêñïåðòіâ.
Сóäîâî-åêñïåðòíа äіяëüíіñòь регулюється Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó
åêñïåðòèçó» âіä 25.02.1994 ð. Íàéïîøèðåíіøèìè âèäàìè ñóäîâîї åêñïåðòèçè,
ùî ïðîâаäèòüñя ó ïðîöåñі çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я, є
ñóäîâî-ìåäèчíà òà ñóäîâî-ïñèõіàòðèчíà åêñïåðòèçè. Сóäîâî-ïñèõîëîãічíà
åêñïåðòèçà çàñòîñîâóється нечасто, але має важливе çíàчåííя äëя
âñòàíîâëåííя ðîçìіðó ìîðàëüíîї øêîäè. Âіäïîâіäíî äî ñò. 7 Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó», ñóäîâî-åêñïåðòíà äіяëüíіñòü, ïîâ’яçàíà
ç ïðîâåäåííяì êðèìіíàëіñòèчíèõ, ñóäîâî-ìåäèчíèõ і ñóäîâî-ïñèõіàòðèчíèõ
åêñïåðòèç, çäіéñíþєòüñя âèêëþчíî äåðæàâíèìè ñïåöіàëіçîâàíèìè
óñòàíîâàìè, â òîé чàñ яê ñóäîâî-åêñïåðòíó äіяëüíіñòü âçàãàëі ìîæóòü
çäіéñíþâàòè і ñóäîâі åêñïåðòè, яêі íå є ïðàöіâíèêàìè çàçíàчåíèõ óñòàíîâ.
Ñóäîâèìè åêñïåðòàìè, âіäïîâіäíî äî ñò. 10 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó
åêñïåðòèçó» ìîæóòü áóòè îñîáè, яêі ìàþòü íåîáõіäíі çíàííя äëя íàäàííя
âèñíîâêó ç äîñëіäæóâàíèõ ïèòàíü, тоді яê ñóäîâі åêñïåðòи äåðæàâíèõ
ñïåöіàëіçîâàíèõ óñòàíîâ повинні мати âіäïîâіäíу âèùу îñâіòу, îñâіòíüîêâàëіôіêàöіéíий ðіâень íå íèæчå ñïåöіàëіñòà, à òàêîæ ïðîõîäити âіäïîâіäíу
ïіäãîòîâêу òà îòðèìàти êâàëіôіêàöію ñóäîâîãî åêñïåðòà ç ïåâíîї ñïåöі
àëüíîñòі. Óñі àòåñòîâàíі ñóäîâі åêñïåðòè çàíîñяòüñя äî äåðæàâíîãî Ðåєñòðó
àòåñòîâàíèõ ñóäîâèõ åêñïåðòіâ, âåäåííя яêîãî, çãіäíî çі ñò. 9 Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó», ïîêëàäàєòüñя íà Ìіíіñòåðñòâî þñòèöії Óêðàїíè.
Пам’ятайте!
Зãіäíî ç ï. 1.5. ²íñòðóêöії ïðî ïðîâåäåííя ñóäîâî-ìåäèчíîї åêñïåð
òèçè, çàòâåðäæåíîї Íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà þñòèöії Óêðàїíè âіä
17.01.1995 ð. ¹ 6, áåç äîäàòêîâîãî óçãîäæåííя ç îñîáîþ, ùî
ïðèçíàчèëà åêñïåðòèçó, äî óчàñòі â ïðîâåäåííі ñóäîâî-ìåäèчíèõ
åêñïåðòèç яê åêñïåðòіâ ìîæíà çàëóчàòè ïðîôåñîðіâ і âèêëàäàчіâ
êàôåäð ñóäîâîї ìåäèöèíè, ôàõіâöіâ çàêëàäіâ îõîðîíè çäîðîâ’я òà
іíøèõ âіäîìñòâ.

464

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Розділ 8.4.

Âіäïîâіäíî äî ñò. 71 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî
îõîðîíó çäîðîâ’я», ñóäîâî-ìåäèчíа і ñóäîâî-ïñèõіàòðèчíа åêñïåðòèçè
ïðèçíàчàюòüñя îñîáîþ, яêà ïðîâîäèòü äіçíàííя, ñëіäчèì, ïðîêóðîðîì àáî
ñóäîì ó ïîðяäêó, âñòàíîâëåíîìó ñò. 143–150 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè, ñò. 75–77 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè
òà ñò. 81–85 Êîäåêñó àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäîчèíñòâà Óêðàїíè. Ïіäñòàâè òà
ïîðяäîê ïðèçíàчåííя åêñïåðòèçè çà Öèâіëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì
Óêðàїíè, Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðàїíè òà Êîäåêñîì
àäìіíіñòðàòèâíîãî ñóäîчèíñòâà Óêðàїíè схожі.
Пам’ятайте!
У êðèìіíàëüíîìó ñóäîчèíñòâі îáîâ’яçêîâîþ óìîâîþ ïðèçíàчåííя
åêñïåðòèçè є ïîðóøåííя êðèìіíàëüíîї ñïðàâè (ï. 5, 6 Ïîñòàíîâè
Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó â
êðèìіíàëüíèõ і öèâіëüíèõ ñïðàâàõ» âіä 30.05.1997 ð. ¹ 8).

Пам’ятайте!
Піäñòàâîþ äëя ïðîâåäåííя åêñïåðòèçè є ïåðåäáàчåíèé çàêîíîì
ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò (ïîñòàíîâà, óõâàëà) ïðî ïðèçíàчåííя
åêñïåðòèçè, ñêëàäåíèé óïîâíîâàæåíîþ íà òå îñîáîþ (îðãàíîì).

Пам’ятайте!
Нåïðèïóñòèìо ïðèçíàчати åêñïåðòèçу ó âèïàäêàõ, êîëè ç’яñóâàííя
ïåâíèõ îáñòàâèí íå ïîòðåáóє ñïåöіàëüíèõ çíàíü, à òàêîæ ïîðóøуючи
ïåðåä åêñïåðòîì ïðàâîâі ïèòàíня, âèðіøåííя яêèõ âіäíåñåíî
çàêîíîì äî êîìïåòåíöії ñóäó (çîêðåìà, ùîäî âèíè, íåîñóäíîñòі чè
íåäієçäàòíîñòі îñîáè) (ï. 2 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó
Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó â êðèìіíàëüíèõ і öèâіëüíèõ ñïðàâàõ»
âіä 30.05.1997 ð. ¹ 8).

Ó ñò. 76 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè ïåðåäáàчåíі
âèïàäêè îáîâ’яçêîâîãî ïðèçíàчåííя ñóäîâî-ìåäèчíîї åêñïåðòèçè: äëя
âñòàíîâëåííя ïðèчèí ñìåðòі, äëя âñòàíîâëåííя òяæêîñòі і õàðàêòåðó
òіëåñíèõ óøêîäæåíü. Âіäïîâіäíî äî ñò. 145 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðàїíè ïðèçíàчåííя åêñïåðòèçè є îáîâ’яçêîâèì ó ðàçі çàяâëåííя
âіäïîâіäíîãî êëîïîòàííя îáîìà ñòîðîíàìè, òàêîæ çà êëîïîòàííяì õîчà á
îäíієї ñòîðîíè, яêùî ó ñïðàâі íåîáõіäíî âñòàíîâèòè, çîêðåìà, õàðàêòåð і
ñòóïіíü óøêîäæåííя çäîðîâ’я, ïñèõічíèé ñòàí îñîáè.
Ó чèííîìó çàêîíîäàâñòâі Óêðàїíè âèçíàчåíі òàêі âèäè åêñïåðòèç:
1. Êîìіñіéíà åêñïåðòèçà – ïðîâîäèòüñя íå ìåíø яê äâîìà åêñïåðòàìè
îäíîãî íàïðяìó çíàíü.
2. Êîìïëåêñíà åêñïåðòèçà – ïðîâîäèòüñя íå ìåíø яê äâîìà åêñïåðòàìè
з ðіçíèõ ãàëóçåé çíàíü àáî ðіçíèõ íàïðяìіâ ó ìåæàõ îäíієї ãàëóçі çíàíü.
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3. Äîäàòêîâà åêñïåðòèçà – ïðèçíàчàєòüñя, яêùî âèñíîâîê åêñïåðòà
âèçíàíî íåïîâíèì àáî íåяñíèì, äîðóчàєòüñя òîìó ñàìîìó àáî іíøîìó
åêñïåðòó (åêñïåðòàì).
Пам’ятайте!
Як випливає зі змісту ñò. 75 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó
Óêðàїíè чè ñò. 150 Öèâіëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè,
äîäàòêîâà åêñïåðòèçà ïðèçíàчàєòüñя ïіñëя ðîçãëяäó âèñíîâêó
ïåðâèííîї åêñïåðòèçè (öå åêñïåðòèçà, ïðè ïðîâåäåííі яêîї îá’єêò
äîñëіäæóєòüñя âïåðøå), якщо ç’яñóєòüñя, ùî óñóíóòè íåïîâíîòó àáî
íåяñíіñòü âèñíîâêó øëяõîì äîïèòó åêñïåðòà íåìîæëèâî. Âèñíîâîê
âèçíàєòüñя íåïîâíèì, якщо åêñïåðò äîñëіäèâ íå âñі ïîäàíі éîìó
îá’єêòè чè íå äàâ âèчåðïíèõ âіäïîâіäåé íà ïîставлені йому заïèòàííя.
Вèñíîâîê ââàæàєòüñя нåяñíèì, яêщо він âèêëàäåíèé íåчіòêî àáî ìàє
íåâèçíàчåíèé, íåêîíêðåòíèé õàðàêòåð (ï. 10 Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó â êðèìіíàëüíèõ і
öèâіëüíèõ ñïðàâàõ» âіä 30.05.1997 ð. ¹ 8).

4. Ïîâòîðíà åêñïåðòèçà – ïðèçíàчàєòüñя, яêùî âèñíîâîê åêñïåðòà áóäå
âèçíàíî íåîá´ðóíòîâàíèì àáî òàêèì, ùî ñóïåðåчèòü іíøèì ìàòåðіàëàì
ñïðàâè àáî âèêëèêàє ñóìíіâè â éîãî ïðàâèëüíîñòі, і äîðóчàєòüñя іíøîìó
åêñïåðòîâі (åêñïåðòàì).
Пам’ятайте!
Учàñòü êіëüêîõ åêñïåðòіâ є îáîâ’яçêîâîþ ïðè ïðîâåäåííі åêñïåðòèç
ó ñïðàâàõ ïðî ïðèòяãíåííя äî êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі
ìåäèчíèõ ïðàöіâíèêіâ çà ïðîôåñіéíі ïîðóøåííя (ï. 2.4 ²íñòðóêöії ïðî
ïðîâåäåííя ñóäîâî-ìåäèчíîї åêñïåðòèçè, çàòâåðäæåíîї Íàêàçîì
Ìіíіñòåðñòâà þñòèöії Óêðàїíè âіä 17.01.1995 ð. ¹ 6).

Ðåçóëüòàòîì áóäü-яêîї åêñïåðòèçè є ïèñüìîâèé âèñíîâîê åêñïåðòà чè
åêñïåðòíîї êîìіñії, яêèé долучається äî ìàòåðіàëіâ ñïðàâè. Ó ðàçі íåîá
õіäíîñòі åêñïåðòè, ùî ïðîâîäèëè åêñïåðòèçó, ìîæóòü áóòè âèêëèêàíі äî
ñóäó ç ìåòîþ ïîяñíåíня îêðåìèõ ïèòàíü.
Сóäîâî-ìåäèчíі åêñïåðòèçи çäіéñíþюòü переважно äåðæàâíі åêñïåðòíі
óñòàíîâи (ч. 2 ñò. 7 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó»). Íåäåðæàâíі
åêñïåðòíі óñòàíîâè ôàêòèчíî ïîçáàâëåíі ïðàâà íà ïðîâåäåííя íåçàëåæíèõ
ñóäîâî-ìåäèчíèõ åêñïåðòèç ïîëîæåííяì ñò. 7 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó
åêñïåðòèçó».
Âàæëèâå ïðàêòèчíå çíàчåííя ìàє òàêîæ і ïèòàííя ïîðяäêó îïëàòè ñóäîâèõ
åêñïåðòèç.
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Пам’ятайте!
Пðè âèðіøåííі ïèòàííя ïðî îïëàòó ñóäîâîї åêñïåðòèçè ñëіä ìàòè íà
óâàçі, ùî âіäïîâіäíî äî ñò. 15 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó»
òà Ïîñòàíîâè Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè «Ïðî çàòâåðäæåííя ²íñòðóêöії
ïðî ïîðяäîê і ðîçìіðè âіäøêîäóâàííя âèòðàò òà âèïëàòè âèíàãîðîäè
îñîáàì, ùî âèêëèêàþòüñя äî îðãàíіâ äіçíàííя, äîñóäîâîãî ñëіäñòâà,
ïðîêóðàòóðè, ñóäó àáî äî îðãàíіâ, ó ïðîâàäæåííі яêèõ ïåðåáóâàþòü
ñïðàâè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííя, òà âèïëàòè äåðæàâíèì
ñïåöіàëіçîâàíèì óñòàíîâàì ñóäîâîї åêñïåðòèçè çà âèêîíàííя їõ
ïðàöіâíèêàìè ôóíêöіé åêñïåðòіâ і ñïåöіàëіñòіâ» âіä 01.07.1996 ¹
710, ñïåöіàëіçîâàíі íàóêîâî-äîñëіäíі óñòàíîâè Ìіíіñòåðñòâà þñòèöії
Óêðàїíè òà Ìіíіñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’я Óêðàїíè çäіéñíþюòü експертизу в кримінальних справах íà ïіäñòàâі äîãîâîðó ìіæ öèìè
óñòàíîâàìè òà îðãàíàìè äіçíàííя, äîñóäîâîãî ñëіäñòâà чè ñóäîì
çà ðàõóíîê êîøòіâ äåðæàâíîãî òà ìіñöåâèõ áþäæåòіâ. Îñòàòîчíèé
ðîçðàõóíîê ïðîâàäèòüñя ïіñëя âèêîíàííя çàìîâëåííя íà ïðîâåäåííя
åêñïåðòèçè.

Îïëàòà åêñïåðòèçè â öèâіëüíіé ñïðàâі ïðîâàäèòüñя çà ðàõóíîê ñòîðîíè,
яêà ïîäàëà âіäïîâіäíå êëîïîòàííя. Âіäïîâіäíî äî ñò. 79 Öèâіëüíîãî ïðî
öåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, âèòðàòè, ïîâ’яçàíі іç çàëóчåííяì ñâіäêіâ,
ñïåöіàëіñòіâ, ïåðåêëàäàчіâ і ïðîâåäåííяì ñóäîâèõ åêñïåðòèç, íàëåæàòü
äî âèòðàò, ùî ïîâ’яçàíі ç ðîçãëяäîì ñïðàâè і є ñóäîâèìè âèòðàòàìè.
Ñòîðîíі, íà êîðèñòü яêîї óõâàëåíî ðіøåííя, ñóä ïðèñóäæóє ç äðóãîї
ñòîðîíè ïîíåñåíі íåþ і äîêóìåíòàëüíî ïіäòâåðäæåíі ñóäîâі âèòðàòè. Òîáòî
ñòîðîíà, яêà ïîðóøèëà êëîïîòàííя ïðî ïðèçíàчåííя ñóäîâîї åêñïåðòèçè,
â ðàçі, яêùî ðіøåííя, ухвалене íà її êîðèñòü, ìàє ïðàâî íà âіäøêîäóâàííя
âèòðàò, ïîíåñåíèõ ó çâ’яçêó ç ïðîâåäåííяì åêñïåðòèçè. ßêùî åêñïåðòèçà
ïðèçíàчàєòüñя çà êëîïîòàííяì îáîõ ñòîðіí àáî ç іíіöіàòèâè ñóäó, êîøòè íà
її îïëàòó âíîñяòü îáидві ñòîðîíè ïîðіâíó. Ó ðàçі íåçãîäè ñòîðîíè (ñòîðіí)
îïëàòèòè âàðòіñòü åêñïåðòèçè ñóä ðîçãëяäàє ñïðàâó íà ïіäñòàâі íàяâíèõ
äîêàçіâ.
Ó ñò. 13 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó» ñåðåä ïðàâ ñóäîâîãî
åêñïåðòà çàêðіïëåíî ìîæëèâіñòü ïðîâîäèòè íà äîãîâіðíèõ çàñàäàõ
åêñïåðòíі äîñëіäæåííя ç ïèòàíü, ùî ñòàíîâëяòü іíòåðåñ äëя ôіçèчíèõ і
þðèäèчíèõ îñіá (ï. 6). Iíñòðóêöія ïðî ïðèçíàчåííя òà ïðîâåäåííя ñóäîâèõ
åêñïåðòèç і Íàóêîâî-ìåòîäèчíèõ ðåêîìåíäàöіé ç ïèòàíü ïіäãîòîâêè òà
ïðèçíàчåííя ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñëіäæåíü, çàòâåðäæåíà
íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà þñòèöії Óêðàїíè 03.11.1998 ð. çà ¹ 705/3145,
ïåðåäáàчàє ïîðяäîê ïðîâåäåííя åêñïåðòíèõ äîñëіäæåíü. Ó ï. 1.3 öüîãî
íàêàçó âèçíàчåíî, ùî âіäïîâіäíî äî чèííîãî çàêîíîäàâñòâà, çà äîðóчåííяì
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ (ó òîìó чèñëі äëя âèðіøåííя ïèòàííя ïðî ïîðó
øåííя àäìіíіñòðàòèâíîї чè êðèìіíàëüíîї ñïðàâè), ïîñàäîâèõ îñіá Äåð
æàâíîї ïîäàòêîâîї àäìіíіñòðàöії Óêðàїíè, Äåðæàâíîї ìèòíîї ñëóæáè Óêðà
їíè, Äåðæàâíîї âèêîíàâчîї ñëóæáè, íà çàìîâëåííя àäâîêàòіâ, çàõèñíèêіâ
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òà îñіá, яêі ñàìîñòіéíî çàõèùàþòü ñâîї іíòåðåñè, òà їõніх ïðåäñòàâíèêіâ,
íîòàðіóñіâ, áàíêіâñüêèõ óñòàíîâ, ñòðàõîâèõ êîìïàíіé, à òàêîæ іíøèõ
þðèäèчíèõ і ôіçèчíèõ îñіá ìîæóòü âèêîíóâàòèñü åêñïåðòíі äîñëіäæåííя, äëя
ïðîâåäåííя яêèõ íåîáõіäíі ñïåöіàëüíі çíàííя òà вміння âèêîðèñòовувати
ìåòîäи êðèìіíàëіñòèêè і ñóäîâîї åêñïåðòèçè. Ðåçóëüòàòè åêñïåðòíèõ
äîñëіäæåíü âèêëàäàþòüñя ó ïèñüìîâèõ âèñíîâêàõ ñïåöіàëіñòіâ çãіäíî ç
чèííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè.
Пам’ятайте!
Піäñòàâîþ äëя ïðîâåäåííя åêñïåðòíîãî äîñëіäæåííя є ïèñüìîâà
çàяâà (ëèñò) çàìîâíèêà (þðèäèчíà àáî ôіçèчíà îñîáà) ç îáîâ’яçêîâèì
çàçíàчåííяì éîãî ðåêâіçèòіâ, ç ïåðåëіêîì ïèòàíü, яêі ïіäëяãàþòü
ðîçâ’яçàííþ, à òàêîæ îá’єêòіâ, ùî íàäàþòüñя. Åêñïåðòíі äîñëіäæåííя,
їõ перебіг і ðåçóëüòàòè âèêëàäàþòüñя ó âèñíîâêó ñïåöіàëіñòà іç çàçíà
чåííяì ñïåöіàëіçàöії îñòàííüîãî.

Âèñíîâîê ñïåöіàëіñòà çà ñòðóêòóðîþ òà çà çìіñòîì ідентичний âèñíîâêó
åêñïåðòà і відрізняється від нього лише таким: à) îñîáà, яêà ïðîâîäèòü
äîñëіäæåííя, іìåíóєòüñя íå åêñïåðòîì, à ñïåöіàëіñòîì; á) ó âñòóïíіé чàñòèíі
âèñíîâêó çàçíàчàєòüñя, õòî і êîëè çâåðíóâñя äî óñòàíîâè чè áåçïîñåðåäíüî
äî ñïåöіàëіñòà іç çàìîâëåííяì ïðî ïðîâåäåííя äîñëіäæåííя; â) îïóñêàєòüñя
çàïèñ, яêèé ñòîñóєòüñя âіäïîâіäàëüíîñòі îñîáè, ùî ïðîâîäèòü äîñëіäæåííя,
çà íàäàííя çàâіäîìî íåïðàâäèâîãî âèñíîâêó.

8.4.2. Ïàòîëîãîàíàòîìічíі ðîçòèíè
Вàæëèâим âèäом ìåäèчíîї åêñïåðòèçè є ïàòîëîãîàíàòîìічíèé ðîçòèí.
Чàñòî ñàìå êàðòà (ïðîòîêîë) ïàòîëîãîàíàòîìічíîãî ðîçòèíó є ìåäèчíèì
äîêóìåíòîì, який дає підстави îñêàðæèòè ïðàâèëüíіñòü, ñâîєчàñíіñòü,
àäåêâàòíіñòü òà ïîâíîòó íà äàíîї ìåäèчíîї äîïîìîãè, ïîðóøити
êðèìіíàëüíу ñïðàâу òîùî. Òàê, âіäïîâіäíî äî ñò. 72 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я», ïàòîëîãîàíàòîìічíі ðîçòèíè
ïðîâîäяòüñя ç ìåòîþ âñòàíîâëåííя ïðèчèí і ìåõàíіçìіâ ñìåðòі õâîðîãî.
Пам’ятайте!
В îáîâ’яçêîâîìó ïîðяäêó ïàòîëîãîàíàòîìічíі ðîçòèíè çäіéñíþþòüñя
ïðè íàяâíîñòі ïіäîçðè íà íàñèëüíèöüêó ñìåðòü (òîäі âіí є чàñòèíîþ
ñóäîâî-ìåäèчíîãî äîñëіäæåííя чè åêñïåðòèçè), à òàêîæ якщо ñìåðòü
õâîðîãî íàñòàëà â çàêëàäі îõîðîíè çäîðîâ’я.

Ðîçòèí ìîæна íå ïðîâîäèòè (ч. 3 ñò. 72 Çàêîíó Óêðàїíè «Îñíîâè çàêîíî
äàâñòâà Óêðàїíè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’я»):
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1) çà òàêèõ ïіäñòàâ: à) íàяâíіñòü ïèñüìîâîї çàяâè áëèçüêèõ ðîäèчіâ; á)
íàяâíіñòü çàäîêóìåíòîâàíîãî âîëåâèяâëåííя ïîêіéíîãî (âіäïîâіäíî äî
ï. 1 ч. 1 ñò. 6 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïîõîâàííя і ïîõîðîííó ñïðàâó» âіä
10.07.2003 ð., «óñі ãðîìàäяíè ìàþòü ïðàâî íà ïîõîâàííя їõíüîãî òіëà òà
âîëåâèяâëåííя ïðî íàëåæíå ñòàâëåííя äî òіëà ïіñëя ñìåðòі, ùî, çîêðåìà,
ìîæå áóòè âèðàæåíå ó çãîäі чè íåçãîäі íà ïðîâåäåííя ïàòîëîãîàíàòîìічíîãî
ðîçòèíó»);
2) çà òàêèõ óìîâ: à) âіäñóòíіñòü ïіäîçðè íà íàñèëüíèöüêó ñìåðòü; á) ðåëіãіéíі
òà іíøі ïîâàæíі ìîòèâè.
Яêùî ñìåðòü íàñòàëà âíàñëіäîê впливу çîâíіøíіõ ôàêòîðіâ (òðàâìè,
àñôіêñії, äії êðàéíіõ òåìïåðàòóð, åëåêòðèчíîãî ñòðóìó, îòðóєíü òîùî), ïіñëя
øòóчíîãî àáîðòó, ïðîâåäåíîãî ïîçà ìåæàìè ìåäèчíîãî çàêëàäó, ñìåðòі
íà âèðîáíèöòâі, ïðè ðàïòîâіé ñìåðòі äіòåé ïåðøîãî ðîêó æèòòя òà іíøèõ
îñіá, яêі íå ïåðåáóâàëè ïіä ìåäèчíèì íàãëяäîì, ïîìåðëèõ, îñîáà яêèõ
íå âñòàíîâëåíà, à òàêîæ ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè є ïіäîçðà íà íàñèëüíèöüêó
ñìåðòü, ðîçòèí ïðîâîäèòü ñóäîâî-ìåäèчíèé åêñïåðò, яêèé і âèäàє
ëіêàðñüêå ñâіäîöòâî ïðî ñìåðòü (ï. 2.3 ²íñòðóêöії ùîäî çàïîâíåííя òà âèäàчі
ëіêàðñüêîãî ñâіäîöòâà ïðî ñìåðòü (ôîðìà ¹ 106/î) âіä 08.08.2006 ð. № 545).
Ïîðяäîê ïðîâåäåííя ïàòîëîãîàíàòîìічíîãî ðîçòèíó âèçíàчений ó Íàêàçі
ÌÎÇ Óêðàїíè «Ïðî ðîçâèòîê òà óäîñêîíàëåííя ïàòîëîãîàíàòîìічíîї
ñëóæáè â Óêðàїíі» âіä 12.05.1992 ð. ¹ 81. Згідно з цим íîðìàòèâíèì
àêòîì, уñі òðóïè õâîðèõ, що ïîìåðëè ó ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíèõ çàêëà
äàõ, яê ïðàâèëî, ïіäëяãàþòü ðîçòèíó. Ãîëîâíîìó ëіêàðþ, íàчàëüíèêó
ïàòîëîãîàíàòîìічíîãî áþðî íàëåæèòü ïðàâî скасування ðîçòèíó òіëüêè â
íàäçâèчàéíèõ âèïàäêàõ. Ïðî скасування ðîçòèíó ãîëîâíèé ëіêàð, íàчàëüíèê
ïàòîëîãîàíàòîìічíîãî áþðî äàє ïèñüìîâó âêàçіâêó â êàðòці ñòàöіîíàðíîãî
õâîðîãî ç îá´ðóíòóâàííяì ïðèчèí скасування. Ñïіðíі ïèòàííя ùîäî ðîçòèíó
òðóïіâ âèðіøóє ãîëîâíèй ïàòîëîãîàíàòîì îáëàñòі (ìіñòà). Òåðìіíîâèé
ðîçòèí òðóïіâ äîçâîëяєòüñя ïðîâîäèòè îäðàçó æ ïіñëя âñòàíîâëåííя
ëіêàðяìè ëіêóâàëüíîãî çàêëàäó áіîëîãічíîї ñìåðòі; ðîçòèí ó ïëàíîâîìó
ïîðяäêó (âïîðяäêîâàíèé ðîçòèí) ïðîâîäèòüñя ïіñëя ïðåäñòàâëåííя êàðòè
ñòàöіîíàðíîãî õâîðîãî àáî ìåäèчíîї êàðòè àìáóëàòîðíîãî õâîðîãî ç âіçîþ
ãîëîâíîãî ëіêàðя чè éîãî çàñòóïíèêà ïî ìåäèчíіé чàñòèíі ïðî скерування íà
ïàòîëîãîàíàòîìічíèé ðîçòèí. Ìåäèчíà äîêóìåíòàöія íà ïîìåðëèõ ç ðіçíèõ
ëіêàðåíü äîпрàâëяєòüñя ó ïàòîëîãîàíàòîìічíå áþðî (âіääіëåííя) ðàçîì ç
òðóïîì ïîìåðëîãî. Ìåäèчíі êàðòè ñòàöіîíàðíèõ õâîðèõ, ïîìåðëèõ ó äðóãіé
ïîëîâèíі ïîïåðåäíüîї äîáè, ïåðåäàþòüñя ó ïàòîëîãîàíàòîìічíå áþðî,
ïàòîëîãîàíàòîìічíå âіääіëåííя ëіêàðíі íå ïіçíіøå 9-ї ãîä ðàíêó. Ìåäèчíà
êàðòà ñòàöіîíàðíîãî õâîðîãî ç âíåñåíèì ó íåї ïàòîëîãîàíàòîìічíèì
äіàãíîçîì íå ïіçíіøå 5–7 äіá ïіñëя ðîçòèíó ïåðåäàєòüñя у ìåäèчíèé
àðõіâ ëіêàðíі. Êàðòà ìîæå áóòè çàòðèìàíà íà òðèâàëіøèé òåðìіí òіëüêè çà
ñïåöіàëüíèì äîçâîëîì êåðіâíèöòâà ëіêàðíі.
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Скасовувати розтин íå äîçâîëяєòüñя: à) ó âèïàäêàõ ñìåðòі õâîðèõ, яêі
ïðîáóëè â ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíîìó çàêëàäі ìåíøå äîáè; á) ó âèïàäêàõ,
яêі ïîòðåáóþòü ñóäîâî-ìåäèчíîãî äîñëіäæåííя; â) ïðè іíôåêöіéíèõ
õâîðîáàõ òà ïіäîçðі íà íèõ; ã) â óñіõ âèïàäêàõ íåяñíîãî ïðèæèòòєâîãî
äіàãíîçó (íåçàëåæíî âіä ñòðîêó ïåðåáóâàííя õâîðîãî â ëіêóâàëüíîìó
çàêëàäі); ä) ó âèïàäêàõ ñìåðòі â ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòèчíîìó çàêëàäі ïіñëя
äіàãíîñòèчíèõ іíñòðóìåíòàëüíèõ äîñëіäæåíü, ïðîâåäåííя ëіêóâàëüíèõ
çàõîäіâ ïіä чàñ àáî ïіñëя îïåðàöії, ïåðåëèâàííя êðîâі, íåâðàõóâàííя
іíäèâіäóàëüíîї íåïåðåíîñèìîñòі лікарських засобів òîùî. Òðóïè ïîìåðëèõ,
îñîáи яêèõ íå âñòàíîâëåíі, çà ðîçïîðяäæåííяì ãîëîâíîãî ëіêàðя
ïåðåäàþòüñя äëя ñóäîâî-ìåäèчíîãî ðîçòèíó.
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8.5. Додатки
8.5.1. Çðàçêè ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíòіâ
К. обласному патологоанатомічному бюро
Адреса: 70000, м. К., вул. К., 1
Іванова Івана Івановича
Адреса: 79000, м. Л., вул. С., 5
ЗАПИТ
щодо доступу до персональних даних
На підставі п. 4 ст. 285 Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 39 Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (у разі
смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені ними фізичні
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), ст. 2, 8, 16 Закону України «Про захист
персональних даних», з метою з’ясування дійсних обставин смерті Іванової
Ганни Максимівни (дружини Іванова І.І.), –
ПРОШУ
1. Надати для ознайомлення копію протоколу патологоанатомічного
дослідження Іванової Г.М. в строк та в обсязі, що передбачені вказаними
нормативно-правовими актами.
Додаток:
1. Копія свідоцтва про шлюб.
05.01.2012 р.

Іванов І.І.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних» запит
щодо доступу до персональних даних задовольняється протягом тридцяти календарних днів
з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забороняється
відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або
юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи
не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. Відповідно до
ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення корупційних
правопорушень передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплі
нарна відповідальність.
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АДВОКАТ
Іванов Іван Іванович
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № Х,
видане 01.01.01. Л. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури
79000, м. Л., вул. І., 1а, к.т. 222-22-22
Вих. № ___ від _____________2012 р.

С. центральна міська лікарня
70000, м. С., вул. К., 1А
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ
У зв’язку із виконанням своїх професійних обов’язків щодо надання правової
допомоги Петренку Петру Петровичу, з метою сприяння йому в реалізації
права на медичну інформацію, що гарантоване п. 1 ст. 285 Цивільного
кодексу України, ч. 1 ст. 39 Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я» (пацієнт, який досяг повноліття, має право на
отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у
тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами,
що стосуються його здоров’я), керуючись ч. 3 ст. 6 Закону України «Про
адвокатуру» (право адвоката запитувати і отримувати документи або їх
копії від підприємств, установ, організацій), ст. 2, 8, 16 Закону України
«Про захист персональних даних», п. 9 Указу Президента України «Про
деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури», Рішенням
Конституційного Суду України (справа К.Г. Устименка), –
ПРОШУ:
1. Надати засвідчену в установленому порядку медичну документацію,
у якій відображено інформацію щодо надання Вашим закладом охорони
здоров’я медичної допомоги Петренку П.П., зокрема:
– копію медичної карти стаціонарного хворого Петренка П.П.;
– довідку, що містила б інформацію про усі лікарські засоби, якими
забезпечувався Петренко П.П. під час стаціонарного лікування у Вашому
медичному закладі в період з ______ до ______.
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Додатки:
1. Копія Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
2. Копія довіреності від 01 вересня 2011 р.
З повагою,
Іванов Іван
Примітка: відповідно до ч. 1 ст.16 Закону України «Про захист персональних даних» запит
щодо доступу до персональних даних задовольняється протягом тридцяти календарних днів
з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забороняється
відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або
юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи
не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення
корупційних правопорушень передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова
та дисциплінарна відповідальність.
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АДВОКАТ
Іванов Іван Іванович
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № Х,
видане 01.01.01. Л. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури
79000, м. Л., вул. І., 1а, к.т. 222-22-22
Вих. № ___ від _____________2012 р.
К. міському бюро
судово-медичної експертизи
Адреса: 00011, м. Л., вул. С.,5
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ
У зв’язку із виконанням своїх професійних обов’язків щодо надання правової
допомоги Сидорову Івану Васильовичу, на підставі п. 4 ст. 285 Цивільного
кодексу України, ч. 5 ст. 39 Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я» (у разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші
уповноважені ними фізичні 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 Закону України «Про адвокатуру» (право запитувати і отримувати
документи або їх копії від підприємств, установ, організацій), ст. 1, 8, 16
Закону України «Про захист персональних даних», п. 9 Указу Президента
«Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури», з метою
з’ясування дійсних обставин смерті Сидорова С.І. (сина Сидорова І.В.), –
ПРОШУ
1. Надати копію акту судово-медичного дослідження трупа Сидорова С.І.
Додатки:
1. Копія Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
2. Копія довіреності від 01 грудня 2011 р.
3. Копія свідоцтва про народження Сидорова С.І.
З повагою,
Іванов Іван
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Примітка: відповідно до ч. 1 ст.16 Закону України «Про захист персональних даних» запит
щодо доступу до персональних даних задовольняється протягом тридцяти календарних днів
з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забо
роняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим
фізичним або юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно,
недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення
корупційних правопорушень передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова
та дисциплінарна відповідальність.
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К. центральної районної лікарні
Адреса: 70000, м. Л., вул. К., 3
Іванова Івана Івановича
Адреса: 79000, м. Л., вул. С., 5
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
від 13.01.2011 р., я маю право на доступ до публічної інформації (відобра
женої та задокументованої будь-якими засобами та на будь-яких
носіях інформації, що була отримана або створена в процесі виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених
цим Законом). Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на
інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту (ст. 20
Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
Одразу хочу зазначити, що інформація, про надання якої я прошу, не
відноситься до публічної інформації з обмеженим доступом, оскільки не
йдеться про розголошення медичної таємниці конкретного пацієнта, а
лише про повідомлення статистичних даних.
Окрім того, кожен громадянин має право на охорону здоров’я, що
передбачає достовірну та своєчасну інформацію про здоров’я населення,
включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь (п. «е» ч.1 ст.6
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.1, 5, 20 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р., –
ПРОШУ
1. Надати мені статистичну інформацію щодо кількості осіб (дитячого та
дорослого населення), які поступили до К. центральної районної лікарні
з 13 до 15 вересня 2011 р. з діагнозом «Гостра кишкова інфекція» та при
бактеріологічному дослідженні у яких виділена «Сальмонелла ентерітідіс» .
03.01.2012 р.

Іванов І.І.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих
днів з дня отримання запиту.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забороняється
відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або
юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи
не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення
корупційних правопорушень передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова
та дисциплінарна відповідальність.
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8.5.2. Міæíàðîäíî-ïðàâîâі òà íàöіîíàëüíі ìåõàíіçìи
êîíòðîëþ: Êîíòàêòíà іíôîðìàöія

À. Ìіæíàðîäíî-ïðàâîâі ìåõàíіçìè êîíòðîëþ

№
з/п

Íàçâà

Àäðåñà

Avenue Appia, 20
1211 Geneva 27
Switzerland

Êîíòàêòè

1.

Âñåñâіòíя îðãàíіçàöія
îõîðîíè çäîðîâ’я (World
Health Organization)

http://www.who.int

2.

Ìіæíàðîäíà îðãàíіçàöія
Office Relations
ïðàöі (International Labour Branch
Organization)
4, rue des Morilons
CH-1211, Geneva
22, Switzerland

Tel. +41.22.799.7732
Fax: +41.22.799.8944
Email: RELOFF@ilo.org

3.

Êîìіòåò ç ïðàâ ëþäèíè
CH 1211 Geneva 10,
(Human Rights Committee) 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.

Êîìіòåò ç åêîíîìічíèõ,
ñîöіàëüíèõ і êóëüòóðíèõ
ïðàâ (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.

Êîìіòåò з ëіêâіäàöії
ðàñîâîї äèñêðèìіíàöії
(Committee on the
Elimination of Racial
Discrimination)

Office of the High
Commissioner for
Human Rights
Palais Wilson – 52,
rue des Pâquis,
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.

Êîìіòåò ç ëіêâіäàöії âñіõ
ôîðì äèñêðèìіíàöії
щоäî æіíîê (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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№
з/п

Íàçâà

Àäðåñà

Êîíòàêòè

7.

Êîìіòåò ç ïðàâ äèòèíè
(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.

Офіс Âåðõîâíîãî
êîìіñàðà ÎÎÍ ç ïðàâ
ëþäèíè (Office of the High
Commissioner for Human
Rights)

Bureau du HautCommissariat aux
droits de l’homme
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Genève,
Suisse

Web: http://www2.ohchr.
org

9.

Офіс Кîìіñàðà Ради
Європи
ç ïðàâ ëþäèíè (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.

ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ
ëþäèíè
(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.

Àñîöіàöія ïàöієíòіâ
(The Patients Association)

PO Box 935
Harrow Middlesex
HA1 3YJ
Great Britain

Web: http://www.
patients-association.
org.uk

12.

Àñîöіàöія ãðîìàäяíñüêèõ
ñâîáîä ëþäèíè (Human
Civil Liberties Association)

125 Broad Street
Web: http://www.tasz.hu
New York, NY 10004,
USA

13.

Õþìåí Ðàéòñ Âîòч
[Нагляд за правом людини](Human Rights Watch)

Human Rights
Watch
350 Fifth Avenue,
34th Floor
New York, NY 101183299
USA
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№
з/п

Íàçâà

Àäðåñà

Êîíòàêòè

14.

Ìіæíàðîäíà амністія
(Amnesty International)

1 Easton Street
London
WC1X 0DW, UK,
Great Britain

Web: http:// amnesty.
org.ua

15.

UNAIDS – Îá’єäíàíà
ïðîãðàìà ÎÎÍ зі ÑÍ²Äó

UNAIDS Secretariat
20, Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland

Web: http:// www.unaidf.
org

16.

«Ëіêàðі çà ïðàâà ëþäèíè»
(Physicians for Human
Rights)

2 Arrow Street
Suite 301
Cambridge, MA
02138 USA

Web: http://
physiciansfor
humanrights.org

17.

ªâðîïåéñüêèé àëüяíñ
громадського çäîðîâ’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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Á. Íàöіîíàëüíі ìåõàíіçìè êîíòðîëþ

Îðãàíè âëàäè Óêðàїíè

№
з/п

Íàçâà

Àäðåñà

Êîíòàêòè

1.

Êîìіòåò Âåðõîâíîї Ðàäè
Óêðàїíè ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’я

áóëüâàð Ëесі
Óêðàїíêè, 1,
êіì.529,
ì. Êèїâ, Óêðàїíà

òåë.: 286-83-94,
Email: droz@ rada. gov.
ua

2.

Óïîâíîâàæåíèé
Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç
ïðàâ ëþäèíè

âóë. ²íñòèòóòñüêà,
21/8, ì. Êèїâ, 01008
Óêðàїíà

òåë.: +38-044-2532203,
Email: omb@
ombudsman.gov.ua

3.

Уповноважений
Президента України з
прав дитини

вул. Банкова, 11,
м. Київ,
Україна

тел. (044) 255-78-03

4.

Äåðæàâíа інспекція
Óêðàїíè ç ïèòàíü захисту
прав ñïîæèâчів

âóë. Ãîðüêîãî, 174,
ì. Êèїâ-150, 03680
Óêðàїíà

òåë.: (044) 226-29-71;
ôàêñ: 528-56-00;
Web: http://www.dssu.
gov.ua

5.

Ìіíіñòåðñòâî îõîðîíè
çäîðîâ’я Óêðàїíè

âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 7, òåë.: 226-22-05,
ì. Êèїâ, 01021
ôàêñ: 226-22-05
Óêðàїíà
Email: moz@moz.gov.ua

6.

Ìіíіñòåðñòâî âíóòðіøíіõ
ñïðàâ Óêðàїíè

âóë. Àêàäåìіêà
Áîãîìîëüöя,10,
ì. Êèїâ, 01024
Óêðàїíà

òåë.: (044)256-0333
ôàêñ: (044)256-1633
Web: http://mvs.gov.ua/

7.

Ìіíіñòåðñòâî þñòèöії
Óêðàїíè

âóë. Ãîðîäåöüêîãî,
13, ì. Êèїâ, 01001
Óêðàїíà

òåë.: (044) 278-37-23
Web: http://www.
minjust. gov.ua/

8.

Âèùà ðàäà þñòèöії
Óêðàїíè

âóë. Àðòåìà, 89,
ì. Êèїâ-50, 04050
Óêðàїíà

òåë.: 044)238-68-67
ôàêñ: (044)238-68-66
Web: http://www.vru.
gov.ua/

9.

Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà
Óêðàїíè

âóë. Ðіçíèöüêà,
13/15 ,
ì. Êèїâ, Óêðàїíà

òåë.: (044) 280-10-20
Web: http://www.gp.gov.
ua/

10.

Ãîëîâíå áþðî ñóäîâîìåäèчíèõ åêñïåðòèç

âóë. Îðàíæåðåé
íà, 9,
ì. Êèїâ, 04112
Óêðàїíà

òåë.: (044) 456-60-98
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№
з/п

Íàçâà

Àäðåñà

Êîíòàêòè

11.

Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä
Óêðàїíè

âóë. Æèëяíñüêà, 14, òåë.: (044) 238-10-11
ì. Êèїâ, 01033
Web: http://www.ccu.
Óêðàїíà
gov.ua/

12.

Âåðõîâíèé Ñóä Óêðàїíè

âóë. Ï. Îðëèêà, 4à,
ì. Êèїâ, 01024
Óêðàїíà

òåë.: (044)253-33-13
Web: http://www.scourt.
gov.ua/

13.

Вищий спеціалізований
сóä Óêðàїíè з розгляду
цивільних і кримінальних
справ

âóë. Ï. Îðëèêà, 4à,
ì. Êèїâ, 01024
Óêðàїíà

òåë.: (044)253-11-41
Web: http://www.scourt.
gov.ua/

Àäðåñà

Êîíòàêòè

Îá’єäíàííя ãðîìàäяí

№
з/п

Íàçâà

1.

Âñåóêðàїíñüêà
ãðîìàäñüêà îðãàíіçàöія
«Ôóíäàöія ìåäèчíîãî
ïðàâà òà áіîåòèêè
Óêðàїíè»

âóë. Ðèáíà, 3,
îôіñ 19,
79008, ì. Ëüâіâ,
Óêðàїíà

òåë.: (032) 728001
Web: http://www.
healthrights.org.ua
http://www. medicallaw.
org.ua

2.

Âñåóêðàїíñüêà
íàðêîëîãічíà àñîöіàöія

ïðîâ. Äåìіїâñüêèé,
5-à,
ì. Êèїâ, Óêðàїíà

òåë.: (044) 264-26-93

3.

Âñåóêðàїíñüêå ëіêàðñüêå
òîâàðèñòâî

âóë. Òîëñòîãî, 7,
ì. Êèїâ, Óêðàїíà

òåë.: (044) 475-43-94,
225-03-19, 510-43-94

4.

Âñåóêðàїíñüêà
ãðîìàäñüêà îðãàíіçàöія
«Àñîöіàöія ìåäèчíîãî
ïðàâà»

âóë. Ìàяêîâñüêîãî,
9, êâ.50,
ì. Äîíåöüê,
Óêðàїíà

5.

Âñåóêðàїíñüêà
ãðîìàäñüêà îðãàíіçàöія
«Óêðàїíñüêà ìåäèêîïðàâîâà àñîöіàöія»

âóë. Ñàêñàãàíñüêî
ãî, 75,
ì. Êèїâ, Óêðàїíà

Email: umpa-info@ukr.
net.

6.

Âñåóêðàїíñüêà ðàäà
çàõèñòó ïðàâ
і áåçïåêè ïàöієíòіâ

âóë. Ë.Ïåðâîìàéñüêîãî, 9à, ê.5,
01133, ì. Êèїâ,
Óêðàїíà

òåë.: (044) 235-65-87,
(067) 448-12-41

7.

Âñåóêðàїíñüêà àñîöіàöія
ïàëіàòèâíîї äîïîìîãè

вул. Ярославів Вал, Web: http://www.
30а,
palliative. com.ua/
01000, м. Київ,
Україна

—
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8.

Ìіæíàðîäíèé ôîíä
«Âіäðîäæåííя»

âóë. Àðòåìà, 46,
04053, м. Êèїâ,
Óêðàїíà

Web: http://www.irf.kief.
ua

9.

Ìіæíàðîäíà ìåðåæà
áëàãîäіéíèõ îðãàíіçàöіé,
яêà çàéìàєòüñя
ïіäòðèìêîþ ðîçâèòêó
ñóñïіëüñòâà, ñîöіàëüíîþ
äіяëüíіñòþ òà íàäàííяì
äîïîìîãè ëþäяì

âóë. Îçàðêåâèчà, 4,
79016, ì. Ëüâіâ
âóë. Êîñòяíòè
íіâñüêà, 22/17,
04071, ì. Êèїâ,
Óêðàїíà

Web: http://caritas-ua.
org

10.

Ìіæíàðîäíèé àëüяíñ ç
Â²Ë/ÑÍ²Äу
â Óêðàїíі

âóë. Äèìèòðîâà, 5,
êîðïóñ 10À,
9-é ïîâåðõ,
03680, ì. Êèїâ,
Óêðàїíà

тåë.: (+380 44)
490-5485, 490-5486,
490-5487, 490-5488
Ôàêñ: (+380 44)
490-5489

11.

Ñïіëêà ãðîìàäñüêèõ
îðãàíіçàöіé
«Âñåóêðàїíñüêà àñîöіàöія
çàõèñòó ïðàâ ïàöієíòіâ
«Çдоров’я нації»

âóë. Вишгородська, 36-б,
04114, ì. Êèїâ,
Óêðàїíà

тел.: (044) 332-21-87
Web: http://pacient.com.
ua/

12.

Õàðêіâñüêà ïðàâîçàõèñíà
ãðóïà

âóë. ²âàíîâà, 27,
êâ. 4,
61002, м. Õàðêіâ,
Ãðîìàäñüêà
ïðèéìàëüíя
ÕÏÃ (þðèäèчíà
êîíñóëüòàöія)
61002, Õàðêіâ-2,
à/ñ 10397
Îôіñ ÕÏÃ:
61002, Õàðêіâ-2,
à/ñ 10430, Óêðàїíà

òåë.: (057) 700 62 81
òåë./ôàêñ:
(057) 700 67 72
Web: http://www.khpg.
org

13.

Ãðîìàäñüêà îðãàíіçàöія
«²íñòèòóò ïðàâîâèõ
äîñëіäæåíü і ñòðàòåãіé»

вул. Іванова, 27
61002, ì. Õàðêіâ,
Óêðàїíà

òåë./ôàêñ:
(057) 700-67-71

14.

Òîâàðèñòâî ×åðâîíîãî
Õðåñòà Óêðàїíè,
Íàöіîíàëüíèé êîìіòåò

âóë. Ïóøêіíñüêà, 30, Web: http://www.
01004, ì. Êèїâ,
redcross. org.ua
Óêðàїíà

15.

Óêðàїíñüêà гåëüñіíкñüêà
ñïіëêà ç ïðàâ ëþäèíè

âóë. Îëåãіâñüêà, 36, Web: http://helsinki.org.
êіìíàòà 309
ua
(3-é ïîâåðõ),
04071, ì. Êèїâ,
Óêðàїíà
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16.

Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння
розвитку паліативної
та хоспісної допомоги»

âóë. Îëåся Гончара,
55а,
04071, ì. Êèїâ,
Óêðàїíà

тел./факс:
(044)239-72-43
Web: http://info@ligalife.
com.ua

17.

Проект MSI «Доступ до
правосуддя та правової
обізнаності «Правова
країна»»

âóë. Горького, 11,
офіс 3,
01004, ì. Êèїâ,
Óêðàїíà

Web: http://otropman@
lep-msi.org.ua

18.

Вінницька правозахисна
група

вул. Козицького,
54/1,
21050, м. Вінниця,
Україна

тел.: (067) 2846450
факс: (0432) 670504
Web: http://vрg@ukr.net

19.

Південний Український
центр з прав громадян
в охороні здоров’я

вул. Адмірала Макарова, 1а,
56030,
м. Миколаїв,
Україна

тел.: (0512) 670334
факс: (0512) 478789

20.

Міжнародна громадська
організація – Міжнародна асоціація «Здоров’я
суспільства»

вул. Курська, 13-Г,
офіс, 65,
03049, м. Київ,
Україна

тел./факс: (044) 24213-59
Web: http://associo
med@ukr.net
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8.5.3. Ðåêîìåíäîâàíà ëіòåðàòóðà
1. Àêîïîâ Â.È. Ìåäèöèíñêîå ïðàâî â âîïðîñàõ è îòâåòàõ. – Ì.: ÏÐÈÎÐ, 2001.
2. Àêîïîâ Â.È. Ïðàâîå îáåñïåчåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äåяòåëüíîñòè
ìåäñåñòåð (Îñíîâû ìåäèöèíñêîãî ïðàâà). – Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð
«ÌàðÒ», 2005.
3. Àêîïîâ Â.È., Ìàñëîâ Å.Í. Ñòðàäàíèя Ãèïïîêðàòà. (Ïðàâîâûå è ýòèчåñêèå
ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû è îòâåòñòâåííîñòü ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ). – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: Èçä-âî «Ïðèàçîâñêиé кðàé», 2006.
4. Àëüòåðíàòèâíі ïіäõîäè äî ðîçâ’яçàííя êîíôëіêòіâ: òåîðія і ïðàêòèêà
çàñòîñóâàííя / Óêëàä.: Í. Ãàéäóê, ². Ñåíþòà, Î. Áіê, Õ. Òåðåøêî. – Ëüâіâ:
ÏÀ²Ñ, 2007.
5. Àíäðååâ Þ.Í. Ïëàòíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
è ñóäåáíàя ïðàêòèêà. Ì.: Îñü – 89, 2007.
6. Аномалії в цивільному праві України. Навчально-практичний посібник. –
2-е вид. // Майданик Р.А., Бервено С.М., Майданик Н.І., Тімуш І.С. та ін. /
За ред. Майданика Р.А. - К. Юстініан, 2010. – 1008 с.
7. Áіîåòèêà / Ïåð. ç іòàë. Â.É. Øîâêóí: Ïіäðóчíèê. – Ëüâіâ: Âèäàâíèöòâî
ËÎÁÔ «Ìåäèöèíà і ïðàâî», 2007. – 672 ñ.
8. Áèáëèîãðàôèя ïî ìåäèöèíñêîìó ïðàâó / Ò. Êîðîòêèé, Ë. Îñèíñêàя. – [2-å
óçä., äîï.]. – Îäåññà: Ôåíиêñ, 2010. – 80 ñ.
9. Áóëåöà Ñ.Á. Ïðàâî ôіçèчíîї îñîáè íà æèòòя òà çäîðîâ’я (Пîðіâíяëüíîïðàâîâèé àñïåêò): Ìîíîãðàôія. – Óæãîðîä: Ëіðà, 2006. – 172 ñ.
10. Âèòåð Â.È. Ýêñïåðòíàя è þðèäèчåñêàя îöåíêà íåáëàãîïðèяòíûõ èñõîäîâ
ïðè ðàññëåäîâàíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ / Â.È. Âèòåð, À.Ð. Ïîçäååâ, È.Â. Ãåöìàíîâà; ïîä ðåä. Ã.À.
Ïàøèíяíà. – Èæåâñê, 2007. – 380 ñ.
11. Âîëêîâ Â., Äåøêî Ë. Ãîñïîäàðñüêà äіяëüíіñòü â ñôåðі îõîðîíè
çäîðîâ’я яê ïðåäìåò äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííя / Ìàòåðèàëû èòîãîâîé
íàóчíîé êîíôåðåíöèè Äîíåöêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà çà ïåðèîä
2003–2004 ã.ã. Ïðàâîâåäåíèå / Îòâ. ðåä. Â.Ä. Âîëêîâ. – Äîíåöê: ÄîíÍÓ,
2005. – Ñ. 65–68.
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12. Âîëêîâ Â., Äåøêî Ë. Ëіöåíçóâàííя ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі ó ñôåðі
îõîðîíè çäîðîâ’я // Ïðàâíèчèé чàñîïèñ Äîíåöüêîãî óíіâåðñèòåòó. – 2004. —
¹ 2. – Ñ. 37–45.
13. Âîëêîâ Â., Äåøêî Ë. Ëіöåíçóâàííя яê çàñіá äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííя
ãîñïîäàðñüêîї äіяëüíîñòі â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я // Õîçяéñòâåííîå
çàêîíîäàòåëüñòâî Óêðàèíû: ïðàêòèêà ïðèìåíåíèя è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèя
â êîíòåêñòå åâðîïåéñêîãî âûáîðà: Ñá. íàóч. òð. / ÍÀÍ Óêðàèíû. Èí-ò
ýêîíîìèêî-ïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé; Ðåäêîë.: Â.Ê. Ìàìóòîâ (îòâ.ðåä) è
äð. – Äîíåöê: Þãî-Âîñòîê ËÒÄ, 2005. – Ñ. 475–481.
14. Âîëêîâ Â., Äåøêî Ë. Ïðîáëåìè öèâіëüíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííя óãîä,
ïîâ’яçàíèõ ç íàäàííяì ïëàòíèõ ìåäèчíèõ ïîñëóã // Ïðàâíèчèé чàñîïèñ
Äîíåöüêîãî óíіâåðñèòåòó. – 2004. – ¹ 1. – Ñ. 42–48.
15. Ãàáîâà À., Êîçëîâà Í. Êîìмåíòàðиé ê Çàêîíó ÐÔ «Î ìåäèöèíñêîì
ñòðàõîâàíèè ãðàæäàí â ÐÔ». – Ì.: ÞÑÒÈÖÈÍÔÎÐÌ, 2007.
16. Ãàãàðèíîâ À.Â. Ïðàâîâûå îñíîâû çäðàâîîõðàíåíèя: óчåáíèê äëя ñòóä.
âûñø. ìåä. óчåá. çàâåäåíèé / À.Â. Ãàãàðèíîâ. – Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð
«Àêàäåìèя», 2006. – 192 ñ.
17. Ãåðàñèìåíêî Í., Ãðèãîðüåâ È., Àëåêñàíäðîâà Î., Àíäðååâà Î.
Îáяçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå: чòî íóæíî çíàòü ìåäèöèíñêîìó
ðàáîòíèêó. – Ì.: ÌÖÔÝÐ, 2003.
18. Ãëàäóí Ç.Ñ. Àäìіíіñòðàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííя îõîðîíè çäîðîâ’я
íàñåëåííя: Ìîíîãðàôія. – Ê.: Þðіíêîì ²íòåð, 2008. – 720 ñ.
19. Ãëàäóí Ç.Ñ. Àäìіíіñòðàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííя повноважень
органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я населення
[Електронний ресурс] / З.С. Гладун – Режим доступу : http://www.lex-line.
com.ua/?go=full_article&id=90.
20. Ãëàäóí Ç.Ñ. Заклад охорони здоров’я: основи правового статусу //
Право України. – 2003. – № 6. – С. 720.
21. Ãëàäóí Ç.Ñ. Ìåäèöèíà і ïðàâà ïàöієíòіâ // Ìåäèчíå ïðàâî. – ¹ 1. — 2008.
22. Ãëîññàðèé òåðìèíîâ, èñïîëüçóåìûé â ñåðèè «Çäîðîâüå äëя âñåõ». –
Æåíåâà: ÂÎÇ, 1984.
23. Ãëóõîâñüêèé Â.Â. Ïðàâà ïàöієíòà é çíàчåííя іíôîðìîâàíîї çãîäè â
ìåäèчíіé ïðàêòèöі // Ìåäèêî-ñîöіàëüíі ïðîáëåìè ðîäèíè. Ò. 7. – ¹ 1. – 2002.
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24. Ãîëîâчåíêî Â., Ãðóçîâà Ë. Ëіêàðñüêà òàєìíèöя яê ìåäèêî-ïðàâîâà
ïðîáëåìà // Þðèäèчíèé âіñíèê Óêðàїíè. – 2001. – 21–27 ëèï.
25. Ãîðîäåíчóê Ç. Âèêîíàâåöü àáîðòó – õòî âіí: çëîчèíåöü чè æåðòâà? //
Íà ìåæі æèòòя і ñìåðòі. – Âіñíèê ²íñòèòóòó рîäèíè і пîäðóæíüîãî æèòòя. –
2001. – ¹ 2. – Ñ. 25–43.
26. Гражданско-правовая и уголовно-правовая ответственность в меди
цине: монография / Епифанова Е.В., Ившин О.А., Цыганова О.А. – М.Жюр
литинформ, 2011. – 272 с.
27. Ãóåâ À.Í. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàя äåяòåëüíîñòü â ìåäèöèíå: Сïðà
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Óêðàїíі // Ïіäïðèєìíèöòâî, ãîñïîäàðñòâî і ïðàâî. – 2007. – ¹ 10. – Ñ.
109–112.
29. Äåøêî Ë. Äî ïèòàííя ïðî âèçíàчåííя îõîðîíè çäîðîâ’я â çàêîíîäàâñòâі
Óêðàїíè // Ïіäïðèєìíèöòâî, ãîñïîäàðñòâî і ïðàâî. – 2007. – ¹ 4. – Ñ. 65–68.
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Глосарії
Міжнародний глосарій
Деякі терміни, що використовуються під час висвітлення прав
людини в сфері охорони здоров’я

А
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 спостереження, лікування на догоспітальному етапі та проведення профілактичних і
реабілітаційних заходів.

Амбулаторний пацієнт (Outpatient)
Пацієнт, лікування якого не вимагає цілодобового його перебування у лікувально-профілактичному закладі.

Публічно-правовий позов (Actio Popularis)
Звернення до суду, яке подається представником для захисту прав, свобод та
інтересів у публічно-правових відносинах.

Б
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 неналежного 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 навколишнього 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 Біоетики / 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.

В
Взаємозалежний/неподільний (Interdependent/Indivisible)
Цей термін вживається на позначення зв’язку між громадянськими, політичними, 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 регіонального 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 ставлення 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).

Д
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 очевидній 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); навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за їхньою
расовою або національною приналежністю, політичними або релігійними переконаннями, 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 лікування 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: відсутність 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.

З
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/Recommendations)
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 конструктивного 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 положень 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 існуванні 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 повернення 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).

505

Глосарії

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 піддаються 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.

506

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Міжнародний глосарій

К
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 конвенціями 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, діагностичний, терапевтичний чи реабілітаційний характер і провадяться лікарем чи
іншим надавачем медичних послуг (Декларація про політику в галузі забезпечення 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 документи 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 регулює 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 врегулювання 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; мобільність 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 відстежування і/чи збір інформації про практику або дії держави в сфері прав людини.
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Н
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 культурних 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 відображено 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 незручне становище й не може мати жодних інших підстав для свого застосування.

О
Охорона здоров’я (Health Care)
1. Профілактика, лікування і діагностика захворювань, а також охорона психічного 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, спрямовані 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 надають 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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П
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 послуги. 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 відповідальності (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.
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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 дотримання 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 «споживачів». 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 Організації 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 юридично пов’язаною. На відміну від ратифікації, це одноступеневий процес.

Прийнятність (Acceptability)
Один із чотирьох визначених Комітетом з економічних, соціальних і культурних 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 відповідними 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, соціальних 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’язання (такі, для прикладу, як кількісні цільові показники, яких повинні досягнути
держави-учасниці).

Р
Ратифікація (Ratification)
Формальне затвердження державою прав і обов’язків, встановлених міжнародним 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 визначає 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.

С
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 державою, державними або приватними структурами соціальних зобов’язань
надати належне медичне обслуговування усьому населенню. Ці права також
стосуються однакової доступності медичного обслуговування для всіх мешканців 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-профілактичному закладі чи в хоспісі щонайменше одну добу.

Сторона/учасник (міжнародного договору) (Party)
Держава або інший уб’єкт міжнародного права, що має право укладати міжнародні 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 міжнародного 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.

515

Глосарії

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 договір. 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.

Т
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*

А
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-діагностичну, консультативну, для диспансерного чи профілактичного огляду, для
вирішення медико-соціальних проблем тощо. А.в. може бути первинним чи повторним — 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).

*

Äåòàëüíіше äèâ: Ìåäèêî-ïðàâîâèé òëóìàчíèé ñëîâíèê / Çà ðåä. ².ß. Ñåíþòè. —
Ëüâіâ: Âèä-âî ËÎÁÔ «Ìåäèöèíà і ïðàâî», 2010. – 540 ñ.
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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, управління 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 життя, 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 походження, 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 проживання, роботи або навчання тощо) (Міністерство охорони здоров’я України,
Наказ «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛінфекцію» від 19.08.2005 № 415).

Аптека
Заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, 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, лікарських, 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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Б
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 руйнівного 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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В
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 санітарного 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 охорони здоров’я України, Наказ «Про організацію надання стаціонарної акушерськогінекологічної 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 обстеження (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 ВІЛінфекцію» від 19.08.2005 № 415).

Д
Державна реєстрація лікарського засобу
Процедура, яка проводиться відповідно до вимог чинного законодавства з
метою надання дозволу для медичного застосування лікарського засобу (Міністерство 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 посвідчення» 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 захисту (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 захворювання 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). Розпізнання 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 медичної 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 допомоги» 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 жорстких 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 населення; 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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Е
Експертиза судово-медична
Вид судової експертизи, що проводиться з метою дослідження на підставі спеціальних 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 доказів; 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 психіатричного 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 виникають у судово-слідчій практиці та вимагають застосування спеціальних знань з
психології.

З
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 професійної 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 організацій, 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 навики і уміння (побутові, культурні, професійні та інші) у цілеспрямованому процесі
навчання. Можливість професійного навчання – здатність до оволодіння теоретичними 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 навколишні 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 встановлення 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 суспільні 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. Професійна працездатність – здатність людини якісно виконувати роботу, що передбачена 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 відсутність 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 середовищі (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).

528

Ïðàâà ëþäèíè â ñôåðі îõîðîíè çäîðîâ’я: ïðàêòèчíèé ïîñіáíèê (óêðà¯íà)

Національний глосарій

Інформована згода
1) рішення взяти участь у клінічному випробуванні, яке має бути складено в
письмовій формі, датоване та підписане, приймається добровільно після належного поінформування про характер випробування, його значення, вплив
і 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 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 оформляється 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 поінформування 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 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); 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 щонайменше 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 затвердження 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 мотивації, 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 захворюваннями і покращення психіатричної допомоги (1992)).
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К
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, провізорських 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 медико-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, Наказ 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 медичної 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 інформація, 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 природними 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 інтерес (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 встановлення груп інвалідності» від 05.09.2011 №561).

Л
Легке тілесне ушкодження
Ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або чи незначну
стійку втрату працездатності, або не спричинило зазначених наслідків (Міністерство охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Правил судово-медичного 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 допомоги 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, лікарських, 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 невиліковним хворим, що функціонує за рахунок місцевого бюджету, додаткового фінансування 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 медичного 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 доведеною 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 походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики 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 діяльність 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 уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги, забезпечує координацію та
упорядкування за часовим графіком технологій та методів надання медичної
допомоги багато- (між-) дисциплінарного змісту, регламентує реєстрацію медичної 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 медичної 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, Сімейний 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 конкретної 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, іншими 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 надається 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 проведення 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 доступній 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 хворого 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 підлягає 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 «Основи 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 забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.

Медіація (посередництво)
Чітко структурований процес професійного втручання, зорієнтований на виконання завдання для вирішення конфлікту з позиції непротистояння. Його
призначення — залишити максимально можливий контроль за ухваленням
рішень учасникам конфлікту і водночас надати повноваження керувати процесом 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).

Н
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 причин. 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 потребують державної реєстрації (Верховна Рада України, Закон «Основи законодавства 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 цивільною 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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О
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 зловживає 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 особою, 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, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника. Одержання заробітку,
пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та
розпоряджання ними здійснюються піклувальником. Піклувальник може письмово 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 гігієнічні 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 перевищують 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 допомоги» від 20.07.2011 № 427).
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П
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 (зупинення) 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 акушерсько-гінекологічної та неонатологічної стаціонарної допомоги (Міністерство
охорони здоров’я України, Наказ «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-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, піклувальник 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 України, 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 небезпечних 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 примусовому 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 допомогу» 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 Гігієнічної 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 політики 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 створення 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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Р
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 цілому; 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 хворобливий 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 Правил 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 охорони здоров’я України, Наказ «Про затвердження Правил судово-медичного
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» від 17.01.1995 №6).

С
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 правовий 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 міжнародними 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 урахуванням 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).

Т
Табель матеріально-технічного оснащення
Документ, що визначає мінімальний перелік обладнання, устаткування та засобів, 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 спеціальністю (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 зберігання 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 встановлення 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, Наказ «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 причинного 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).

У
Усвідомлена згода особи
Згода, вільно висловлена особою, здатною зрозуміти інформацію, що надається
доступним способом, про характер її психічного розладу та прогноз його можливого 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).

Ф
Фальсифікований 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 відомостям (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).
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Національний глосарій

Ц
Цивільна 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).

Цивільна 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).

Цивільна правоздатність фізичної особи
Здатність фізичної особи мати цивільні права та обов’язки (Верховна Рада
України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV).

Цивільна 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 проживання (Верховна Рада України, Закон «Про попередження насильства в сім’ї»
від 15.11.2001 № 2789-ІІІ).
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Глосарії

Я
Якість лікарського засобу
Сукупність властивостей, які надають лікарському засобу здатність задовольняти 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 максимальною 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 термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги» від
20.07.2011 N 427).
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