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1. деякі загальні проблеми

1. Деякі загальні проблеми

Конституція України гарантує кожному громадянину право на 
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (стат-
тя 49). Це право забезпечується державним фінансуванням відповід-
них соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілак-
тичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступно-
го для всіх громадян медичного обслуговування. Крім того, держава 
дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-
епідемічне благополуччя.

Європейська соціальна хартія (переглянута), яку Україна рати-
фікувала в 2006 році, також визначає, що країни, які ратифікують 
цей документ, з метою забезпечення ефективного здійснення права 
на охорону здоров’я зобов’язуються самостійно або в співробітництві 
з громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних 
заходів для того, щоб:

– усунути, по можливості, причини слабкого здоров’я;
– забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, 

які сприятимуть поліпшенню здоров’я й підвищенню особистої від-
повідальності за стан здоров’я;

– запобігати, по можливості, епідемічним, ендемічним, іншим 
захворюванням, а також нещасним випадкам.

Пріоритетними завданнями для виконання цих конституційних 
зобов’язань є реформування системи охорони здоров’я, перегляд за-
сад фінансування галузі, формування законодавчих засад впровад-
ження страхової медицини, боротьба з поширенням епідемії тубер-
кульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу, зниження рівня дитячої смертності, 
забезпечення розвитку медицини у сільській місцевості.1

1 Постанова Кабміну №  733 від 25 травня 2006 р. «Про підсумки соціально-еко-
номічного розвитку України у І кварталі 2006 р.» 
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Реформування системи охорони здоров’я для України є пріори-
тетним, оскільки хронічна проблема неефективності використання 
коштів, що йдуть на охорону здоров’я, зводять нанівець всі спроби 
щось зробити в цій сфері. Поряд із проблемою низьких витрат дер-
жави на охорону здоров’я, які складають лише 3,7% ВВП, рефор-
мування охорони здоров’я можна визначити як серйозний виклик, 
який стоїть перед державою.2

Ускладнює проведення такої реформи те, що в Україні встанов-
лена надмірна кількість гарантій «безкоштовного» обслуговування. 
Необмежений обсяг державних гарантій безкоштовної медичної до-
помоги несумісний з обмеженими ресурсами, які держава має для 
виконання цих зобов’язань. Навіть найбагатші соціально-орієнто-
вані країни не беруть на себе зобов’язань такого масштабу.

Крім того, приватні платежі, які здійснюються громадянами для 
оплати медичних послуг, порушують принцип рівності. У той же час 
«безкоштовна» медична допомога є лише міфом. З 1996 року частка 
індивідуальних платежів, які офіційно сплачує населення, підняла-
ся з 18,8% до 38,5% від загальних витрат на охорону здоров’я. Якщо 
врахувати неофіційні винагороди, то ця частка зросте до 52%, тоб-
то насправді українці платять більше половини вартості медичних 
послуг з власної кишені. Левова частка цих грошей іде на ліки. Ши-
рока розповсюдженість платежів робить систему охорони здоров’я 
менш доступною для бідних верств населення, що порушує принци-
пи справедливості та єдності. Наявність готівкових платежів змушує 
незаможних відкладати візит до лікаря, внаслідок чого звертаються 
по допомогу лише у випадку крайньої необхідності, коли хвороба, 
яку за інших обставин можна було б вилікувати, переходить в гостру 
стадію.

Неофіційні платежі, які існують в сфері охорони здоров’я, за-
охочують корупцію. Неофіційні винагороди, що повсякденно роблять 
пацієнти за надання медичних послуг, розглядаються багатьма пра-
цівниками системи охорони здоров’я як виправдана компенсація за 
низьку заробітну плату. Обсяг таких винагород великий і, хоча такі 
винагороди утримують працівників системи охорони здоров’я на їх 
роботі, вони дають переваги багатим та підривають прозорість сис-
теми, що є деморалізуючим фактором. Зокрема, є приклади вима-

2 Аналіз соціально-економічної політики «Держава та громадянин: виконуючи 
обіцянки», проведений Комісією «Блакитної стрічки» у 2006 році.
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гання лікарями особистої додаткової оплати за належне ставлення 
до пацієнтів. Це настільки ввійшло у звичку в багатьох медичних 
закладах, що лікарі вже прямо навіть про це не говорять: пацієнт і так 
знає з досвіду, що коли він не заплатить, то ставлення до нього буде 
відповідним. Особливо корумпованою сферою вважається проведен-
ня будь-яких медичних операцій, послуги при пологах, обстеженні 
на дорогому обладнанні. За офіційними даними Державної судової 
адміністрації та Верховного суду України, за злочин, передбачений 
статтею 184 Кримінального кодексу України (порушення права на бе-
зоплатну медичну допомогу), було покарано лише двох осіб. Вчинен-
ня цього злочину карається штрафом до ста неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.3

Потрібно визнати, що існуючі механізми фінансування змен-
шують ефективність системи охорони здоров’я. По суті, державні 
фонди виділяють кошти на компенсацію витрат існуючих медичних 
установ, а не на досягнення результатів у системі охорони здоров’я. 
У лікарень мало стимулів зменшувати кількість прийнятих хворих, 
оскільки фінансування й досі засноване на кількості ліжко-місць. 
Це стимулює порочні наміри, які виливаються в підвищення кіль-
кості безпідставних госпіталізацій. Перебування на лікарняному в 
Україні є одним з найдовших у Європі, у середньому 14,4 дні. Де-
ржавні та громадські медичні установи все ще мають статус бюджет-
них одиниць з дуже обмеженими правами, стимулами управління 
та можливостями прийняття рішень, які б дозволили ефективніше 
використовувати ресурси. Розміщення бюджетних коштів засноване 
на переліку схвалених статей за нормами, визначеними Міністерс-
твом охорони здоров’я. Хоча фінансування децентралізоване (80% 
загального фінансування розміщено на регіональному та місцевому 
рівнях), адміністрація закладів охорони здоров’я має мало повно-
важень для відхилення від жорстко закріплених бюджетних статей. 
Бюджети чітко рознесені за статтями, а обсяг ресурсів, закріплений 
для кожної бюджетної статті окремо, строго регульований. Таким 
чином спеціалісти сфери охорони здоров’я отримують фіксовану за-
робітну плату, встановлену згідно з національною тарифною сіткою, 
тобто винагорода слабо пов’язана з якістю роботи чи кількістю об-
стежених пацієнтів. Кадрове забезпечення також визначається від-

3 «Право на охорону здоров’я» www.helsinki.org.ua/index.php?id=1152704590
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повідно до норм, встановлених Міністерством охорони здоров’я, та 
часто засноване на встановленому стандарті ліжок на 10000 осіб.4

Також великою проблемою є стан первинної допомоги, яка зараз 
у занедбаному стані. Занадто багато коштів йде на дороге стаціонар-
не лікування, тим часом як дешева первинна допомога забута. Украї-
на має 5,94 лікарень на 100 000 осіб, що вище за середній показник 
по ЄС у 3,2 рази. Утримання такої кількості стаціонарних медичних 
закладів обмежує фінансування на інші цілі. Обсяг спеціалізованої 
медичної допомоги перевищує обсяг первинної, що перевертає ти-
пову «піраміду медичного забезпечення» з ніг на голову. Лікарі пер-
винної допомоги складають лише 26% від усіх лікарів, тим часом як 
у деяких країнах Європи ця частка досягає 50%. Україна має лише 
3 354 з 33 000 необхідних терапевтів та сімейних лікарів, тому для 
надання повсякденної медичної допомоги використовуються госпі-
талі та амбулаторії, машини швидкої допомоги. За деякими даними, 
близько третини пацієнтів лікарень мали б лікуватись амбулаторно.

Уже досить тривалий час в Україні обговорюється впровадження 
медичного страхування, але через цілу низку перешкод до сьогодні 
цей механізм фінансування охорони здоров’я в Україні не задіяний. 
Ця тема протягом вже тривалого часу обговорюється у широких ко-
лах громадськості і через свою важливість та неоднозначність спри-
чиняє жорсткі дискусії щодо принципів, методів та шляхів її впро-
вадження і реалізації в Україні. На сьогодні існує дві основні кон-
цепції впровадження медичного страхування, що конкурують між 
собою. Перша базується на тому, що в Україні має впроваджуватися 
соціальне обов’язкове медичне страхування, яке ґрунтується на бюд-
жетному фінансуванні охорони здоров’я. В іншій зазначається про 
обов’язкове медичне страхування із залученням страхових організа-
цій поряд із державою.

Варто зазначити, що кожен із цих напрямів має свої переваги і 
недоліки але запровадження медичного страхування, орієнтованого 
на модель обов’язкового цивільного страхування, може призвести до 
регресивного характеру фінансування (бідні платять відносно біль-
ше, ніж багаті); можуть бути встановлені різні програми послуг за-
лежно від суми страховки; можуть бути створені конкурентні стра-
хові ринки, за яких неминуче «зняття вершків» і зменшення спра-

4 Аналіз соціально-економічної політики «Держава та громадянин: виконуючи обі-
цянки», проведений Комісією «Блакитної стрічки» у 2006 році.
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ведливості (особливо щодо хронічних хворих та літніх людей). Крім 
того, для такої моделі медичного страхування характерний склад-
ний з точки зору реалізації механізм управління.5 Варто зазначити, 
що до сьогодні немає консенсусу у питанні впровадження медичного 
страхування, а відповідно ще на досить довгий час реформа, яка ре-
ально могла б допомогти у вирішенні проблеми фінансування систе-
ми охорони здоров’я, відкладається.

Також важливо згадати питання недостатнього контролю якості 
в сфері надання медичних послуг. Контроль за якістю сконцентро-
вано на діях персоналу, а не на результатах медичної допомоги. На 
відміну від приватних, державні та муніципальні медичні установи 
не підлягають ліцензуванню. Сертифікація медичного персоналу не 
контролюється самоврядними професіональними установами, спе-
ціалізованими у медицині. Істотною проблемою залишається якість 
надання медичних послуг. Через мізерне фінансування велика кіль-
кість фахівців із цієї галузі пішли працювати до приватних лікарень 
або до інших галузей. Правозахисні організації часто отримують 
скарги на дії лікарів, що призвели до тяжких наслідків. Проте через 
корпоративну солідарність такі випадки дуже важко довести в суді, а 
прокуратура неохоче розслідує заяви про вчинення таких злочинів. 
Тому й наявні лише одиничні приклади покарання за шкоду, завда-
ну неналежним медичним обслуговуванням.

Слід відзначити, що в Україні існує суперечлива законодавча 
база. Численні закони, спрямовані на запровадження змін, залиша-
ються неефективними, частково через неспроможність уряду надати 
відповідні правила чи інструкції щодо їх виконання. Не діє й зако-
нодавство, яке надає установам охорони здоров’я більшої автономії 
через їх перетворення з бюджетних організацій на державні підпри-
ємства.

До сьогодні не завершена децентралізація у сфері охорони здо-
ров’я. Поки що процес децентралізації в Україні не надав місцевим 
та регіональним органам влади свободи дій щодо видатків на охоро-
ну здоров’я. Не дивлячись на те, що 80% коштів на охорону здоров’я 
витрачається на місцевому та регіональному рівнях, їхнє призначен-
ня визначається централізовано (та досить жорстко). Отже, не існує 
стимулів для невеликих спільнот об’єднувати свої ресурси чи підви-

5 «Яким має бути обов’язкове медичне страхування в Україні». http://www.helsinki.org.ua/ 
index.php?id=1162997437 
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щувати ефективність, закриваючи або об’єднуючи установи, які є 
занадто дрібними, аби ефективно обслуговувати суспільство.

Великою проблемою для України залишається малюкова й ди-
тяча смертність. Малюковою смертністю в Україні вважається смерт-
ність від народження до 1 року, а дитячою – до 18 років. Як констату-
вав Віктор Весельський, перший заступник міністра охорони здоров’я 
України, показники смертності дітей та новонароджених продовжу-
ють повзти вгору.6 Про важливість цієї проблеми свідчить проведен-
ня спеціальної апаратної наради щодо неї в Міністерстві охорони 
здоров’я. На ній було зазначено про зростаючий рівень малюкової 
смертності й визначено найгірші області, де рівень малюкової смерт-
ності за 6 місяців 2006 року (при середньодержавному показнику 10,12 
на 1000 народжених живими) складав у Житомирській області – 14,79, 
Кіровоградській – 13,98, Чернівецькій – 13,26, Луганській – 12,87.7

Для того, щоб усвідомити наскільки глибокою є ця проблема, 
візьмімо за приклад Житомирську область, де у 2006 році було про-
ведено перевірку стану обліку малюкової та материнської смертності 
спеціальною комісією, створеною Міністерством охорони здоров’я. 
Висновки цієї комісії невтішні. За 5 місяців 2006 року показник 
смертності дітей віком до 1 року порівняно з аналогічним періодом 
2005 року в області зріс на 25,7% переважно за рахунок смертності 
дітей, яким від 28 днів після народження до 1 року, рівень якої удвічі 
перевищує середньодержавний. Серед причин малюкової смертності 
помітне збільшення смертності від хвороб органів дихання, травм і 
нещасних випадків, що свідчить про наявність значних проблем в 
організації медичної допомоги матерям і дітям. Переважну більшість 
випадків смерті дітей, яким від 28 днів після народження до 1 року, 
зареєстровано у сільській місцевості (70%), що свідчить про недо-
статню роботу з медико-соціального патронажу та диспансерного 
нагляду за дітьми раннього віку у сільській місцевості. Перше міс-
це в структурі смертності дітей у перший місяць після народження 
посідають вроджені вади розвитку, 70% яких становлять вади, що не 
візуалізуються при УЗД. У пологових стаціонарах області зареєстро-
вано 5 випадків смертності дітей, віком 2-3 тижня після народжен-

6 Чорноморська В. В Україні росте малюкова та дитяча смертність., Український 
медичний портал «Гіппократ» www.hippocrat.com.ua/publicism/death-rate/ 
7 Берник М., Тернова С. Останнє місце може виявитись ганебним // Ваше здоров’я 
№  28 (855) від 22-28 липня 2006 року http://vz.kiev.ua/med/28-06/2.shtml 



�

1. деякі загальні проблеми

ня, що свідчить про недотримання етапності організації медичної 
допомоги новонародженим. Також потребує розв’язання проблема 
оснащення пологових стаціонарів у районах і містах області. Ди-
хальна апаратура для новонароджених є лише в 8 із 23 акушерських 
стаціонарів, бюветів немає в 3-х пологових відділеннях з кількістю 
пологів 150-170 на рік, фетальними моніторами забезпечені 8 полого-
вих стаціонарів. В області має місце проблема із забезпеченістю кад-
рами лікарів-педіатрів, неонатологів, у першу чергу – у невеликих 
і віддалених районах. У цілому в області вакантними є 153 посади 
педіатрів, 49 – акушерів-гінекологів, 15 – неонатологів, 21 – дитя-
чих анестезіологів. У районних лікувально-профілактичних закла-
дах області мають місце недоліки в організації нагляду за вагітними, 
які стосуються повноти та якості обстеження, консультування, ліку-
вання, своєчасної госпіталізації відповідно до протоколів та рівнів 
надання медичної допомоги.8

З року в рік зростає й інший показник – смертності жінок під 
час пологів. Для прикладу в Луганській області, де працювала та-
кож спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я, виявлено, що 
за 5 місяців 2006 року показник материнської смертності становить 
50,7% (померло 4 жінки, за аналогічний період 2005 року – 1 жінка), 
що свідчить про істотні недоліки в організації та якості надання ме-
дичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям як на стаціонар-
ному, так і на амбулаторно-поліклінічному рівні.

Практично ті ж самі проблеми є практично в кожній області 
України. І наведені факти беззаперечно свідчать про масштаби про-
блеми, яка стоїть перед Україною. Статистичні дані опосередковано 
свідчать про те, що на місцях відбувається приховування реальних 
даних або ж маніпулювання ними (як-то «перекидання» малюків 
до іншої вагової групи, неправильне зважування тощо). Крім того, 
на поверхні лежать такі негаразди, як недостатня професійна підго-
товка кадрів з питань охорони здоров’я матері та дитини, неуком-
плектованість штату, особливо в сільській місцевості, відсутність 
системного підходу до розв’язання проблем матеріально-технічного 
забезпечення галузі. Замість реальних планів висуваються розплив-
часті програми і загальні заходи, замість конкретного аналізу не-
доліків заради негайного їх усунення – абстраговані роздуми на те-

8 Берник М., Тернова С. Останнє місце може виявитись ганебним // Ваше здоров’я 
№  28 (855) від 22-28 липня 2006 року http://vz.kiev.ua/med/28-06/2.shtml 
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му, чому все так погано. На обидві ноги кульгає впровадження нових 
технологій, у керівників органів охорони здоров’я не доходять руки 
до співпраці з органами місцевої влади і місцевого самоврядуван-
ня, правоохоронних органів. Слід зазначити, що проблема дитячої 
смертності уже вийшла за межі суто медичної проблеми.

Сільська медицина, незважаючи на певні зусилля держави, 
спрямовані на її розвиток, залишається в жалюгідному стані. Не-
має ані необхідної матеріально-технічної бази, ані професійних 
спеціалістів, ані доступних медикаментів. За інформацією Мініс-
терства охорони здоров’я на сьогодні майже 300 сіл з населенням 
від 500 до 1000 осіб в Україні взагалі не мають лікарень. За словами 
тодішнього міністра охорони здоров’я Ю. Поляченка, за останні 10 
років нічого не робилося для сільських лікарів, тому сьогодні від-
чуваємо величезний дефіцит кваліфікованих кадрів у селі.9 Вивес-
ти сільську медицину з цього стану покликані підготовка Мініс-
терством охорони здоров’я спеціалістів, розроблення стандартів та 
протоколів надання допомоги та забезпечення обладнанням. Вод-
ночас для цього необхідно, щоб місцева влада створила усі необ-
хідні соціально-побутові умови для того, щоб лікарі працювали в 
нормальних приміщеннях, мали відповідне житло, комунальні та 
інші соціальні пільги.

Ще однією важливою проблемою є те, що за минулий рік різко 
активізувався ринок комерційних донорів. У 1999 році після прий-
няття закону «Про трансплантацію органів та інших анатомічних ма-
теріалів людини» лікарів зобов’язали отримувати погодження від ро-
дичів при пересадці трупних органів. У результаті Україна отримала 
дефіцит органів для трансплантації. Для прикладу, за оцінками Коор-
динаційного центру трансплантології Міністерства охорони здоров’я 
України, на сьогодні пересадки нирки потребують 1 тис. пацієнтів, 
при тому, що операцій по такій пересадці робиться в Україні за рік 
не більше сотні. Але у 2006 році відбулося несподіване збільшення 
кількості трансплантацій, їх кількість збільшилась у два рази. Лікарі 
пояснюють це збільшенням пересадок органів від родичів, але при-
чиною може бути і активізація ринку комерційних донорів. Потрібно 
зазначити, що в Україні донорами легально можуть бути тільки роди-
чі або подружжя. За торгівлю органами, відповідно до Кримінального 

9 Министр здравоохранения убежден, что у сельской медицины есть будущее 
http://www.podrobnosti.ua/health/2006/01/21/279554.html
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кодексу України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення 
волі строком до 5 років, але багатьох в Україні це не зупиняє, і можна 
побачити багато об’яв, в яких пропонуються органи на продаж.

Операції з трансплантації органів в Україні проводяться тільки в 
чотирьох центрах – Києві, Запоріжжі, Донецьку і Одесі. Там кожного 
потенційного донора перевіряють спеціалісти із комітету з біоетики. 
А в кустарних умовах трансплантацію проводити неможливо, тому в 
Україні дуже нелегко обійти перевірки платних донорів. Але за тими 
донорами, які вирішують продати свої органи за кордоном, прослід-
кувати набагато складніше. Водночас державні органи вважають за 
краще не помічати зростання нелегального ринку органів, в проку-
ратурі і в міліції зазначають, що торгівлею органами ніхто окремо не 
займається і кримінальних справ за цими фактами не було.10

На тлі зникнення систем соціальної підтримки й суспільної 
охорони здоров’я Україна потерпає від двох масштабних епідемій – 
ВІЛ-інфекції і туберкульозу. Україна, за оцінками ВОЗ, є одним з 
лідерів у світі за темпами поширення ВІЛ-інфекції.

У більшості регіонів зростає кількість інфікованих, хворих на СНІД 
та померлих від цієї хвороби. За шість місяців 2006 р. у країні зареєст-
ровано 8 058 нових випадків інфікування ВІЛ серед громадян України 
та 10 – серед іноземців. Діагноз СНІД встановлено 2 393 ВІЛ-інфікова-
ним громадянам України, у тому числі 61 дитині віком до 14 років. Не-
зважаючи на широкомасштабне впровадження антиретровірусної тера-
пії в регіонах, епідемія ВІЛ-інфекції за перше півріччя 2006 р. забрала 
життя в 1140 хворих на СНІД, з них 17 дітей. Станом на 01.07.2006 р. 
кількість ВІЛ-інфікованих, які перебувають під диспансерним нагля-
дом в Україні, становить 67 974 осіб. Показник поширеності дорівнює 
144,3 на 100 тис. населення (на 01.01.05 – 133,5 на 100 тис. нас.). У понад 
6 тисяч ВІЛ-інфікованих осіб (6 297) хвороба досягла кінцевої стадії – 
СНІД. Показник поширеності хворих на СНІД дорівнює 13,4 на 100 
тис. населення (на 01.01.05 – 10,8 на 100 тис. нас.).11

Найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції спостерігається в 
Дніпропетровській (356,5 на 100 тис. нас.), Одеській (347,5), Донець-
кій (319,4), Миколаївській (298,2) областях, м. Севастополі (259,2) та 

10 В Украине процветает незаконная торговля органами. http://korrespondent.net/
main/182831/ 
11 Статистичні дані Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні:
http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/library/statistics/index.htm 
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АР Крим (221,3). У цих регіонах також зареєстрований найвищий 
рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію.

Структура шляхів інфікування ВІЛ за шість місяців 2006 ро-
ку була наступною: парентеральний (головним чином, при введенні 
ін’єкційних наркотиків) – 45,3%, статевий – 35,4% (переважно ге-
теросексуальний), від матері до дитини – 16,4%, невстановлений – 
4,5%. За шість місяців 2006 року зареєстровано 3 649 споживачів 
ін’єкційних наркотиків, що є 45,3% від загальної кількості офіційно 
зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян України. За даними се-
роепідеміологічного моніторингу, за шість місяців 2006 року прове-
дено 1 285 402 обстежень на наявність антитіл до ВІЛ серед громадян 
України, а кількість ВІЛ-позитивних осіб становила 15 380 тисяч 
осіб (показник інфікування – 1,2%). Продовжує зростати кількість 
виявлених ВІЛ-інфікованих осіб серед вагітних та потенційних до-
норів. За кодом 108 (донори) виявлено 542 особи (показник інфіку-
вання – 1,13%), за кодом 109 (вагітні) – 1577 осіб (0,31%).12

Не меншою є і проблема поширення туберкульозу. Як заявив під 
час дня уряду в Верховній Раді заступник міністра охорони здоров’я, 
сьогодні захворюваність на туберкульоз в Україні становить 84,1 на 
100 тисяч, а смертність – 23,1 на 100 тисяч населення.13

Основною причиною виникнення епідемії є відсутність у дер-
жави в достатньому обсязі коштів для підтримки прийнятої ще в 
СРСР системи діагностики хвороби, – сказав Кестутіс Міскініс, 
Медичний радник із боротьби з туберкульозом, представник ВОЗ в 
Україні. – Зараз в Україні зроблені тільки перші кроки щодо впро-
вадження визнаної у світі стратегії боротьби з туберкульозом, що 
складається з 5 елементів: підтримки держави, програми ефективно-
го виявлення випадків захворювання, стандартної короткостроко-
вої хіміотерапії, перевірки регулярної наявності лікарських засобів, 
реєстрації і звітності. Ця стратегія лікування дозволяє ефективно 
боротися із проблемою при менших обсягах фінансування.

Проте існує ще низка питань, вирішення яких вимагає систем-
ного підходу. Однією з найскладніших проблем є відсутність сис-
теми, що дозволила б виявляти й лікувати туберкульоз особливо 

12 Статистичні дані Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні: 
http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/library/statistics/index.htm 
13 День Уряду у Верховній раді України 14 березня 2006 р. http://portal.rada.gov.ua/
control/uk/publish/article/news_left?art_id=69096&cat_id=46667 
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гострих форм – лікарсько-стійкий туберкульоз. Більше 10% хворих 
на туберкульоз в Україні становлять хворі на лікарсько-стійкий ту-
беркульоз, збудник якого (змінена паличка Коха) стійкий до вико-
ристовуваних сьогодні препаратів. Відсутність системи боротьби із 
цим видом туберкульозу є однією з найвагоміших причин епідемії 
туберкульозу в Україні – хворі на цю фактично невиліковну на сьо-
годні форму хвороби не тільки не мають шансів на одужання, але й 
інфікують інших цим зміненим штаммом.

Водночас Комітет ВР з питань охорони здоров’я, дитинства і мате-
ринства в 2006 році констатував, що процес поширення туберкульозу 
фактично вийшов з-під контролю влади. В умовах політичної неста-
більності, коли щорічно або й частіше змінювалися уряди, на найви-
щому рівні виконавчої влади, практично були відсутні особи, відпові-
дальні за координацію протитуберкульозної роботи на державному 
рівні. Відсутність у вищих ешелонах виконавчої влади чіткої стратегії 
подолання епідемії туберкульозу, розуміння соціальної суті цього за-
хворювання, нерішучість і непослідовність у здійсненні відповідних 
заходів є головними причинами погіршення ситуації в Україні.14

Оцінюючи нинішню ситуацію з туберкульозом, було наголо-
шено, що за час епідемії в Україні жоден уряд не показав своєї 
спроможності впливати на ситуацію. Про це свідчать і порівняльні 
дані основних параметрів захворюваності та смертності від тубер-
кульозу, які з кожним роком стають все гіршими. За останні десять 
років, коли захворюваність набула масштабів епідемії, вона зросла 
майже вдвічі і складає понад 80 випадків на сто тисяч населення 
(на початку епідемії цей показник складав 50 випадків). На обліку в 
протитуберкульозних закладах перебувають більше ніж півмільйона 
осіб. Щороку їх кількість зростає майже на 40 тисяч осіб. Кількість 
хворих, які помирають від туберкульозу, зросла на 11 тисяч осіб на 
рік. Швидкими темпами продовжує зростати кількість хворих, у 
яких туберкульоз діагностується на пізніх стадіях. Усе більше вияв-
ляється збудників хвороби, резистентних до декількох протитубер-
кульозних засобів, у важких і занедбаних формах туберкульозу.

Крім того, з’явилася вкрай небезпечна тенденція суттєвого зрос-
тання питомої ваги осіб молодого, працездатного віку та дітей серед ін-
фікованих туберкульозом. Наведені факти свідчать про низький рівень 

14 День Уряду у Верховній раді України 14 березня 2006 р. http://portal.rada.gov.ua/
control/uk/publish/article/news_left?art_id=69096&cat_id=46667 
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ранньої діагностики та лікування хворих на початкових стадіях тубер-
кульозу, коли хвороба найкраще піддається специфічному лікуванню.

Було також відзначено центральні і місцеві органи виконавчої 
влади за бездіяльність, їх пасивність у реалізації загальновідомих 
і спеціальних заходів, спрямованих на боротьбу з туберкульозом. 
Співдоповідач навів деякі цифри, які характеризують ситуацію із 
закладами, які покликані боротися з небезпечною хворобою. Нез-
важаючи на стрімке зростання захворюваності на туберкульоз, про-
тягом 1990-2004 років в Україні майже на третину скорочено мере-
жу протитуберкульозних диспансерів, лікарень, санаторіїв і кіль-
кість ліжок у них. Ліквідовано 61 протитуберкульозний диспансер 
на десять тисяч ліжок, 86 протитуберкульозних санаторіїв на 17 
тисяч ліжок. Низька заробітна плата, регулярне скорочення посад, 
відсутність належних механізмів стимулювання праці та соціаль-
ного захисту медичних працівників протитуберкульозних закладів 
призвели до суттєвого дефіциту кадрів у фтизіатричній службі, що 
нині складає близько 40 відсотків, а серед працюючих більше по-
ловини – особи пенсійного віку. Професійна захворюваність пра-
цівників фтизіатричної служби на туберкульоз за вказаний період 
зросла більше ніж у 20 разів.15

І на кінець потрібно зазначити, що перевірки, здійснені протягом 
останніх п’яти років Рахунковою палатою України, щоразу виявляють 
одні й ті ж самі типові порушення у використанні коштів Державного 
бюджету, виділених на реалізацію Державної програми боротьби з ту-
беркульозом. Значні суми коштів витрачалися за цільовим призначен-
ням, але більшість – не за цільовим призначенням і неефективно.

Як буде розвиватися ситуація в майбутньому, ніхто не може пе-
редбачити. Так само невідомо, чи залишиться декларативною затвер-
джена Верховною Радою на початку 2007 року Загальнодержавна про-
грама протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2012 роках, як і 
усі попередні програми, чи, навпаки, дасть поштовх для поступового 
покращення ситуації із цим захворюванням. Але в будь-якому ви-
падку можна говорити про усвідомлення цієї проблеми як загально-
національної, від якої залежить життя багатьох громадян України.

Далі деякі проблеми, коротко згадані в загальному огляді, роз-
глядаються детальніше.

15 День Уряду у Верховній раді України 14 березня 2006 р. http://portal.rada.gov.ua/
control/uk/publish/article/news_left?art_id=69096&cat_id=46667 
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2. Загальний огляд законодавства України 
та деяких міжнародних документів

Фундаментом побудови правової системи в державі є Консти-
туція України, в якій визначені підходи до формування політики в 
усіх сферах діяльності, в тому числі в охороні здоров’я. Конституцією 
проголошено, що життя і здоров’я людини визнаються найвищою со-
ціальною цінністю, кожен громадянин має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування, держава створює умови 
для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслу-
говування, медична допомога в державних і комунальних закладах, 
існуюча мережа яких не може бути скорочена, надається безоплатно 
(ст. 49). Але Конституція не дає дефініції поняття «медична допомо-
га», не вказує, який вид медичного страхування мається на увазі.

Основним документом правового регулювання в охороні здоров’я 
є Закон України (далі – «ЗУ») «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» (далі – «Основи»). Цей акт законодавства був прий-
нятий Верховною Радою України в 1992 році і визначив організа-
ційні, професійні, правові, економічні та соціальні засади охорони 
здоров’я.

Оскільки основні принципи та засади правового регулювання, 
які закріплені в Основах, мають фундаментальний характер, важ-
ливим напрямком розвитку законотворчого процесу стало розроб-
лення і прийняття нормативно-правових актів у розвиток положень 
Основ.

Протягом чотирнадцяти років Міністерство охорони здоров’я 
України за участю інших центральних органів виконавчої влади 
у співпраці з Верховною Радою України провело значну роботу з 
формування нормативно-правового поля в галузі охорони здоров’я. 
У період 1991-2006 р. в Україні створено національну нормативно-
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правову базу системи охорони здоров’я, яка включає близько 900 
нормативно-правових актів. Вони носять комплексний характер, ос-
кільки містять норми багатьох галузей права, зокрема цивільного, 
кримінального, фінансового, трудового, адміністративного, соціаль-
ного забезпечення тощо.

Комплексний аналіз виявив деякі закономірності правотворчого 
процесу в Україні стосовно законів з питань охорони здоров’я у розви-
ток Основ законодавства.

Забезпечення ст. 6 «Право на охорону здоров’я», ст. 7 «Гаран-
тії права на охорону здоров’я» Основ здійснюється у першу чергу 
Цивільним та Кримінальним кодексами України.

У розвиток певною мірою двох (7-ї та 11-
ї) із шести статей II розділу Основ «Права та 
обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я» 
Верховна Рада України прийняла 12 законів, 
які опосередковано стосуються системи охоро-
ни здоров’я. Пріоритети в них надані висвітлен-
ню проблем державної статистики.

У відносний розвиток п’яти (14-ї, 17-ї, 18-
ї, 19-ї, 20-ї) із 13 статей III розділу Основ «Ос-
нови організації охорони здоров’я» прийнято 

21 закон України, що, як і в попередньому розділі, опосередковано 
стосуються охорони здоров’я. Найбільше (8) зазначених нормативно-
правових актів (далі – НПА) стосуються питань економічної діяль-
ності (ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», ЗУ «Про лі-
цензування певних видів господарської діяльності» та інші). Друге 
місце за кількістю (7) посідають закони України, що стосуються пи-
тань сфери науки.

Слід зазначити, що тільки один закон України, підготовлений у 
розвиток статей III розділу Основ, безпосередньо впливає на діяль-
ність, пов’язану з системою охорони здоров’я. Це стосується закону 
України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благопо-
луччя населення» (1994).

Певною мірою в розвиток чотирьох (25-ї, 26-ї, 27-ї, 28-ї) статей 
IV розділу Основ «Забезпечення здорових і безпечних умов життя» 
прийнято 17 законів України, які опосередковано стосуються охоро-
ни здоров’я. Зазначені нормативно-правові акти можна поділити на 
три групи. Перша група законів стосується підтримання необхідного 

У період 1991-2006 р. 
в Україні створено на-
ціональну норматив-
но-правову базу систе-
ми охорони здоров’я, 
яка включає близько 
900 нормативно-пра-
вових актів
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для здоров’я життєвого рівня населення, створення сприятливих для 
здоров’я умов праці, навчання, побуту. Друга група законів пов’язана 
з регламентацією питань охорони довкілля.

Три закони України, прийняті в розвиток статей IV розділу Основ, 
мають пряму дію щодо проблем охорони здоров’я: «Про запобігання 
захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» (1991); «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населен-
ня» (1994); «Про захист населення від інфекційних хвороб» (2000).

Верховна Рада України прийняла ряд законів України прямої дії 
в розвиток трьох (46-ї, 47-ї, 53-ї) із 21 статті V розділу Основ «Ліку-
вально-профілактична допомога». Це такі НПА: «Про обіг в Україні 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекур-
сорів та зловживання ними» (1995); «Про заходи протидії незаконно-
му обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 
зловживання ними» (1995); «Про донорство крові та їі компонентів» 
(1995); «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людині» (1999), «Про заборону репродуктивного клонування люди-
ни» (2004) «Про психіатричну допомогу» (2000), «Про антидопінговий 
контроль у спорті» (2001).

Аналіз прийняття законів України в розвиток однієї (57-ї) із 10 
статей VII розділу Основ «Охорона здоров’я матері і дитини» виявив 
наступні нормативно-правові акти соціальної спрямованості: «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» (1992) та «Про молодіжні та ди-
тячі громадські організації» (1998), «Про охорону дитинства» (2001).

Результати аналізу свідчать, що в розвиток двох (62-ї та 71-ї) з 
п’яти статей IX розділу Основ «Медична експертиза» прийнято два 
закони України: «Про Основи соціальної захищеності інвалідів в Ук-
раїні» (1991) та «Про судову експертизу» (1994).

Положення X розділу Основ «Медична і фармацевтична діяль-
ність» врегульовані в розвиток двох (74-ї і 75-ї) із п’яти статей зазна-
ченого розділу: «Про зайнятість населення» (1991); «Про освіту» 
(1991); «Про державну службу» (1993); «Про відпустки» (1996), «По-
ложення про організацію роботи цілителя, який здійснює медич-
ну діяльність в галузі народної та нетрадиційної медицини» (Наказ 
МОЗ від 11.02.98).

У межах XI розділу Основ «Міжнародне співробітництво» в галузі 
охорони здоров’я чинними є наступні закони України: «Про ратифіка-
цію Угоди про забезпечення населення лікарськими засобами, вакци-
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нами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медично-
го призначення і медичної техніки, що виробляються на території 
держав-учасниць СНД» (1996); «Про ратифікацію Угоди між Урядом 
України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Пів-
нічної Ірландії про надання взаємодопомоги у боротьбі з незаконним 
обігом наркотиків» (1996); «Про ратифікацію Основної Угоди про спів-
робітництво між Дитячим Фондом ООН та Урядом України» (1999).

Положення XII розділу Основ «Відповідальність за порушення 
законодавства про охорону здоров’я» опосередковано врегульовані у 
чотирьох законодавчих актах: «Кодекс України про адміністративні 
порушення» (1999); «Про порядок застосування заходів адміністратив-
ного стягнення у вигляді штрафу» (1992); «Про боротьбу з корупцією» 
(1995); «Кримінальний кодекс України» (1999).

За перший рік незалежності в Україні набрали чинності 6 за-
конів з питань охорони здоров’я. Серед перших законів був закон «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи»; закон «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»; закон «Про охорону навколишнього природного 
середовища» та закон «Про запобігання захворюванню на синдром на-
бутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення».

За 15 років було внесено ряд змін і доповнень до окремих ста-
тей Основ законодавства України про охорону здоров’я (1993, 1994, 
1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), проте процеси демокра-
тичної трансформації суспільства, прийняття законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.), «Про місцеві державні 
адміністрації» (1999), «Про загальну середню освіту» (1999) та інших 
зумовили необхідність суттєвих корективів Основ, розширення ос-
новних принципів охорони здоров’я, внесення пояснень стосовно 
тлумачення понять, зокрема таких, як «медична допомога» і «ме-
дична послуга», «стандарт медичної допомоги», «гарантований обсяг 
медичної допомоги», «медичне страхування» тощо. Виникла потреба 
в доопрацюванні та зміні викладу окремих положень і статей зако-
ну стосовно визначення обсягів бюджетного фінансування, прав та 
обов’язків громадян у сфері охорони здоров’я, політики сприяння 
здоровому способу життя, забезпечення медичною допомогою від-
повідно до міжнародних стандартів, фармацевтичної діяльності, 
підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і 
фармацевтичних працівників.
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Ці положення враховані в проекті ЗУ «Про внесення змін і до-
повнень до Основ законодавства України про охорону здоров’я», 
розробленого Міністерством охорони здоров’я України (30.11.2005, 
статус проекта – громадське обговорення).

Аналіз положень проекту міститься у документі «ООН. П’ята 
періодична доповідь України щодо виконаня положень Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні та культурні права (7 червня 
2006)»:

 Уперше сформульоване визначення «пацієнт». Право пацієн-
та на доступну й рівноправну медичну допомогу, її безпека й ефек-
тивність, гідне відношення до себе з боку медичного й обслугову-
ючого персоналу закріплене статтею 16 проекту Основ. У цій статті 
також передбачене право пацієнта, що перебуває на стаціонарному 
лікуванні в установі охорони здоров’я, на допуск до нього інших ме-
дичних працівників, членів родини, опікуна, нотаріуса й адвоката, 
а також священнослужителя для відправлення релігійного культу 
й ритуального обряду. Такі приписи відповідають Лісабонської де-
кларації щодо прав пацієнтів (34 асамблея ВМА,1981 рік). Стаття 15 
проекту Основ забезпечує право на доступність медичної допомоги. 
Її зміст відповідає Конвенції Міжнародної організації праці (1969), 
№ 130 про медичну допомогу та допомогу у випадку хвороби й Поло-
женню про доступність медичної допомоги (ВМА, Відень, 1988 рік).

 У проекті Основ здійснене розмежування прав пацієнтів за 
окремими соціальними групами. Зокрема, права іноземців викладені 
відповідно до Хартії основних прав Європейського Союзу; права ди-
тини – згідно з Конвенцією про права дитини (Генеральна Асамблея 
ООН 20.10.1989); права громадян літнього віку закріплені у положен-
нях Європейської соціальної хартії (переглянутої), (Страсбург,1996 
рік); права інвалідів погоджені з вимогами Декларації ООН про пра-
ва інвалідів (1975 рік); права затриманих, арештованих осіб і тих, хто 
відбуває покарання в місцях позбавлення волі, визначені відповідно 
до Європейських пенітенціарних правил, прийнятих Радою Європи 
й Кабінетом Міністрів 12.02.1987; також визначені права громадян в 
умовах надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру 
й права військовослужбовців і громадян, що підлягають призову або 
проходять військову службу за контрактом.

 У проекті Основ на принципах європейських стандартів 
розширений правовий інструментарій щодо збереження таємниці ін-









Право на медичну допомогу в україні – 2007

�0

формації про стан здоров’я пацієнта. Зокрема, забороняється вимага-
ти й подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз 
і методи лікування фізичної особи, передбачена також відповідаль-
ність за незаконне розголошення таємниці про стан здоров’я.

 Приписи статті 67 законопроекту передбачають, що будь-
яке втручання в сферу здоров’я може відбуватися тільки після доб-
ровільної й свідомої згоди на нього відповідної особи. У такий 
спосіб відповідно до основ європейських стандартів юридично за-
кріплений принцип «свідомої згоди пацієнта».

 Приписи статей законопроекту щодо застосування методів 
стерилізації, корекції статі, трансплантації органів й інших анато-
мічних матеріалів базуються на нормах, викладених у таких європей-
ських документах, як: Конвенція про захист прав і достоїнства люди-
ни щодо застосування біології й медицини (Рада Європи, 04.04.1997), 
Хартія основних прав Європейського Союзу (994-524 від 07.12.2000), 
Резолюція про приведення у відповідність до законодавства держав-
членів з питань вилучення, пересадження й трансплантації матеріалів 
організму людини (Рада Європи 11.03.1978), Мадридська Декларація 
щодо трансплантації людських органів (39 асамблея ВМА, жовтень 
1987 року) і інших.

 Проект Основ у порівнянні із чинним законом закріплює 
положення про надання медичної допомоги особі у випадку визна-
чення її стану як необоротна смерть, в обсязі, що полегшує заключ-
ну фазу хвороби й забороняє эвтаназію. Ці доповнення внесені на 
підставі Декларації відносно эвтаназії (ВМА 30.10.1987 року) і По-
ложення про самогубство за допомогою лікаря (44 асамблея ВМА, 
1992 рік).

Також було прийнято закон прямої дії «Про запобігання захво-
рюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціаль-
ний захист населення», який визначив порядок правового регулювання 
питань, пов’язаних з поширенням СНІДу, відповідно до норм міжна-
родного права і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. 
У наступні роки було внесено ряд змін до цього закону. Розпоряджен-
ням Президента України затверджено положення про Національний 
комітет щодо боротьби із захворюванням на СНІД, у 2000 році вийшов 
указ «Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-ін-
фекції/СНІДу», прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України. 
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У 1999 р. прийнята «Програма профілактики СНІДу та наркоманії на 
1999 – 2000 роки», з 2001 р. створена і функціонує Урядова комісія з 
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Проблема соціального захисту громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, продовжує привертати увагу, тому у 
1992-1993 роках приймаються доповнення до закону України «Про ста-
тус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», ухвалюється ряд указів Президента України 
та постанов Кабінету Міністрів України. У 1997 році Верховна Рада 
знову повернулася до цього питання – було прийнято закон «Про 
формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслід-
ків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення». 
У 1998 р. прийнято закон «Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання».

Починаючи з 1992 р., вступає в дію ряд законів, які присвячені пи-
танням демографічної ситуації, охороні материнства та дитинства: «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» (1992р.), «Про охорону дитинства» 
(2001 р.) та чисельні укази Президента України про невідкладні заходи 
щодо надання допомоги багатодітним сім’ям, покращання здоров’я дітей 
та матерів. Доповненням до цих НПА є постанови Кабінету Міністрів 
України «Про заходи щодо посилення охорони материнства і ди-
тинства» (1998 р.), «Про затвердження комплексних заходів розвит-
ку дитячої кардіологічної служби» (2000 р.). Прийнято ряд постанов 
Кабінету Міністрів України, які регламентують питання соціального 
захисту сімей, що мають дітей-інвалідів, соціальних гарантій для ма-
лозабезпечених сімей з хворими дітьми, поліпшення соціального захисту 
та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишились без 
опіки батьків. Постановами уряду затверджено національні програми 
щодо поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнства і ди-
тинства та планування сім’ї. У 1996 р. прийнята Національна програма 
«Діти України», у 1997 р. створений Національний фонд соціального 
захисту матерів і дітей «Україна – дітям», у 2006 р. прийнята постано-
ва КМУ «Про затвердження Державної програми «Дитяча онкологія» 
на 2006-2010 роки».

У 1994 році в Україні набуває чинності закон «Про забезпечен-
ня санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Цей 
закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпе-
чення санітарного та епідеміологічного благополуччя, визначає від-
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повідні права і обов’язки державних органів, підприємств, установ та 
громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епі-
деміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміо-

логічного нагляду в Україні. У зв’язку з 
прийняттям цього закону Верховна Рада 
України у 2000 р. постановила внести змі-
ни до деяких законодавчих актів, а саме – 
до закону «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (1991 р.); до за-
конів «Про інформацію» (1992 р.); «Про 
споживчу кооперацію» (1992 р.), до декре-
ту Кабінету Міністрів України «Про дер-
жавний нагляд за додержанням стандар-
тів, норм і правил та відповідальності за 
їх порушення» (1993 р.), до закону «Про 
екологічну експертизу» (1995 р.) та інших 
нормативно-правових актів. Зважаючи на 
можливість виникнення епідемій та важ-
кі наслідки інфекційних хвороб, було 
прийнято закон «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» (2000 р.).

У світі прийняття вищезгаданого ЗУ «Про інформацію» акту-
альним стало питання о межах права пацієнтів на отримання ме-
дичної інформації. Про це свідчить Рішення Конституційного Суду 
України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 
Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про 
прокуратуру» (справа К.Г. Устименка) № 5-зп від 30.10.1997.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 94 Закону 
України «Про Конституційний Суд України» стала наявність неод-
нозначного застосування зазначених норм Закону України «Про ін-
формацію» та Закону України «Про прокуратуру» судами загальної 
юрисдикції, що призвело до порушення конституційних прав і сво-
бод громадянина України.

Із документів, надісланих до Конституційного Суду України, та 
письмових тверджень К.Г. Устименка випливає, що в 1988-1990 ро-
ках за клопотанням адміністрації Дніпропетровського залізничного 
технікуму він перебував на консультативному психіатричному обліку у 

«У разі навмисного прихо-

вування медичної інфор-

мації від пацієнта, членів 

його сім’ї або законного 

представника вони мо-

жуть оскаржити дії чи 

бездіяльність лікаря без-

посередньо до суду або, 

за власним вибором, до 

медичного закладу чи ор-

гану охорони здоров’я», – 

(Рішення Конституційно-

го Суду України, справа 

К.Г. Устименка, № 5-зп 

від 30.10.1997).



2. Загальний огляд законодавства україни та деяких міжнародних документів

��

Дніпропетровському міському психоневрологічному диспансері. Заявник, 
якому про такий факт стало відомо у липні 1990 року, вважає, що 
це обмежувало можливості його працевлаштування і завдало йому мо-
ральних та матеріальних збитків. З метою їх відшкодування у цивіль-
но-процесуальному порядку він звернувся до головного лікаря диспансеру 
з вимогою надання інформації з питань: ким, коли і на яких підставах 
його було поставлено на облік; кому видавались довідки про його перебу-
вання на такому обліку; ким, коли і на яких підставах його було знято 
з обліку; чи законними є дії психіатрів щодо обмеження його працевла-
штування у 1988-1990 роках і хто несе відповідальність за заподіяні 
матеріальні збитки. Головний лікар, посилаючись на лікарську таєм-
ницю, у наданні такої інформації відмовив. У зв’язку з цим протягом 
майже семи років справа К.Г. Устименка неодноразово і неоднозначно 
розглядалась судами загальної юрисдикції різних ланок. Останніми рі-
шеннями судів вимоги заявника було задоволено частково: він отримав 
копію своєї диспансерної картки і деяку іншу інформацію, яка, однак, 
його не задовольнила.

27 листопада 1992 року на підставі статті 37 Закону України 
«Про інформацію» заступник прокурора Дніпропетровської області без 
уточнення мотивів відмовив К.Г.Устименку у наданні наявних у проку-
ратурі свідчень про стан здоров’я заявника. Скарги К.Г.Устименка на 
зазначені дії посадової особи прокуратури судами загальної юрисдикції, 
включаючи і Верховний Суд України, протягом 1993-1996 років відхи-
лялися на підставі статті 12 Закону України «Про прокуратуру».

Розглянувши справу, КСУ вирішив, зокрема: «...у разі відмови у на-
данні або навмисного приховування медичної інформації від пацієнта, 
членів його сім’ї або законного представника вони можуть оскаржити 
дії чи бездіяльність лікаря безпосередньо до суду або, за власним вибо-
ром, до медичного закладу чи органу охорони здоров’я». Також «...визна-
ти неконституційним положення частини четвертої статті 12 Закону 
України «Про прокуратуру» щодо можливості оскарження прийнятого 
прокурором рішення до суду лише у передбачених законом випадках, ос-
кільки винятки з конституційних норм встановлюються самою Конс-
титуцією, а не іншими нормативними актами».

У 2006 році проблема щодо отримання інформації про стан сво-
го здоров’я залишається актуальною, найчастіше тоді, коли йдеться 
про кримінальні справи.
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Так, у справі Скрипника, 14-річного хлопчика, який подав заяву 
до прокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності 
міліціонерів, які нанесли йому тілесні ушкодження, робітники районної 
лікарні, де була здійснена перша допомога, заперечували законним пред-
ставникам хлопчика у наданні виписок з амбулаторної картки. Ці дані 
свідчили про характер тілесних ушкоджень й були потрібні для пору-
шення кримінальної справи, але робітники лікарні стверджували, що 
записи загублені. Та це не перший випадок, коли працівники лікарень, 
довідавшись про те, що пацієнт отримав травми в міліції, відмовлялись 
документально фіксувати тілесні ушкодження.

У 1994 р. в Україні були прийняті такі важливі закони, як закон 
«Про судову експертизу»; закон «Про правовий статус іноземців».

У наступному 1995 році був прийнятий ЗУ «Про донорство крові 
та її компонентів», оскільки вирішення цього питання стало важли-
вою потребою медичної практики. Цей закон регулює відносини, 
пов’язані з розвитком донорства крові та її компонентів, забезпечен-
ням комплексу заходів щодо організації донорства. Пізніше у 1999 р., 
внесено зміни до цього закону.

У 1995 р. в Україні вступив у дію закон «Про обіг в Україні нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та 
зловживання ними» (проект Закону про внесення змін до цього закону 
від 25.05.2006) та закон про заходи протидії незаконному обігу цих за-
собів і речовин та зловживанню ними.

У 1996 р. був прийнятий закон «Про лікарські засоби». Ці закони 
регулюють правові відносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, 
виробництвом, контролем якості, обігом та реалізацією лікарських 
засобів, визначають права і обов’язки підприємств, установ, організа-
цій та громадян, а також повноваження у цій сфері органів державної 
виконавчої влади. Пізніше ці закони доповнені низкою постанов Ка-
бінету Міністрів України (1996 р.) – про затвердження положень про 
контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, про порядок 
закупівлі лікарських засобів та про порядок здійснення діяльності у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 
У 1997 р. видано ще 4 постанови Кабінету Міністрів України, що стосу-
вались порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення 
з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
про затвердження правил роздрібної реалізації лікарських засобів, про 
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державний контроль якості лікарських засобів та про створення 
Державної акціонерної компанії «Ліки України».

Про надзвичайну важливість проблеми лікарських засобів свідчить 
подальше законодавче регулювання цих питань у вигляді внесення змін 
до закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» (1999 р.), указу Пре-
зидента України «Про вдосконалення державного контролю за якістю 
та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів ме-
дичного призначення» (1999 р.) та двох постанов Кабінету Міністрів 
України про порядок діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних за-
собів, психотропних речовин та прекурсорів, їх перелік, прийнятих у 
1999, 2000 і 2001 роках.

Але, за думкою практикуючих лікарів, у список психотропних 
препаратів були включені лікарські засоби, «психотропний ефект» 
яких занадто завищений. Це, у першу чергу, група транквілізаторів, 
яка до включення в список № 2 таблиці ІV Переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів широко застосовува-
лась при лікуванні розповсюджених хвороб, наприклад, гіпертоніч-
ної хвороби. Друга проблема – неузгодженість правил та інструкцій 
використання «легально» призначених препаратів цієї групи на між-
державному рівні, що в деяких випадках приводить до обвинувачення 
в незаконному ввозі до України психотропних препаратів.

Більше двох місяців знаходився у Харківському слідчому ізоляторі 
московський музикант Б. Його звинувачували у контрабанді та збері-
ганні наркотиків на підставі того, що під час перетину кордону у КПП 
«Гоптівка» він не вніс до декларації свої ліки (феназепам і клоназе-
пам). Він не знав і не міг передбачити, що ліки, які були прописані йому 
лікарем й придбані в аптеці, відносяться до «психотропних речовин». 
В анотації до ліків про це не сказано жодного слова. Б. після тяжкої 
операції страждав на астено-депресивний синдром, у нього трапля-
ються приступи панічного страху, але стан здоров’я завдяки лікуванню 
поліпшувався, тож він разом із дружиною вирішив відпочити в Криму 
у бархатний сезон. А потрапив до СІЗО. На цей час Б. на свободі, але 
кримінальна справа проти нього розглядається Дергачівским районним 
судом.

Московський архітектор Г. потрапив під кримінальне пересліду-
вання в Україні за те, що в нього на кордоні було знайдено 27 таблеток 
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фенозепаму. Ці ліки в Російської Федерації продаються за рецептом 
лікаря, однак без будь-яких додаткових обмежень. Тому ні Г., ні інші 
громадяни РФ і не підозрювали, що везли щось заборонене.

У 1996 р. в Україні було законодавчо врегульовано питання надан-
ня платних послуг населенню – в Україні була прийнята постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних 
послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих 
медичних закладах освіти». Окремі положення постанови були визнані 
неконституційними рішенням Конституційного Суду (№ 15-рп/98 від 
25.11.98) та перелік був обмежений.

Друге рішення Конституційного Суду щодо офіційного тлумачен-
ня положення частини третьої статті 49 Конституції України «у дер-
жавних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога на-
дається безоплатно» було прийнято 29.05.2002 (№ 10-рп/2002)

У 1997 і 1998 рр. в Україні прийнято ряд законів, серед яких – 
«Про благодійництво та благодійні організації», «Про визнання та-
кими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з 
питань примусового лікування і трудового перевиховання хворих на 
наркоманію»; «Основи законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про трансплантацію органів та 
інших анатомічних матеріалів людині». У 2004 р був прийнятий ЗУ 
«Про заборону репродуктивного клонування людини».

У зв’язку зі значним підвищенням поширеності захворювань на 
туберкульоз, в Україні у 1999 р. прийняті постанови про комплексні 
заходи боротьби з туберкульозом, а саме, указ Президента України 
«Про невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом» (2000 р.), 
спрямований на поліпшення спеціалізованої медичної допомоги 
населенню України, впровадження сучасних медичних технологій, 
комплексної профілактики та лікування туберкульозу і його уск-
ладнень.

У1999 р. прийнято 19 постанов Кабінету Міністрів України. На де-
ржавному рівні було підняте питання про створення єдиної державної 
системи контролю опромінення, про комплексні програми поводжен-
ня з радіоактивними відходами, про порядок захисту населення від 
іонізуючих випромінювань. Порушені питання вітчизняного вироб-
ництва інсуліну, контролю за обігом імпортних алкогольних напоїв, 
виділення коштів для забезпечення ліками ветеранів війни, утворен-
ня Ради з екологічних проблем басейну Дніпра тощо. У 2000 р. був 
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затверджений указом президента документ «Про Концепцію розвитку 
охорони здоров’я населення України».

Серед прийнятих у 2000 р. НПА – ЗУ «Про захист населення від 
інфекційних хвороб»; «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного бла-
гополуччя населення». Річ у цих документах йде про підвищення ролі 
та відповідальності суспільства перед кожною окремою людиною та її 
законне право на безпечне довкілля, належні умови праці, виховання, 
навчання, відпочинок, доброякісну питну воду і продукти харчування. 
З метою регламентації надання лікувально-профілактичної і санатор-
но-курортної допомоги у цьому ж році прийнято закони України «Про 
імплантацію електростимуляторів»; «Про курорти»; «Про психіатричну 
допомогу».

З метою врегулювання економічних відносин у сфері охорони здо-
ров’я в Україні у 2000 р. було прийнято закон «Про закупівлю то-
варів, робіт і послуг за державні кошти», який повинен створювати 
конкурентне середовище у зазначеній сфері, забезпечити прозорість 
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та до-
сягнути оптимального і раціонального їх використання. Перелік пос-
луг включає й медичне обслуговування. Цей закон повинен відкрива-
ти можливості для створення конкуренції на тендерній основі за кош-
ти Державного та місцевого бюджетів між державним, комунальним та 
приватним секторами системи охорони здоров’я.

У розвиток законів України у 2000 р. було видано 20 указів Прези-
дента, з яких 11 – прямої дії. Указом Президента «Про додаткові захо-
ди щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» 2001 рік 
був оголошений роком здоров’я населення України і передбачав ком-
плекс завдань, спрямованих на підвищення рівня здоров’я громадян, 
якості медичного обслуговування населення та поліпшення соціаль-
ного статусу медичних працівників. Реалізація положень указу була 
розрахована на 2001-2005 рр.

Указами Президента України № 918/2000 від 24.07.2000 р. та 
№ 456/99 від 27.04,2000 р. було затверджено положення про Мініс-
терство охорони здоров’я України та новий склад Всеукраїнської 
координаційної ради з питань розвитку духовності, захисту моралі 
та формування здорового способу життя.

Для опрацювання нових організаційних форм та економічних 
механізмів забезпечення потреб населення в медичній допомозі бу-
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ло прийнято Указ Президента «Про проведення експерименту у місті 
Києві та Київській області щодо впровадження обов’язкового со-
ціального медичного страхування» (2000 р.).

Постанови Кабінету Міністрів України «Про комплексні заходи 
щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я» 
(2000 р.) та «Про утворення міжвідомчої координаційної ради при 
Міністерстві охорони здоров’я України з питань міжгалузевої взає-
модії закладів охорони здоров’я» (2000 р.) були спрямовані на підви-
щення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфі-
кованої медико-санітарної допомоги до кожної сім’ї, раціонального 
використання ресурсів охорони здоров’я. Але неефективне та нера-
ціональне використання обмежених бюджетних ресурсів залишаєть-
ся дуже важливою проблемою. Близько 80% всіх коштів витрачаєть-
ся на утримання та обслуговування високовартісної спеціалізова-
ної стаціонарної допомоги, що значно відрізняється від більшості 
держав, де питома вага витрат на стаціонарну допомогу звичайно 
складає близько 50% і до 30% спрямовується на первинну медико-
санітарну ланку, яка функціонує на принципах загальної практики/ 
сімейної медицини.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1465 від 27.09.2000 р. 
було затверджено порядок проведення обов’язкових попередніх та пе-
ріодичних медичних оглядів і перелік психіатричних протипоказань 
щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служб), 
що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить 
цю діяльність або для оточуючих.

У 2001 році було прийнято ЗУ «Про боротьбу із захворюванням 
на туберкульоз». Він визначає правові, організаційні та фінансові за-
сади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самов-
рядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, видів діяльності та господарювання, а також фізичних 
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, спрямованої на запобі-
гання і поширення захворювання на туберкульоз, встановлює права, 
обов’язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері бо-
ротьби із захворюванням на туберкульоз.

Законом «Про охорону дитинства» (2001 р.) було підтверджено, 
що охорона дітей в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріо-
ритетом і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охо-
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рону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток вста-
новлено основні засади державної політики у цій сфері.

Але декларовані принципи не завжди збігаються з практикою їх за-
стосування. Так, 19 серпня 2006 року Ольгу Р., яка знаходилась на вось-
мому місяці вагітності, затримали співробітники Київського район-
ного відділу УВС м. Харкова й доставили її до приміщення райвідділу. 
20 серпня Ольга Р. народила дитину у приміщенні камерного типу, де 
її утримували, у відсутності будь-якої медичної допомоги. Співробіт-
ники міліції двічі викликали швидку медичну допомогу, але медики не 
знайшли підстав для госпіталізації. Зі слів Ольги, дитина отримала 
травму голови під час пологів, на щастя, мати та дитина живі. Ольга 
також скаржилась на те, що її били у райвідділу міліції, незважаючи 
на вагітність.

Однак, прокуратура Київського району м. Харкова не знайшла під-
твердження наведених у скарзі Ольги фактів щодо фізичного та психіч-
ного тиску на неї, та ознак ненадання допомоги хворому медичним пра-
цівником. В постанові прокуратури, зокрема, говориться: «Р. була ог-
лянута лікарями БШМД, про що були зроблені відповідні записи: «…гос-
питализация в случае начала схваток с интервалом 10-15 минут, или 
если отойдут околоплодные воды».

Серед постанов Кабінету Міністрів, що були прийняті у 2001 р., 
найбільш тісний зв’язок з охороною здоров’я мають постанови «Про 
затвердження порядку проведення діяльності, пов’язаної з обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та перекурсорів у лі-
кувально-профілактичних закладах та установах»; «Деякі питання 
реалізації закону України «Про державну соціальну допомогу мало-
забезпеченим сім’ям». Відповідними постановами Кабінету Міністрів 
України було затверджено склад Урядової комісії з профілактики 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, визначені заходи щодо захисту населення і тери-
торії від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
порушені деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфек-
ційних хвороб.

Таким чином, подальше реформування системи охорони здоров’я 
потребує зусиль всього суспільства, визначення принципових кон-
цепцій розвитку, що відобразилось в указі Президента України «Про 
невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я 
населення» (2005) та у пропозиціях МОЗ до проекту рекомендацій 
парламентських слухань на тему: «Проблеми у сфері забезпечення 
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охорони здоров’я і медичного обслуговування громадян України та 
шляхи їх розв’язання» (2005)16.

Проблеми в системі охорони здоров’я України підкреслюють 
дані статистичних досліджень. З метою дослідження доступності 
для населення послуг охорони здоров’я, ліків та медичних товарів, 

а також отримання інформації щодо са-
мооцінки здоров’я та рівня захворюванос-
ті населення, Держкомстатом України17 у 
жовтні 2006 р. проведене опитування осіб, 
які входять до складу 10,5 тис. домогоспо-
дарств, що приймали участь у вибірково-
му обстеженні умов їх життя. Результати 
обстеження доповнюють систему показ-
ників охорони здоров’я, які регулярно до-
сліджуються органами статистики.

За даними опитування у жовтні 2006 р. 
частка домогосподарств, які повідомили 

про випадки неможливості задовольнити потреби в отриманні ме-
дичної допомоги, збільшилася з 13% до 14%. Основною причиною не-
доступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість 
домогосподарств, як і в попередньому опитуванні, вказала занадто 
високу вартість ліків, медичних товарів, послуг охорони здоров’я. 
Серед найменш забезпечених за рівнем середньодушових сукупних 
витрат домогосподарств першої квінтильної групи кожне шосте (у 
2005 р. – кожне сьоме), яке мало потребу в ліках, медичних товарах та 
послугах, не змогло їх отримати.

Серед домогосподарств, у складі яких були особи, які потребу-
вали медичної допомоги, але не змогли її отримати, 76% (у 2005 р. – 
78%) повідомили про випадки неможливості придбання необхідних, 
але занадто дорогих ліків.

Залишаються проблеми з доступністю послуг лікарів. Майже в 
половині домогосподарств, в яких хто-небудь з членів при потребі 
не отримав медичну допомогу, хворі не мали можливості відвідати 
лікаря. У чотирьох з п’яти таких випадків опитувані пояснили це 
високою вартістю послуг, 11% – відсутністю медичного спеціаліста 

16 http://moz.gov.ua/
17 http://www.ukrstat.gov.ua/

«Основною причиною не-
доступності окремих видів 
медичної допомоги пере-
важна більшість домогос-
подарств, як і в поперед-
ньому опитуванні, вказа-
ла занадто високу вартість 
ліків, медичних товарів, 
послуг охорони здоров’я». 
(за матеріалами Держком-
стата України, 2006 рік)
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потрібного профілю (у сільській місцевості – 18%), кожний деся-
тий – занадто довгою чергою.

Кожні дев’ять з десяти домогосподарств, які при потребі у прид-
банні медичного приладдя, відвідуванні стоматолога, протезуванні, 
проведенні медичних обстежень та отриманні лікувальних процедур 
змушені були відмовитися від цих видів медичної допомоги, зазна-
чили причиною відмови високу їх вартість.

Кожне шосте домогосподарство, члени яких потребували, але 
не отримали медичної допомоги, повідомило про випадки недоступ-
ності для хворих членів родини необхідного лікування у стаціонар-
них лікувальних установах. Дев’ять з десяти таких домогосподарств 
вказали, що вимушена відмова від належного лікування викликана 
занадто високою його вартістю. Одночасно, серед осіб, які перебува-
ли на стаціонарному лікуванні, 90% (у 2005 р. – 89%) брали з собою 
до лікарні медикаменти, 79% (77%) – їжу, 61% (як і в попередньому 
опитуванні) – постільну білизну. Частка осіб, які не брали нічого з 
перерахованого, залишилася на рівні 2005 р. – 6%.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств 
у січні-вересні 2006 р. основну частину ліків та медичного приладдя 
населення купувало в аптечних закладах, а медичні послуги надава-
лися громадянам переважно лікувальними установами. Разом з тим, 
кожна чотирнадцята гривня (у січні-вересні 2005 р. – кожна десята) 
з коштів, витрачених населенням на оплату послуг охорони здоров’я, 
була направлена на оплату послуг, отриманих у неформальному сек-
торі економіки (на хабарі, грошову винагороду лікарям, які займа-
ються наданням медичної допомоги без відповідного юридичного 
оформлення цієї діяльності тощо – ліцензій та інш.).

Результати обстеження свідчать, що в цілому по Україні не ма-
ють можливості отримати належне медичне обслуговування 56,0% 
респондентів, що на 0,7%. менше, ніж за результатами попереднього 
обстеження. Більшість респондентів оцінили стан свого здоров’я як 
задовільний (57,7%), 17,7% зазначили, що мають хронічну хворобу, 
яка потребує постійного медичного обслуговування.

Можливість отримувати за місцем проживання відповідне ме-
дичне обслуговування є важливою складовою соціальної безпеки 
окремої особи, регіону та держави в цілому. На можливість отри-
мувати медичне обслуговування вказало 56,0% респондентів (у 2004 
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році 56,7), причому відстежується залежність незадовільних відпові-
дей респондентів від місця проживання. Дані наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. 
Оцінка можливостей отримати за місцем проживання відповідне 

медичне обслуговування (у %)

Чи маєте Ви можливість отримати відповідне медичне 
обслуговування за місцем проживання?

Так Ні
Міські поселення
2003 42,8 57,2
2004 51,3 48,7
2006 50,4 49,6
Сільська місцевість
2003 19,5 80,5
2004 21,4 78,6
2006 24,4 75,6

Відповіді респондентів свідчать, що незважаючи на те, що біль-
шість медичних послуг офіційно залишається безкоштовною, основ-
ною проблемою доступу до системи охорони здоров’я слід визнати 
нестачу коштів у населення. Внаслідок загальнонизького рівня до-
ходів медичні послуги залишаються недоступними для значної гру-
пи населення. Крім того, недостатній рівень доходів обтяжується 
недосконалістю систем охорони здоров’я, що обмежує доступ до ме-
дичних послуг багатьох верств населення, особливо тих, хто мешкає 
на значній відстані від великих міст.

Українське суспільство прямує до єдиного європейського про-
стору. Тому українське законодавство повинне імплементувати най-
більш важливі документи ЄС, або привести національне законо-
давство у відповідність до принципів, які закладені у базисні для 
ЄС Хартії та Конвенції. Такими документами є Хартія основних прав 
(Charter of Fundamental Rights), Європейська хартія про права пацієн
тів, Європейська соціальна хартія (переглянута).

Хартія основних прав громадян ЄС була офіційно проголошена 
на самміті в Ніцці 7 грудня 2000 року. Хартія створена на підставі 
таких важливих джерел, як Європейська конвенція з прав людини, 
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загальні конституціональні традиції та інструменти міжнародного 
права, подтвердила та підкреслила значимість й важливість дотри-
мання основних свобод для громадян ЄС.

Хартія містить громадянські, політичні, економічні та соціальні 
права, які розподілені за шістьма розділами: гідність, свобода, рів-
ність, солидарність, права громадян, правосуддя.

Найбільш важливою для нас у контексті, що розглядається, є 
стаття II-35 Хартії основних прав «Охорона здоров’я»: Кожний має 
право доступу до профілактичних заходів в галузі охорони здоров’я 
та право одержувати медичне лікування у відповідності до поло-
жень, встановлених національним правом та практикою. При виз-
наченні та здійсненні політики та діяльності Союзу забезпечується 
високий рівень захисту здоров’я.

Також у розвиток положень Хартії основних прав у Брюсселе 15 
ноября 2002 года було представлено Європейську хартію про права 
пацієнтів. Зокрема, в її преамбулі декларуються наступні положен-
ня: «Несмотря на имеющиеся между ними различия, национальные 
системы здравоохранения стран Европейского Союза ставят под уг-
розу одни и те же права пациентов, потребителей, их родственни-
ков, незащищенных групп населения и обычных людей. Хотя была 
торжественно продекларирована «европейская социальная модель» 
(право на всеобщую доступность медицинского обслуживания), су-
ществуют несколько факторов, которые ставят под сомнение реаль-
ность этого права.

Как европейские граждане, мы не согласны с положением, когда 
права провозглашены в теории, но не обеспечиваются на практике 
из-за финансовых ограничений. Финансовые ограничения, какими 
бы оправданными они ни были, не оправдывают отказ пациентам 
в их правах или ущемление прав пациентов. Мы не согласны с тем, 
что такие права провозглашаются законом, а потом не соблюдаются, 
декларируются в ходе предвыборных кампаний, а потом забываются 
вновь избранным правительством.

Принятая в Ницце Хартия основных прав вскоре станет частью 
новой общеевропейской конституции. Она лежит в основе четыр-
надцати конкретных прав пациентов, которые сейчас находятся под 
угрозой: права на профилактические меры, на доступность помощи, 
информирование, согласие, свободный выбор, приватность и кон-
фиденциальность, уважение времени пациента, соблюдение стан-
дартов качества, безопасность, инновации, предотвращение по мере 
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возможности страданий и боли, индивидуальный подход к лечению, 
на подачу жалобы и получение компенсации. Эти права также связа-
ны с несколькими международными декларациями и рекомендаци-
ями как ВОЗ, так и Совета Европы. Они касаются организационных 
стандартов и технических параметров, а также профессиональных 
методов работы и поведения.

Каждая национальная система здравоохранения в странах ЕС 
демонстрирует специфическую, отличную от других картину обес-
печения прав пациентов. В некоторых странах приняты хартии 
прав пациентов, конкретные законы, административные правила, 
хартии служб, созданы такие органы, как омбудсмен, такие проце-
дуры, как альтернативное урегулирование споров и т.д. В других 
странах ничего этого нет. В любом случае, настоящая Хартия уси-
ливает степень защиты прав пациентов/граждан в различных на-
циональных контекстах и может служить инструментом гармониза-
ции национальных систем здравоохранения в направлении соблю-
дения прав граждан и пациентов. Это имеет огромную важность, 
особенно учитывая свободу передвижения внутри ЕС и процесс 
расширения.

Данная Хартия представлена на рассмотрение гражданского об-
щества, национальных и общеевропейских институтов и всех, кто 
может повлиять своими действиями или бездействием на статус эти 
прав – либо защищая, либо подрывая их. Поскольку Хартия нераз-
рывно связана с сегодняшней реальной ситуацией в Европе, а также 
с тенденциями в области медицинского обслуживания, есть вероят-
ность, что в будущем она будет изменяться и развиваться».

В Україні з 01.02.2007 набрала чинності Європейська соціальна 
хартія (переглянута). У статті 11 «Право на охорону здоров’я» йдеться, 
що 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 відпові-
дальності у питаннях здоров’я;

3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та ін-
шим захворюванням, а також нещасним випадкам.
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3. Реформування державної системи охорони здоров’я

Указ Президента № 1694/2005 від 6 грудня 2005 року «Про не-
відкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я на-
селення», на наш погляд, має декларативний, політичний характер. 
Стверджуючи, що його метою є проведення глибоких структурних 
змін у медичній галузі, запровадження європейських стандартів за-
безпечення права громадян на медичну допомогу, в ньому не міс-
титься жодної стратегії реформування системи охорони здоров’я. Го-
ловне зауваження: Указ не містить програми, як само реформувати 
фінансування системи охорони здоров’я. Зокрема, цитуємо: «…вжи-
ти заходів щодо запровадження сучасних економічних механізмів у 
діяльність закладів охорони здоров’я, чітко розмежувати бюджетні 
асигнування на первинну, вторинну та третинну лікувально-про-
філактичну допомогу». Важко зрозуміти, що є в уяві Президента «су-
часні економічні механізми»? Неясним лишається, чи підтримує Пре-
зидент ідею надання господарської незалежності закладам охорони 
здоров’я, чи обстоює думку щодо впровадження форм обов’язкового 
державного соціального медичного страхування? Не з’ясованими є й 
багато інших практичних положень Указу, зокрема, впровадження в 
діяльність закладів охорони здоров’я стандартів медичної допомоги; 
підвищення рівня забезпечення населення медичною допомогою та 
лікарськими засобами, особливо в сільській місцевості; виділення 
приміщень для сільських лікарських амбулаторій та вдосконалення 
системи профілактичних медичних оглядів населення; забезпечення 
медичних працівників житлом, службовим автомобільним транспор-
том та засобами зв’язку.

З метою впровадження системи обов’язкового державного со-
ціального медичного страхування населення до Верховної Ради по-
дано цілу низку різноманітних законопроектів, які так і не було 
ухвалено. Треба нагадати, що право на медичне страхування перед-
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бачено ст. 49 Конституції України, крім того, відповідно до «Основ 
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування» (14 січня 1998 р.) медичне страхування належить 
до загальнообов’язкових видів державного соціального страхуван-
ня. Проте закону, який регулював би відносини в сфері медичного 
страхування, досі немає. На сьогодні існує дві основні концепції 
впровадження медичного страхування, що конкурують між собою. 
Перша базується на тому, що в Україні має впроваджуватися со-
ціальне обов’язкове медичне страхування, яке ґрунтується на бюд-
жетному фінансуванні охорони здоров’я. В іншій зазначається про 
обов’язкове медичне страхування із залученням страхових органі-
зацій поряд із державою. Представники кожної із цих концепцій 
вносять до Верховної Ради свої варіанти законопроектів. Зокрема, 
представники першої течії стояли за законопроектом № 0944 «Про 
державне соціальне медичне страхування», якому восени 2003 ро-
ку не вистачило зовсім небагато голосів, щоб бути прийнятому в 
третьому читанні Верховною Радою України, а зараз нова спроба – 
на початку 2007 року внесений наступний законопроект № 3155-1 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхуван-
ня», який базується на концепції державного фінансування охо-
рони здоров’я. У той же час їхні опоненти подали законопроект 
№ 3370 на розгляд Верховної Ради минулого скликання, який та-
кож не був проголосований, але вже у вересні 2006 року подали за-
конопроект № 2192, що також базується на залученні недержавних 
страхових організацій.

У пропозиціях МОЗ до проекту рекомендацій парламентських 
слухань (6 липня 2005 року) на тему «Проблеми у сфері забезпечення 
охорони здоров’я і медичного обслуговування громадян України та 
шляхи їх розв’язання» ідеться про те, що треба узгодити із зацікав-
леними сторонами проект Закону про загальнообов’язкове державне 
соціальне медичне страхування, передбачивши у ньому визначення 
фіксованої частини податку з доходу фізичних осіб, що спрямовуєть-
ся на забезпечення фінансування медичного обслуговування застра-
хованих осіб, або запровадження спеціального страхового внеску чи 
виділення відповідної квоти для фінансування медичного обслугову-
вання застрахованих осіб у структурі єдиного соціального податку18.

18 «Паралельний» звіт Української Гельсінської спілки з прав людини та Міжнарод-
ного фонду «Відродження» щодо забезпечення Україною економічних, соціальних 
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На підставі доповіді України про виконання статтей 16 и 17 
Міжнародної Конвенції про економічні, соціальні та культурні пра-
ва та «паралельного» звіту, який був підготовлен громадськими ор-
ганізаціями, Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних 
прав надав узагальнені рекомендації уряду України щодо покращен-
ня стану з нижченаведених проблем:

1. Комітет рекомендує державі-стороні активізувати дії з поліп-
шення якості та доступності охорони здоров’я у сільській місцевості, 
забезпечивши достатнє фінансування та посиливши громадські та 
мобільні медичні служби.

2. Комітет рекомендує державі-стороні продовжити свою діяль-
ність та здійснити термінові заходи задля поліпшення доступності та 
ефективності профілактики ВІЛ для всього населення, а також ліку-
вання, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, в тому 
числі у тюрмах та слідчих ізоляторах, для боротьби з дискримінацією 
осіб з ВІЛ/СНІД та груп ризику, задля забезпечення конфіденцій-
ності інформації щодо ВІЛ-статусу особи, і задля того, щоб замісна 
терапія та інші засоби профілактики ВІЛ стали більш доступними 
для людей з наркотичною залежністю.

3. Комітет рекомендує державі-стороні вжити невідкладних 
заходів для поліпшення профілактики туберкульозу та доступ-
ності спеціалізованого протитуберкульозного лікування та меди-
каментів, особливо у тюрмах, слідчих ізоляторах та відділеннях 
міліції, а також скоротити терміни обстеження затриманих на ту-
беркульоз.19

Міністерство охорони здоров’я України на своєму офіційному 
сайті20 надало «Інформаційно-аналітичні матеріали про підсумки 
діяльності галузі охорони здоров’я у І півріччі 2007 року». Дуже ці-
каво навести погляд МОЗ щодо стратегічних напрямів своєї роботи, 
а також результати поточної діяльності.

і культурних прав до Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних 
прав.
19 ООН. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав,по экономи-
ческим, социальным и культурным правам, 39 сесіяя, 5-23 листопада 2007 р. 
Розгляд звітів, наданих державами – сторонами за статтями 16 та 17 Конвенції. 
Україна. Заключні спостереження Комітету з економічних, соціальних та куль-
турних прав.
20 http://moz.gov.ua/
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В інформаційно-аналітичних матеріалах було визначено, що в 
цілому діяльність в галузі охорони здоров’я у першому півріччі 2007 
року здійснювалась за такими напрямами:

1) Зміцнення законодавчої бази та забезпечення сталого фінансу
вання галузі охорони здоров’я.

Враховуючи курс України на інтеграцію до ЄС та вступ до СОТ, 
особлива увага приділялась удосконаленню законодавства у сфері охо-
рони здоров’я. Зокрема, фахівці Міністерства брали активну участь у 
розгляді законопроектів, прийнятті законів та постанов. У І півріччі 
Верховною Радою прийнято в цілому 12 законів України; розглянуто 
у першому читанні 20 законопроектів з них 14 – прийнято.

Крім того розроблено і перебувають в стадії доопрацювання по-
над 20 загальнодержавних документів серед яких: програма розвитку 
охорони психічного здоров’я в Україні; програма розвитку системи 
надання лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологіч-
ного профілю; а також пропозиції щодо удосконалення системи ме-
дичного обслуговування ветеранів війни, атестації провізорів і фар-
мацевтів та інші. Затверджено близько 20 стандартів та інструкцій 
щодо надання медичної допомоги населенню.

Довідка від МОЗ України (включено найбільш важливі, на наш 
погляд, нормативно-правові акти).

Прийнято закони та постанови Верховної Ради України:
– 8 лютого Закону України «Про затвердження Загальнодержав-

ної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 ро-
ках» № 648-V від 08.02.2007 р.

– 13 березня Закону України «Про внесення зміни до статті 
8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 
(15.03 2007 р. відправлено на підпис Президенту України).

– 5 квітня Закону України «Про внесення змін до статті 321 
Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідаль-
ності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, переве-
зення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і 
сильнодіючих лікарських засобів».

– 13 квітня Закону України «Про внесення зміни до статті 4 
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (щодо жінок 
після мастектомії).

– 19 квітня Закону України «Про внесення змін до статті 37 За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
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вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та похованням» (щодо донорів крові).

– 17 травня Закону України «Про внесення змін до деяких За-
конів України» (щодо заборони проведення масових лікувальних се-
ансів з використанням гіпнозу.

– 17 травня Закону України «Про внесення змін до статті 14 За-
кону України «Про лікарські засоби» (друге читання).

Прийнято постанови Кабінету Міністрів України, зокрема:
– «Про затвердження Національного плану розвитку системи 

охорони здоров’я на період до 2010 року».
– «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та ме-

дикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни».
«Про внесення змін до Національного переліку основних лі-

карських засобів і виробів медичного призначення». (Оновлено ре-
дакцію Переліку, до якого включено лікарські засоби, які відповіда-
ють сучасним потребам медичної галузі).

«Про реалізацію статті 119 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2007 рік» (удосконалення системи державного 
регулювання цін у сфері охорони здоров’я).

Поточного року фінансування галузі сконцентроване на вико-
нанні 6-ти бюджетних програмах. Забезпечується виконання близь-
ко 30 загальнодержавних та цільових програм і комплексних заходів, 
на які Державним бюджетом передбачено 1 400 млн. гривень. У І-му 
пiврiччі заклади i установи системи МОЗ з державного бюджету про-
фiнансовано на 100 відсотків, як передбачено планом, що в грошово-
му виразі становить близько 400 млн. грн.

У І-му півріччі двічі підвищено заробітну плату працівникам 
галузі. З 1 квітня – мінімальну, а з 1 червня – запроваджено другий 
етап єдиної тарифної сiтки. Основним завданням галузi на цьому 
напрямку сьогодні є запровадження третього етапу єдиної тарифної 
сiтки наприкiнцi поточного – початку 2008 років.

Програма підвищення заробітної плати медичних працівни-
ків розрахована таким чином, щоб відновити порушені протягом 
останніх років міжпосадові (міжкваліфікаційні) співвідношення в 
оплаті праці медиків. Так, посадовий оклад працівника найвищого 
тарифного розряду буде в 4 рази вищий від посадового окладу І-го 
тарифного розряду. Це сприятиме підвищенню престижності роботи 
медиків високої кваліфікації.
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2). Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я відповідно до 
потреб населення та оновлення матеріальнотехнічної бази.

Продовжено масштабне реформування первинної медико-сані-
тарної допомоги шляхом переходу до надання медичної допомоги на 
принципах сімейної медицини, в першу чергу для жителів сільської 
місцевості.

МОЗ працює над створенням Національної референс-лабора-
торії з діагностики туберкульозу; Національної служби крові та за-
воду з фракціонування крові. Продовжується розвиток Українського 
центру профілактики і боротьби зі СНІДом – відпрацьовується ство-
рення лабораторно-клінічної та науково-методичної бази; розроб-
ляється сучасна система пост-маркетингової експертизи якості лі-
карських засобів, тест-систем, у тому числі діагностики ВІЛ/СНІДу, 
вірусних гепатитів В та С.

Триває робота над створенням університетських клінік Націо-
нального медичного університету імені Богомольця, інших вищих 
медичних навчальних закладів на базі лікувально-профілактичних 
закладів МО3 України.

Що стосується програми закупівлі високовартісного обладнан-
ня, то видатки на поточний рік збільшені учетверо, порівняно з ми-
нулим роком. Реалізація цих коштів дасть змогу у ІІ-му півріччі 
забезпечити 140 центральних районних та міських лікарень необхід-
ним обладнанням для відділень анестезіології та реанімації.

Збільшення бюджетного фінансування по програмі централізо-
ваних заходів з трансплантації органів та тканин дасть можливість 
до кінця року закупити обладнання для дооснащення 4-х центрів 
трансплантації (Львів, Донецьк, Одеса, Запоріжжя).

Збільшення видатків на програму «Дитяча онкологія», яка бу-
ла прийнята у 2006 р., дозволить придбати медичне обладнання у 
регіонах (Львів, Одеса, Донецьк) та для Української спеціалізованої 
дитячої лікарні «Охматдит».

Недоліки. (на погляд МОЗ України). Проте, залишається недо-
статнім фінансування на вирішення проблем донорства та перероб-
ки крові, оснащення лікувальних закладів охорони здоров’я у сіль-
ській місцевості, переоснащення рентген-діагностичним обладнан-
ням лікувально-профілактичних закладів, оновлення парку санітар-
ного автотранспорту (у 2006 році не було закуплено жодного авто за 
державні кошти).
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3) Надання медичної допомоги.
Медико-соціальну експертну (МСЕ) допомогу населенню на-

дають 427 МСЕК з них 62 обласних та центральні міські, 365 – 
міжрайонні, у тому числі 162 спеціалізовані Комісії. Роботу служби 
забезпечують 1651 лікар.

Для забезпечення потреб сільського та міського населення про-
тягом півріччя удосконалювалась структура МСЕК: створено додат-
кову міжрайонну МСЕК у Сумській області, спеціалізовану кардіо-
логічну МСЕК у Рівненській області.

З метою забезпечення доступності медико-соціальної експерт-
ної допомоги населенню відділених регіонів протягом півріччя зріс 
показник виїзних засідань комісій у Київській, Херсонській, Дніп-
ропетровській областях до 40% (по Україні 30%).

Протягом півріччя поточного року для забезпечення виїзних 
засідань медико-соціальних експертних комісій Управліннями охо-
рони здоров’я Дніпропетровської, Миколаївської та Закарпатської 
обласних державних адміністрацій виділено автомобілі обласним 
центрам МСЕ.

З метою здійснення формування в межах територій обслугову-
вання МСЕК банку даних про громадян, які пройшли МСЕК і пот-
ребують заходів реабілітації на електронних носіях з можливістю 
їх автоматизованої обробки заплановано придбання для міжрайон-
них та спеціалізованих МСЕК комп’ютерів і створення єдиних ре-
гіональних локальних мереж. На сьогодні близько половини МСЕК 
України оснащені комп’ютерами, а у Житомирській, Чернігівсь-
кій, Київській областях повністю. Проводиться робота з підготовки 
фахівців для роботи з комп’ютерами.

Лікарями медико-соціальних експертних комісій інвалідам, пер-
спективним щодо реабілітації (ІПР), складено близько 40 тис. ін-
дивідуальних програм реабілітації, які включають всі її напрямки: 
медичну, професійну та соціально-побутову, проводиться атестація 
робочих місць для інвалідів.

Посилено контроль з боку обласних центрів МСЕ за якістю 
складання ІПР, особливо в частині професійної реабілітації.

Встановлено порядок обміну інформацією за здійсненням ре-
абілітаційної програми, визначено схеми контролю за реалізацією 
ІПР. За ініціативою обласних центрів МСЕ укладено угоди між об-
ласними центрами зайнятості, головними управліннями праці та 
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соціального захисту населення ОДА, обласними відділеннями Фон-
ду соціального захисту інвалідів та центрами соціальної, медичної, 
професійної реабілітації інвалідів про співробітництво щодо спри-
яння розвитку професійної реабілітації та зайнятості інвалідів.

Контроль щодо якості складання індивідуальних програм ре-
абілітації інвалідів, особливо в частині здатності до професійно-
го навчання та подальшого працевлаштування покладена на голів 
МСЕК та реабілітологів.

З метою підвищення якості інформаційно-аналітичного за-
безпечення діяльності із соціального захисту інвалідів, зокрема з 
питань медико-соціальної експертизи та реабілітації, забезпечення 
формування централізованого банку даних з проблем інвалідності 
внесено зміни до проекту нової форми Звітності «Звіт про причи-
ни інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної 
реабілітації», зокрема, до розділу 7 «Рекомендації з медичної про-
фесійної і соціальної реабілітації для вперше та повторно визнаних 
інвалідами» окрім кількості визначених рекомендацій з працевла-
штування внесено додаткові відомості щодо кількості інвалідів, що 
перебувають на обліку у МСЕК та потребують професійної реабілі-
тації, які бажають працювати і які пройшли професійну реабіліта-
цію та працевлаштовані.

4) Формування ефективної системи контролю та управління якістю 
медичної допомоги.

В останні роки Комітет Верховної Ради з питань охорони здо-
ров’я ініціював прийняття ряду законів, спрямованих на якісне 
удосконалення галузі.

Сьогодні ведеться робота над запровадженням обов’язкового 
медичного страхування, що дозволить вирішити питання з альтер-
нативним джерелом фінансування медицини. Водночас це дозво-
лить забезпечити належну оплату праці медпрацівникам в обмін на 
якісну і доступну медичну допомогу пацієнтам. Крім того, важли-
во законодавчо врегулювати питання захисту прав медпрацівників 
з одного боку і пацієнтів з іншого, а також вникнути в конкретні 
проблеми медицини кожного регіону. Для того, щоб вчасно і якіс-
но надавати медичну допомогу населенню, потрібно у першу чергу 
знати, якої допомоги потребує медицина і пацієнти в тій, чи іншій 
області і виходячи з цього готувати підґрунтя для вирішення особ-
ливо актуальних питань.
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Критерії якості медичної допомоги і надання медичних послуг 
визначаються стандартами. Система охорони здоров’я утвердила свій 
курс – формування національної системи охорони здоров’я шляхом 
переходу до бюджетно-страхової моделі. Як тільки буде введена стра-
хова медицина, стандарти та протоколи лікування будуть регламен-
тувати роботу кожного лікаря, незалежно від типу клініки. Отже, 
стандартизація є одним з першочергових завдань.

У МОЗ, відповідно до стратегії ВООЗ, вперше створено департа
мент інспектування та контролю якості медичної допомоги. Для його 
діяльності сформовано робочу групу з управління охороною здоров’я 
та відділ наукового розвитку стандартизації (на базі Українського ін-
ституту громадського здоров’я МОЗ).

Розробляються проекти нормативно-правових актів. Проведе-
но цикл навчальних семінарів для фахівців МОЗ України з пи-
тань стандартизації та управління якістю медичної допомоги. Ут-
ворено головну організацію метрологічної служби МОЗ України (на 
базі УДСЛ «Охматдит»). Проводиться акредитація закладів охорони 
здоров’я.

Проведено громадські обговорення проекту концепції з подаль-
шою розробкою Державної програми «Здорова дитина на 2008-2017 
роки». Активно впроваджуються сучасні перинатальні технології в 
акушерських стаціонарах. В переважній більшості родопомічних та 
дитячих закладах створено умови для спільного перебування матері 
і дитини та забезпечення дотримання міжнародних вимог.

5) Проведення раціональної фармацевтичної політики.
Є всі підстави стверджувати (на погляд МОЗ України), що на-

селення України забезпечене широким асортиментом лікарських за-
собів вітчизняного та іноземного виробництва із розгалуженою мере-
жею аптечних закладів.

Ведеться постійна робота з удосконалення нормативно-право-
вої бази у сфері обігу лікарських засобів та виробів медичного при-
значення. З початку 2007 року підготовлено 4 постанови Кабінету 
Міністрів України та 11 наказів МОЗ України щодо удосконалення 
системи державного регулювання цін у сфері охорони здоров’я, дер-
жавного контролю за використанням спирту етилового для виго-
товлення лікарських засобів, зміни та доповнення до переліків лі-
карських засобів та виробів медичного призначення тощо.
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Варто відзначити, що протягом останніх років намітилась не
гативна тенденція до зменшення питомої ваги зареєстрованих вітчиз
няних лікарських препаратів. Водночас спостерігається тенденція до 
збільшення обсягу лікарських засобів: за 4 місяці 2007 року на 33% 
більше ніж за 2006 р.

Міністерство охорони здоров’я продовжує розвиток мережі ве-
теранських аптек, в яких діє система знижок на лікарські засоби до 
20%, а також розширяє асортимент ліків, що продаються в ветерансь-
ких аптеках без торгових надбавок, зі суттєвою знижкою. В Україні 
діє понад 70 соціальних аптечних закладів.

Територіальними інспекціями перевірено понад 30% суб’єктів 
господарювання, які здійснюють виготовлення лікарських засобів в 
умовах аптек, оптову та роздрібну реалізацію медикаментів. З них 
у понад 70% виявлено порушення законодавства: найчастіше – не-
дотримання нормативних умов зберігання, санітарних і гігієніч-
них нормативів; реалізація та застосування заборонених лікарських 
засобів; недотримання порядку відпуску лікарських засобів та ін. 
З перевірених близько 9% лікарських засобів вітчизняного та 8% за-
рубіжного виробництва не відповідали вимогам.

Проблемні питання (на погляд МОЗ Ураїни):
Відсутність відповідного фінансування у проекті Державного 

бюджету на 2007 рік щодо запровадження у вищих навчальних за-
кладах та закладах післядипломної освіти співвідношення викла-
дач-студент 1 до 6, що передбачене чинним законодавством (нині 
співвідношення складає 1:8);

– повільне створення університетських клінік у вищих медич-
них навчальних закладах, що обумовлено відсутністю порозуміння 
з боку міських та обласних державних адміністрацій та обласних і 
міських рад щодо передачі вищим медичним навчальним закладам 
майнових комплексів лікарень комунальної форми власності;

– практична відсутність державного фінансування на видання 
підручників та навчальних посібників;

– обмежене фінансування науково-дослідних робіт у вищих ме-
дичних навчальних закладах та науково-дослідних установах МОЗ 
України;

– обмеження Міністерством економіки та Міністерством фі-
нансів обсягів фінансування на виконання МОЗ України держав-
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ного замовлення на підготовку лікарів (затверджується постановою 
Кабінету Міністрів щорічно обсяг прийому у 3750 осіб, при міні-
мальній потребі регіонів – 6,5 тисяч лікарів);

– повільні темпи запровадження засад Болонського процесу у 
навчальний процес внаслідок низької мотивації у професорсько-ви-
кладацького складу, який на 25% складу є пенсійного віку.

Питання, що потребують постійного контролю:
– Приведення у відповідність термінології медичних імунобіо-

логічних препаратів до вимог законодавства ЄС та ВООЗ.
– Забезпечення постійного здійснення контролю якості медич-

них виробів для діагностики in vitro
– Посилення контролю якості медичних імунобіологічних пре-

паратів та медичних виробів для їх діагностики in vitro
– Заходи з удосконалення законодавчої бази реєстрації виробів 

медичного призначення.
Шляхи вирішення (на погляд МОЗ Ураїни):
– поліпшення соціального захисту викладачів і студентів (збіль-

шення заробітної плати та стипендій);
– достатнє фінансування вищої медичної школи на виконання 

державного замовлення на підготовку лікарів відповідно до потреб 
держави. Відповідно до зазначеного МОЗ України додатково потре-
бує до доведеного граничного обсягу видатків проекту державного 
бюджету на 2007 5,7 млн.грн. (за умови збільшення державного за-
мовлення на підготовку фахівців) до 6466 осіб.

– прийняття постанови Уряду щодо повернення вищим медич-
ним навчальним закладам університетських клінік, які за постано-
вою СНК СРСР були передані у власність міських громад на початку 
50-х років минулого сторіччя;

– реалізація Концепції про підготовку лікарів в Україні від-
повідно до стандартів ЄС.

– виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
21.03.2007 р. № 102-р «Про схвалення Концепції Державної програ-
ми розвитку виробництва медичної техніки на 2008-2012 роки»

– розробка та подання на затвердження у встановленому по-
рядку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затверд-
ження порядку державної реєстрації (перереєстрації) та контролю 
якості медичних імунобіологічних препаратів і розміру збору за їх 
державну реєстрацію (перереєстрацію)»
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– розробка та подання на затвердження у встановленому по-
рядку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затверд-
ження Програми розвитку вітчизняного виробництва препаратів для 
індикації збудників інфекційних хвороб на 2008-2012 роки».

– створення та забезпечення необхідним діагностичним облад-
нанням та витратними матеріалами державної лабораторії з контро-
лю якості імунобіологічних препаратів та виробів медичного при-
значення, які використовуються, виробляються або пропонуються 
до застосування для діагностики in vitro; здійснення у встановлено-
му законодавством порядку акредитацію зазначеного закладу.

– підготовка проекту Державної програми розвитку виробниц-
тва медичної техніки на 2008-2012 роки

Деякі найбільш важливі зміни 
в законодавстві України, які відбулися у 2007 році

В Основах законодавства України про охорону здоров’я (на під-
ставі ЗУ вiд 27.04.2007 № 997-V) було внесено такі зміни:

У частині першій статті 6: пункт «д» після слова «лікаря» допов-
нено словами «вибір методів лікування відповідно до його рекомен-
дацій»; також доповнено пунктом «к» такого змісту: «к) право па-
цієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охоро-
ни здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів 
сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також свя
щеннослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду 
(дуже цікава новела, яка майже не знає аналогів у міжнародному зако-
нодавстві про права пацієнтів)».

Частина перша статті 38 викладено в такій редакції: «Кожний 
пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за надан-
ням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, 
якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів 
лікування відповідно до його рекомендацій», – вік пацієнта у даній 
статті викликає заперечення у частки медичної спільноти.

Стаття 39 Основ «Обов’язок надання медичної інформації» 
викладено в такій редакції: «Пацієнт, який досяг повноліття, має 
право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого 
здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медични-
ми документами, що стосуються його здоров’я. Батьки (усиновлю-
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вачі), опікун, піклувальник мають право на отримання інформа-
ції про стан здоров’я дитини або підопічного. Медичний працівник 
зобов’язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про 
стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і 
лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у 
тому числі наявність ризику для життя і здоров’я. Якщо інформація 
про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я або погір-
шити стан здоров’я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї 
статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають 
право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обме-
жити можливість їх ознайомлення з окремими медичними докумен-
тами. У разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені 
ними фізичні особи мають право бути присутніми при досліджен-
ні причин його смерті та ознайомитися з висновками щодо причин 
смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду», – з 
нашої точки зору, є неузгодженість, колізія між статтями 38 та 39 
Основ, а саме, на якій підставі має здійснювати свій вибір 14-річний 
пацієнт? На підставі ст. 39 Основ. Але достовірну та повну інформа-
цію про стан свого здоров’я може отримати тільки повнолітня особа.

Стаття 39-1 Основ «Право на таємницю про стан здоров’я» була 
доповнена таким змістом: Пацієнт має право на таємницю про стан 
свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а 
також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. За-
бороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання 
інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта», – це дуже 
прогресивні зміни, наведені «справою про лікарняні листи».

У статті 43 Основ було внесено такі зміни: у другому реченні 
частини першої цифри «15» замінені цифрами «14»; після частини 
третьої доповнено новою частиною такого змісту: «Пацієнт, який 
набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх 
дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування». 
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;

Відредагована частина друга статті 44 Основ:
 у першому реченні слово «неповнолітніх» замінено словами 

«осіб, які не досягли 14 років», а слова «або піклувальників» виклю-
чено;
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 друге речення викладено в такій редакції: «Щодо осіб, ци-
вільна дієздатність яких обмежується, застосування таких методів та 
засобів проводиться за їх згодою та згодою їх піклувальників».

У першому реченні частини першої статті 45 Основ слова «доб-
ровільної згоди особи» замінено словами «вільної згоди повнолітньої 
дієздатної фізичної особи», – це теж конфліктує із віком, коли особа 
набуває можливості вибору методів лікування.

Статтю 46 Основ «Донорство крові та її компонентів» також 
викладено в новій редакції:

«Здавання крові, її компонентів для подальшого використання 
їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів 
або використання в наукових дослідженнях здійснюється повноліт-
німи дієздатними фізичними особами добровільно. Забороняється 
насильницьке або шляхом обману вилучення крові у фізичної особи 
з метою використання її як донора. Донорство крові, її компонентів 
здійснюється відповідно до закону. Донорам надаються пільги, пе-
редбачені законодавством України».

У частині першій статті 47 Основ слово «законодавством» замі-
нено словом «законом»; її також доповнено частинами другою і тре-
тьою такого змісту:

«Донором органів та інших анатомічних матеріалів може бути 
повнолітня дієздатна фізична особа. Фізична особа може дати пись-
мову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів 
на випадок своєї смерті або заборонити його. Взяття органів та ін-
ших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла, не 
допускається, крім випадків і в порядку, встановлених законом».

У частині першій статті 48 Основ слова «на прохання дієздатної 
жінки» замінено словами «за медичними показаннями повнолітньої 
жінки».

У статті 49 Основ проведено такі зміни:
 У частині першій слова «власним бажанням або добровіль-

ною згодою» замінено словами «бажанням повнолітнього».
 Доповнено частиною другою такого змісту: «Стерилізація 

недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань мо-
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же бути проведена лише за згодою її опікуна з додержанням вимог, 
встановлених законом».

Частину другу статті 50 Основ викладено в такій редакції: 
«У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання 
вагітності може бути проведене при вагітності від дванадцяти до 
двадцяти двох тижнів»; та частина третя цієї статті доповнена та-
ким змістом: «Перелік обставин, що дозволяють переривання ва-
гітності після дванадцяти тижнів вагітності, встановлюється зако-
нодавством».

У наш час зайняття народною медициною набуває широкого роз-
повсюдження. З метою законодавчого упорядкування цієї діяльності 
був прийнят ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення застосування методів профілактики, 
діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів і заняття 
народною медициною (цілительством)» вiд 17.05.2007 № 1033-V. На 
підставі цього закону було внесено зміни до таких законодавчих ак-
тів України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповне-
но статтею 46-2 «Порушення встановлених законодавством вимог 
щодо заняття народною медициною (цілительством)» такого змісту: 
«Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття на-
родною медициною (цілительством) – тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян».

В Основах законодавства України про охорону здоров’я внесено 
також такі зміни.

1) Частину третю статті 32 Основ було викладено в новій редак-
ції: «З метою запобігання шкоди здоров’ю населення застосування 
гіпнозу, навіювання, інших методів психологічного і психотерапев-
тичного впливу дозволяється лише у місцях та в порядку, встановле-
них Міністерством охорони здоров’я України».

2) статтю 44 Основ «Застосування методів профілактики, діаг-
ностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів» було викла-
дено в такій редакції: «У медичній практиці застосовуються мето-
ди профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські 
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засоби, дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я 
України. Нові методи профілактики, діагностики, лікування, реа-
білітації та лікарські засоби, які знаходяться на розгляді в установ-
леному порядку, але ще не допущені до застосування, можуть вико-
ристовуватися в інтересах вилікування особи лише після отриман-
ня її письмової згоди. Щодо особи віком до 14 років (малолітньої 
особи) зазначені методи та засоби можуть використовуватися за на-
явності письмової згоди її батьків або інших законних представни-
ків, а щодо особи віком від 14 до 18 років – за її письмовою згодою 
та письмовою згодою її батьків або інших законних представників; 
щодо особи, цивільна дієздатність якої обмежується, – за її пись-
мовою згодою та письмовою згодою її піклувальників; щодо особи, 
визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, – за пись-
мовою згодою її законного представника. При отриманні згоди на 
застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування, 
реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в ус-
тановленому порядку, але ще не допущені до застосування, особі та 
(або) її законному представнику повинна бути надана інформація 
про цілі, методи, побічні ефекти, можливий ризик та очікувані ре-
зультати.

3) Статтю 74-1 Основ «Право на заняття народною медициною 
(цілительством)» було доповнено таким текстом: «Народна медицина 
(цілительство) – методи оздоровлення, профілактики, діагностики 
і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, 
усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстра-
ції. Право на заняття народною медициною (цілительством) мають 
особи, які отримали спеціальний дозвіл на заняття народною ме-
дициною (цілительством), виданий Міністерством охорони здоров’я 
України або уповноваженим ним органом. Кваліфікаційні вимоги 
до осіб, які займаються народною медициною (цілительством), по-
рядок заняття народною медициною (цілительством), порядок ви-
дачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною ме-
дициною (цілительством) встановлюються Міністерством охорони 
здоров’я України. Спеціальний дозвіл на заняття народною меди-
циною (цілительством) може бути анульований за рішенням орга-
ну, що його видав, або за рішенням суду. Забороняється проведення 
цілительства на масову аудиторію, у тому числі з використанням за-
собів масової інформації. Заняття народною медициною (цілитель-
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ством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за 
собою відповідальність згідно із законом».

З цього приводу набули чинності деякі зміни в ЗУ «Про рекла-
му», а саме:

 У статті 21: частини десяту та одинадцяту було викладено в 
такій редакції: «Частина 10. Забороняється реклама проведення ці-
лительства на масову аудиторію. Частина 11. Забороняється реклама 
нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських 
засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще 
не допущені до застосування»;

 Після частини одинадцятої доповнено новою частиною та-
кого змісту: «Частина 12. Реклама послуг народної медицини (ці-
лительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності 
відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною 
(цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України 
або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату ви-
дачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав». У зв’язку 
з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою;

Положення ЗУ «Про психіатричну допомогу» були приведені у 
відповідність до Основ, де були змінені речення «неповнолітнього 
віком до 15 років» на такі: «особи віком до 14 років (малолітньої 
особи)».

9 липня 2007 Конституційний суд України (справа № 6-рп/2007 
про соціальні гарантії громадян) визначив такими, що не відпові-
дають Конституції України (є неконституційними), такі положення 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», по-
ряд з іншим, частини першої статті 66, яким зупинено на 2007 рік 
дію положень і норм, передбачених пунктом «ж» частини першої 
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо 
встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових ок-
ладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України.

З 01.01.2008 набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до Закону 
України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних ре-
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човин, їх аналогів і прекурсорів», в якому враховується можливість 
здійснення закладами охорони здоров’я усіх форм власності діяль-
ності, пов’язаної із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалі-
зацією, відпуском, використанням, знищенням наркотичних (пси-
хотропних) лікарських засобів, прекурсорів, включених до списку 
№ 2 таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів, що є великим кроком до реальної рівності усіх 
форм власності у галузі медицини.
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Як слушно зазначається в документі «ООН. П’ята періодична 
доповідь України щодо виконання положень Міжнародного пак-
ту про економічні, соціальні та культурні права (7 червня 2006)»21: 
«В Основах заложены основные правовые нормы европейского об-
разца, в частности: об обязанности предоставления медицинской 
информации пациенту (статья 39), о праве пациента на свободный 
выбор врача и лечебного учреждения (статьи 34, 38), о порядке и 
условиях предоставления согласия на применение методов профи-
лактики, диагностики, лечения (статьи 42, 44), о врачебной тайне 
(статья 40) и согласия на медицинское вмешательство (статья 43).»

Таким чином, якщо вичленити з Основ ті статті, у котрих гово-
риться про права пацієнтів, ми маємо таку картину:

 Лікар може обиратися безпосередньо пацієнтом, або при-
значатися керівником установи охорони здоров’я або його підрозділу 
(стаття 34).

 Пацієнт має право вимагати заміни лікаря (стаття 34).·
 Кожен пацієнт має право вільного вибору лікаря, якщо ос-

танній може запропонувати свої послуги (стаття 38).
 Кожен пацієнт має право, якщо це виправдано його станом, 

бути прийнятим до будь-якого державного лікувально-профілактич-
ного закладу за власним вибором, якщо цей заклад має можливість 
забезпечити відповідне лікування (стаття 38).

 Лікар зобов’язаний пояснити пацієнту в доступній формі 
стан його здоров’я, мету запропонованих досліджень та лікувальних 

21 ООН. Эконономический и Социальный сонет. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ПАКТА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУР-
НЫХ ПРАВАХ. Пятые периодические доклады, представляемые государствами-
участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта. Добавление. Украина.
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заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі 
ризику для життя та здоров’я (стаття 39).

 Пацієнт має право ознайомитися з історією своєї хвороби 
та іншими документами, які можуть послужити для подальшого лі-
кування. В особливих випадках, коли повна інформація може при-
чинити шкоду здоров’ю пацієнта, лікар може її обмежити. В тако-
му випадку він інформує членів родини та законного представника 
пацієнта, враховуючи особисті інтереси хворого. Так само лікар діє, 
коли пацієнт знаходиться у непритомному стані (стаття 39).

 Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з ви-
конанням професійних та службових обов’язків стало відомо про 
хворобу, медичне обстеження, огляд та про їх результати, інтимну 
та сімейну сторони життя, не мають права розголошувати ці відо-
мості, за винятком передбачених законодавчими актами випадків 
(стаття 40).

 При використанні інформації, яка є лікарською таємницею, 
в учбовому процесі, науково-дослідницькій роботі, в тому числі у 
випадках публікації її в спеціальній літературі, повинна бути забез-
печена анонімність пацієнта (стаття 40).

 На період хвороби з тимчасовою втратою працездатності 
громадянам надається звільнення від роботи з виплатою в установ-
леному законодавством України порядку допомоги по соціальному 
страхуванню (стаття 41).

 Згода об`єктивно інформованого дієздатного пацієнта не-
обхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лі-
кування. У невідкладних випадках, коли є реальна загроза життю 
хворого, згода хворого або його законних представників на медичне 
втручання не потрібна (стаття 43).

Інформованість населення України про права пацієнтів можна 
вважати досить низькою. Тема прав пацієнтів не актуалізована у сві-
домості більшості громадян, 20% опитаних взагалі не цікавляться 
проблемою22. Здебільшого респонденти демонстрували зневіру щодо 
дотримання прав пацієнтів у медичних закладах, дещо краще оціню-
вали ситуацію у приватних закладах порівняно з державними. Ко-

22 Матеріали соціологічного дослідження «Вивчення громадської думки як інстру-
мент моніторингу дотримання прав пацієнтів в Україні» АЦ «Соціоконсалтинг» за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
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жен п’ятий респондент (22%) засвідчив, що стикався з порушенням 
своїх прав при зверненні до державного медичного закладу. Єдине 
право пацієнта, у дотриманні якого впевнена переважна більшість 
громадян, – право на отримання медичної допомоги (67%), решта 
прав задовольняється у менше ніж 50% випадків, а право на компен-
сацію фактично не забезпечене в Україні.

Право на дотримання стандартів якості медичного обслугову-
вання у державних медичних закладах дуже часто порушується че-
рез брак ліків, медичного обладнання/ інструментарію, погані умо-
ви утримання пацієнтів (36-49%).

Порушується право на приватність та конфіденційність – хоча 
повідомили про це лише 7% опитаних, у певних випадках цей відсо-
ток значно вищий. Перш за все, масово порушується право на конфі-
денційність по відношенню до хворих на соціально небезпечні хворо-
би (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатити)

Серед тих респондентів, чиї права порушувалися, лише кож-
ний п’ятий намагався реалізувати своє право на оскарження. Проте, 
більшість постраждалих набули негативного досвіду у захисті свого 
права: вони отримували формальні відповіді на свої скарги (50%), 
які неодноразово передавалися від інстанції до інстанції (43%) або 
взагалі залишалися без відповіді (34%).

Міжнародна медична спільнота прийняла багато документів, 
що узагальнюють на сучасному рівні права пацієнтів. Це, зокрема, 
Лісабонська декларація Всесвітньої медичної асоціації про права па-
цієнтів, яка була прийнята на 34 сесії Всесвітньої медичної асамблеї 
(Лісабон, Португалія, вересень/жовтень 1981 р., з внесенням попра-
вок на 47 сесії Генеральної асамблеї Балі, Індонезія, вересень 1995р.) 
та Декларація про розвиток прав пацієнтів в Європі (далі – ДРП-
ПЄ) (Європейська нарада з прав пацієнтів, Амстердам, 28-30 березня 
1994 р. ВОЗ Європейське регіональне бюро).

Порівняльний аналіз Основ та вищевказаних документів доз-
воляє прийти до висновку, що в цілому базові права пацієнтів 
знайшли своє відображення у НПА України та відповідають між-
народним вимогам. Але втілення у практичну діяльність вимог та 
стандартів НПА України та міжнародних декларацій є дуже вели-
кою проблемою.

Найбільшої уваги, на наш погляд, потребують такі пункти Де-
кларації про розвиток прав пацієнтів в Європі (ДРППЄ):



Право на медичну допомогу в україні – 2007

��

2.1 Для загальної користі інформація про медичні послуги й про 
те, як краще ними скористатися, повинна бути доступна широкій 
громадськості.

2.2 Пацієнти мають право на вичерпну інформацію про стан 
свого здоров’я, включаючи медичні факти щодо свого стану, дані 
про можливий ризик і переваги інформації про діагноз, прогноз і 
план лікувальних заходів.

2.7 Пацієнт повинен мати можливість ознайомитися з «другою 
думкою».

3.1 Інформована усвідомлена згода пацієнта є попередньою умо-
вою будь-якого медичного втручання (також 3.2-3.10 ДРППЄ).

4.4 Пацієнти мають право доступу до історії хвороби, а також до 
всіх матеріалів, що мають відношення до діагнозу й лікування. Па-
цієнт має право одержати копії цих матеріалів. Однак дані, які сто-
суються третьої особи, не повинні стати доступними для пацієнта.

4.5 Пацієнт має право вимагати корекції, доповнення, уточнен-
ня й/або виключення даних особистого й медичного характеру, якщо 
вони неточні, неповні або не стосуються обґрунтування діагнозу й 
проведенню лікування.

6.1 Здійснення перерахованих у даному документі прав припус-
кає наявність механізмів їхньої реалізації.

6.5 Кожному пацієнтові повинна бути надана інформація про 
його права, перераховані у даному документі й забезпечена мож-
ливість одержання відповідної консультації. Якщо пацієнт вважає, 
що його права порушені, він може подати скаргу. На додаток до су-
дової процедури, на рівні лікувально-профілактичної установи й ін-
ших рівнів повинні існувати незалежні механізми розгляду подібних 
скарг і винесення рішень. Ці інстанції повинні інформувати пацієн-
та про процедуру подачі скарги й робити існуючі незалежні консуль-
тації. Вони ж, при необхідності, повинні забезпечувати захист ін-
тересів пацієнта від його імені. Пацієнти мають право на уважний, 
справедливий, ефективний і негайний розгляд їхніх скарг.

Таким чином, Європейська нарада з прав пацієнтів обумовлює 
розвиток незалежних структур (організацій), призначених захищати 
права пацієнтів.

Досвід роботи Громадської приймальні Харківської правоза-
хисної групи свідчить про потребу громадян в отриманні незалеж-
ної юридичної консультації та професійної допомоги в відстоюванні 
своїх порушених прав.
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Так, У 2007 році в Харківську правозахисну групу звернулося 
з різними скаргами 1279 заявників, з яких 29 прямо вказували – як 
підставу для звернення до правозахисної організації – порушення 
їх прав у медичних закладах, що склало 2.26 відсотка від загального 
числа скарг, з яких:

 22 особи скаржилися на недостатнє медичне обстеження.
 3 – на відсутність достатньої інформації про свій стан 

здоров’я.
 4 – на неналежне лікування.

Однак, й в тих випадках, де провідною підставою для скарги були, 
скажімо, суди, установи виконання покарань, учбові заклади, також 







ЛИССАБОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ПАЦИЕНТА принята 34ой Все-
мирной Медицинской Ассамблеей, Лиссабон, Португалия, сентябрь/ок-
тябрь 1981 года.

Врач должен действовать в интересах пациента сообразно своей совес-
ти, с учетом юридических, этических и практических норм той страны, 
где он практикует. Настоящая «Декларация» утверждает основные пра-
ва, которыми, с точки зрения медицинского сообщества, должен обла-
дать каждый пациент.

Если в какой-либо стране положения законодательства или действия 
правительства препятствуют реализации нижеперечисленных прав, 
врачи должны стремиться всеми доступными способами восстановить 
их и обеспечить их соблюдение.

а) Пациент имеет право свободно выбирать врача.

б) Пациент имеет право получать помощь врача, независимо от посто-
ронних влияний в своих профессиональных медицинских и этических 
решениях.

с) Пациент имеет право, получив адекватную информацию, согласиться 
на лечение или отказаться от него.

d) Пациент имеет право рассчитывать на то, что врач будет относить-
ся ко всей медицинской и личной информации, доверенной ему, как к 
конфиденциальной.

е) Пациент имеет право умереть достойно.

f) Пациент имеет право воспользоваться духовной или моральной под-
держкой, включая помощь служителя любой религиозной конфессии, 
или отклонить ее.
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були присутні скарги на погане лікування або на недостатнє медичне 
обстеження. Таких додаткових скарг за 2007 рік було 34.

Таким чином, найбільше порушень було пов’язано з правом гро-
мадян на кваліфіковану медичну допомогу (ст. 6 Основ), причому як 
на первинну, так і на вторинну й третинну (ст. 35 Основ). На другому 
місті – порушення ст. 39 Основ щодо обов’язку й умов надання медич-
ної інформації.

На виконання рекомендацій Всесвітньої організації охорони 
здоров’я та Ради Європи на розгляд Верховної Ради України був 
представлений законопроект «Про права пацієнтів», розроблений 
народним депутатом С.Шевчуком, але, на жаль, він мав суттєві не-
доліки й був відхилений.

Треба зазначити, що ст. 43 Основ указує на необхідність згоди 
пацієнта, інформованого у відповідності зі ст. 39 цього закону, для 
застосування методів діагностики, профілактики й лікування. Од-
нак, форма вираження цієї «інформованої згоди» не визначена, закон 
прямо не вказує на необхідність письмового його закріплення. Тіль-
ки у випадку відмови від продовження лікування й після – знов-та-
ки усного – роз’яснення про можливі важкі наслідки, лікар має пра-
во (але не зобов’язаний!) взяти у пацієнта письмове підтвердження 
відмови від продовження лікування. Закономірно встає питання: про 
що й у якому обсязі інформував лікар пацієнта й від чого останній 
відмовлявся? Практика дає широкий спектр можливих відповідей.

З метою врегулювання питань щодо клінічних випробувань нових 
лікарських засобів та захисту прав пацієнтів, які беруть участь в цих 
випробуваннях, у 2000 році було розроблено та затверджено наказом 
МОЗ від 01.11.2000 № 28 «Типове Положення про комісію з питань 
етики», розроблене відповідно до статті 8 Закону України «Про лі-
карські засоби» з урахуванням норм, що застосовуються у міжнарод-
ній практиці – правил ICH GCP, Гельсінської декларації (1964). Це 
був дуже важливий крок в бік більш розвинутого дотримання права 
пацієнта щодо отримання від нього інформованої згоди, яка базується 
на всебічній та доступній інформації, яка поступає від медичних пра-
цівників. Зокрема, в типовому положенні йдеться про такі правила.

1. Особи, яких планується залучити до клінічних випробувань 
нових лікарських засобів, повинні отримати достатню інформацію 



4. Права пацієнтів

��

про мету та суть цих досліджень. Дослідник (або особа, що ним за-
значена) ретельно інформує пацієнта (добровольця) або, якщо він 
не спроможний дати згоду, його законного представника щодо всіх 
аспектів випробування.

2. Ні дослідник, ні будь-яка інша особа, що бере участь у прове-
денні випробування, не повинні примушувати пацієнта (доброволь-
ця) або викликати в нього необгрунтовану зацікавленість в участі 
або продовженні участі в клінічному випробуванні.

3. Усна або письмова інформація про клінічне випробування не 
повинна містити в собі висловлювань, що змушують досліджувано-
го (або його законного представника) відмовитись від своїх прав, що 
передбачені законом, або звільняють дослідника чи заявника випро-
бування від відповідальності за припущену халатність.

4. Усна інформація та письмові матеріали про клінічне випробу-
вання, якщо можна, не повинні містити спеціальних термінів і по-
винні бути зрозумілими пацієнту (добровольцю) або його законно-
му представнику. Інформація для пацієнта (добровольця) та форма 
письмової інформованої згоди мають бути надруковані українською 
або російською мовою.

5. Дослідник повинен надати досліджуваному або його закон-
ному представнику достатню кількість часу для ухвалення рішення 
про участь у випробуванні. Досліджуваний або його законний пред-
ставник повинен одержати вичерпні відповіді на всі питання щодо 
клінічного випробування.

6. В усній та письмовій інформації, що надається пацієнту (доб-
ровольцю), мають бути зазначені:

 дослідницький характер випробування;
 завдання випробування;
 досліджуваний лікарський засіб та вірогідність залучення 

до однієї з груп випробування;
 процедури випробування, включаючи інвазивні методи;
 обов’язки досліджуваного;
 незручності для досліджуваного, а також очікуваний ризик;
 очікувана користь (якщо випробування не має терапевтич-

ного характеру, то варто повідомити про це досліджуваного);
 інші види медикаментозного або немедикаментозного ліку-

вання, що можуть бути призначені досліджуваному;
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 компенсація та/або лікування, на які досліджуваний може 
розраховувати у разі завдання шкоди його здоров’ю в ході випробу-
вання;

 розмір виплат досліджуваному, якщо такі передбачені, про-
порційно тривалості його участі у випробуванні;

 витрати досліджуваного, якщо такі очікуються та пов’язані 
з його участю в випробуванні;

 визначення, що участь у випробуванні є добровільною і до-
сліджуваний може відмовитися від неї в будь-який момент без будь-
яких санкцій або обмежень прав досліджуваного без пояснень;

 визначення, що представники Державного фармакологічного 
центру МОЗ України, комісії з питань етики та замовник одержать 
безпосередній доступ до записів у первинній медичній документації 
досліджуваного для перевірки процедур та/або даних клінічного вип-
робування, не порушуючи при цьому анонімності досліджуваного.

Підписуючи форму письмової згоди, досліджуваний або його 
законний представник дають дозвіл на доступ до цієї документації;

 зазначення того, що відомості щодо досліджуваного зберіга-
тимуться в таємниці;

 визначення, що досліджуваний або його законний представ-
ник буде вчасно ознайомлений з новими відомостями, що можуть 
вплинути на бажання досліджуваного продовжити участь у випро-
буванні;

 список осіб, до яких можна звернутися для одержання до-
даткової інформації про випробування, і права пацієнта (доброволь-
ця), а також фахівців, з якими досліджуваний може зв’язатися у разі 
завдання шкоди його здоров’ю в ході випробування;

 можливі обставини та/або причини, через які участь дослід-
жуваного у випробуванні може бути припинена;

 передбачувана тривалість участі досліджуваного у випробу-
ванні;

 приблизне число досліджуваних, що братимуть участь у 
випробуванні.

7. До початку участі в клінічному випробуванні пацієнт (добро-
волець) або його законний представник, а також особа, що відпові-
дальна за отримання письмової інформованої згоди, повинні підпи-
сати та власноручно датувати форму письмової інформованої згоди. 
Обов’язково має бути підкреслено, що згода дана добровільно, на 
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підставі одержаної повної інформації про клінічні випробування, 
яка зрозуміла особі, що залучена як досліджуваний до клінічного 
випробування.

8. Коли до клінічного випробування (терапевтичного або не-
терапевтичного) включаються суб’єкти, на участь яких обов’язково 
потрібне погодження їхнього законного представника (неповнолітні, 
особи з психічними розладами), досліджуваний повинен бути про-
інформований в межах його розуміння і, якщо це можливо, повинен 
власноручно підписати і датувати форму інформованої згоди.

9. Підписані та датовані форми інформованої згоди зберігаються 
у дослідника, а після завершення випробування – в архіві медич-
ної установи, де здійснювалося клінічне випробування, протягом не 
менше 15 років.

10. До клінічного випробування, що не передбачає безпосеред-
ньої терапевтичної користі (далі – нелікувальні випробування) для 
досліджуваних, повинні залучатися тільки ті пацієнти (доброволь-
ці), що особисто дають свою письмову згоду та датують її. До таких 
випробуваннь можуть залучатися пацієнти (добровольці) за згодою 
їхніх законних представників з обов’язковим дотриманням таких 
положень:

 завдання випробування вимагають залучення пацієнтів 
(добровольців), стан яких не дає змоги їм особисто дати згоду на 
участь;

 можливий ризик для досліджуваних невисокий;
 випробування не протизаконне;
 для включення таких досліджуваних запитується спеціаль-

ний письмовий висновок комісії з питань етики.
11. Якщо досліджуваний перебуває в критичному стані й від 

нього неможливо дістати інформовану згоду на участь у випробу-
ванні, то її слід отримувати в його законного представника, якщо 
останній при цьому присутній. Якщо неможливо одержати попере-
дню згоду досліджуваного і відсутній його законний представник, 
то це має бути передбачено протоколом клінічного випробування 
та/або іншим документом, схваленим комісією з питань етики та 
незалежними від учасників випробування фахівцями.

Досліджуваний або його законний представник мають бути 
поінформовані про випробування в найкоротші терміни, і від них 
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повинна бути отримана згода на продовження клінічного випробу-
вання.

Пацієнти, що перебувають у критичному стані, залучаються до 
клінічного випробування тільки в тих випадках, якщо є показан-
ня для застосування досліджуваного лікарського засобу. У таких 
клінічних випробуваннях стан досліджуваних повинен ретельніше 
контролюватися.

12. Порядок надання інформації про клінічне випробування до-
сліджуваному, а також отримання письмової інформованої згоди від 
останнього можуть перевірятися Державним фармакологічним цен-
тром МОЗ України, комісією з питань етики та замовником.

13. У разі порушень прав під час проведення клінічного випро-
бування досліджуваний може звертатися до комісії з питань етики та 
подати оскарження до МОЗ України або безпосередньо до суду.

Проект Закону України «Про захист прав пацієнтів» є дуже ці-
кавою спробою об’єднати в одному документі всі різноманітні пог-
ляди на медичне право взагалі, цю спробу не можна визначити вда-
лою, але вона відбиває тенденцію фахівців встановити матеріальні 
та процесуальні норми, на підгрунті яких можна здійснювати захист 
прав пацієнтів.

Якщо медичне право має розвинутися у галузь права, воно по-
винне виробити свої особисті матеріальні та процесуальні норми.

Матеріальними нормами цієї галузі права є право на життя, 
право на медичну допомогу, право на інформацію про стан свого 
здоров’я, стандарти медичної допомоги, право на медичну помилку 
та інші. Мабуть, варто нагадати про право на повагу до хворої люди-
ни, хоча це вже етичні норми.

Процесуальні норми: отримання медичної допомоги, отриман-
ня інформації про стан свого здоров’я, вибір лікувального закла-
ду та лікаря, заміна лікаря, інформовану згоду, вибір методів сво-
го лікування, мають врегулювати забезпечення доступу родичів та 
священика, право на консіліум, отримання компенсації за медичну 
помилку (а не за неналежне виконання службових обов’язків). Цей 
перелік не є вичерпним.

Більшість цих положень має застосовуватись 
для майже усіх медичних втручань
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У пояснювальній записці до проекту ЗУ «Про захист прав па-
цієнтів» народний депутат Ю. Каракай таким чином мотивує не-
обхідність прийняття закону: «Враховуючи нинішній стан роз-
витку медицини в Україні, відсутність єдиних стандартів надання 
обов’язкової допомоги, нерозвиненість громадських правозахисних 
інституцій, прийняття аналогічного акту для захисту прав пацієнтів 
в Україні є надзвичайно актуальним. Більшість з громадян України 
нині не знають і навіть не підозрюють про існування прав і правил, 
що регулюють взаємини між хворим, з одного боку, і державою, ме-
дичною установою та медичним працівником – з іншої»23. Не можна 
погоджуватись із такою формулюровкою. Громадяни України дуже 
добре знають «права і правила», вони виникли і діють найчастіше 
на підставі особистих уявлень керівників лікувальних закладів. Але 
всі погджуються з ними?

Безумовно, прийняття Верховною радою України ЗУ «Про права 
пацієнтів» із включенням прописаних механізмів захисту цих прав 
є дуже необхідним.

Але Закон України «Про захист прав пацієнта», внесений на 
розгляд Верховної Ради народним депутатом Ю. Каракаєм за № 1132 
від 06.12.07 р. відображає суперечливість і неузгодженість у зако-
нодавстві України в галузі охорони здоров’я, яке, на жаль, гальмує 
розвиток самої галузі.

Так у ст. 2 цього закону, яка має назву «законодавство Украї-
ни про права пацієнта», автор згадує як законодавчу базу тільки 
Конституцію України та Основи законодавства України про охорону 
здоров’я. Хоча не менш суттєвими є відповідні статті ЦК України, 
Закону України про інформацію.

У ст. 5 цього законопроекту у п. 2 декларується недискриміна-
ційний, рівний і справедливий доступ до медичної допомоги, але це 
неконкретна теза, яка не роз’яснює, яким чином і ким така допомога 
має надаватися хворим.

У п. 7, що передбачає участь пацієнта у плануванні та проведен-
ні лікування незрозуміло, яким чином це повинно відбуватись.

У п. 8 передбачається одержання медичної інформації та вне-
сення змін до неї, але невідомо, що автор має на увазі: надання но-

23 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про захист прав пацієнтів», 
ч. 1. «Обґрунтування необхідності прийняття акта».
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вих медичних документів, якими не володіє лікар, вплив на форму-
лювання діагнозу чи щось інше.

У ст. 7 «Право пацієнта на життя» у п. 1  зазначено, що дитина 
має право на охорону здоров’я з моменту зачаття. Як відомо, дитина 
вважається саме дитиною, а не плодом, за чинним законодавством з 
22 тижнів. Отже, норма, прописана в законопроекті, може бути роз-
тлумачена як заборона абортів.

Ст. 8  Право пацієнта на свободу від дискримінації.
У п. 1 зазначено, що пацієнтам гарантується рівний доступ до всіх 

видів необхідної медичної допомоги і пов’язаних з нею послуг. Але 
відомо, що існує пільговий контингент, якому окремі види медичних 
послуг надаються безоплатно (кардіостимулятори, відповідні ліки то-
що). Таким чином, ця рівність просто не існує і існувати не може.

Треба було б взагалі в цій статті визначитися з терміном «диск-
римінація в медицині».

У ст. 9 «Право пацієнта на свободу вибору» п. 2 порушує низку 
статей як чинного законодавства, cт. 49 Конституції України, ст. 5 
Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, бо ут-
римання пацієнта в ізоляції, тобто примусове лікування, може бу-
ти застосовано до хворого виключно за рішенням суду, якщо мова 
йде про психічно хворого, який представляє загрозу для себе або 
оточення. В будь-якому випадку остаточне рішення про примусове 
лікування залишається за судом, або мова може йти про особливо 
небезпечні інфекційні хвороби, про забезпечення санепід. благопо-
луччя в країні. В усіх інших випадках хворий за ст. 6-9  Основ і ЦК 
України сам визначає місце свого перебування (стаціонар чи власне 
помешкання). Викликає питання, який спеціальний орган виконав-
чої влади може прийняти рішення про утримання хворого в ізоляції, 
коли за законодавством це виключно прерогатива суду? Це є також 
порушенням ст. 288 ЦК України.

Крім цього, створення ще одного спеціального органу виконав-
чої влади є просто абсурдним при тому, що в Україні платники по-
датків і так утримують армію чиновників від медицини на рівні 
рай-, міськ- і облвиконкомів, чого немає в жодній країні світу з рин-
ковою економікою. 

Але найцікавіше, що п. 2 ст. 9 протирічить  п. 3 тієї ж статті. А в 
п. 4 тієї ж статті знов згадується той самий невідомий і неконститу-
ційний «спеціальний орган виконавчої влади».
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У ст. 11 «Право пацієнта на збереження психічної і фізичної 
цілісності при медичному втручанні» у п. 4 грубо порушені ст. 22 
Закону України про трансплантологію. За зазначеними статтями 
плацента не є ані органом, ані тканиною, і для її використання і 
подальшому виготовленні з неї препаратів повинна бути тільки усна 
згода пацієнтки.

У ст. 13 «Право пацієнта на участь у плануванні та проведенні 
лікування» у п. 2 лікар зобов’язується навчити пацієнта, крім само-
допомоги проводити предлікарську діагностику, що є вкрай небез-
печною нормою, бо хворий, не маючи медичної освіти, може пере-
плутати симптоматику, а це, в свою чергу, може призвести до важких 
наслідків.

Але особливо суперечливою є ст. 14 «Право пацієнта на одер-
жання медичної інформації».

Ця суперечливість викликана в першу чергу неузгодженістю і 
суперечливістю чинного законодавства про інформацію у медичній 
галузі.

Так, п. 8 цієї статті визначає причини, за якими медична інфор-
мація може не надаватись ані пацієнтові, ані його близьким родичам. 
А і ст. 32 Конституції України, і ст. 23 Закону України про інформа-
цію не передбачає таких обмежень. Ці статті розтлумачив Конститу-
ційний Суд України в рішенні у справі Устименка від 30.10.97 року. 
Це рішення забороняє будь-яке обмеження на отримання хворим 
або його законними представниками інформації.

Але ЦК України всупереч цьому дозволяє такі обмеження. Тому 
Верховна Рада повинна усунути суперечки в законодавстві, базую-
чись на рішенні Конституційного Суду України.

Ст. 18 «Право пацієнта на відмову від медичного втручання».
П.. 2 зовсім не зрозумілий. Право пацієнта на відмову від ме-

дичного втручання, по-перше, не може бути обмежене, якщо він 
є повнолітньою дієздатною особою. По-друге, зовсім незрозуміло, 
яким чином до цього можуть бути причетними «інші особи».

П. 4. За чинним законодавством пацієнт не може бути обмеже-
ний у праві залишати медичну установу, крім випадків, коли на це 
є рішення суду.

П. 5 є теж абсолютно незрозумілим і протирічить ст. 34  Основ. 
Як лікар може надати кваліфіковану допомогу пацієнту, якщо він не 
має повної інформації про його хвороби і анамнез?
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Ст. 24. Право пацієнта на подання скарги.
П. 4 Захист прав пацієнта в судовому і адміністративному про-

вадженні повинно базуватись не тільки на ЦК України, а, перш за 
все, на основі Конституції України, Закону України про інформа-
цію, норм міжнародного права.

Ст. 28.
В п. 1 цієї статті залишилось незрозумілим, хто визначає, що 

права пацієнта можна обмежити.
Загальні зауваження.
Майже в кожній статті цього законопроекту йдеться про таєм-

ничий «спеціально уповноважений центр виконавчої влади», якому 
надаються неконституційні права щодо пацієнта.

Велика кількість статей не відповідає ані чинному законодавс-
тву, ані Конституції України, ані міжнародному праву.

Прийняття цього законопроекту неприпустимо, бо саме він буде 
порушувати права громадянина і пацієнта.

Модельним нормативо-правовим актом, на якому має бути по-
будований національний закон відносно прав пацієнтів, є частина 2 
Європейської Хартії про права пацієнтів «Чотирнадцять прав па-
цієнта». Ці права призначені гарантувати «високий рівень охорони 
здоров’я людини» (стаття 35 Хартії основних прав), забезпечувати 
високу якість послуг, що надаються різними національними служ-
бами охорони здоров’я. Вони мають бути захищені на всій території 
Європейського Союзу.

Наведемо ці чотирнадцять прав.

1. Право на профілактичні заходи

Кожна людина має право на відповідні послуги з метою попе-
редження захворювання. Служби охорони здоров’я зобов’язані пере-
слідувати цю мету шляхом освіти населення, забезпечення періодич-
них безкоштовних медичних процедур для різних груп населення, 
що піддаються ризику захворювань, і широкого поширення резуль-
татів наукових досліджень і технічних інновацій.

2. Право на доступність

Кожний має право на доступність медичних послуг, що потріб-
ні йому/їй за станом здоров’я. Медичні служби повинні гарантувати 
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рівну доступність для всіх без дискримінації за ознаками наявності 
фінансових ресурсів, місця проживання, виду захворювання або ча-
су звернення за допомогою.

Людина, що потребує лікування, але не може оплатити його 
вартість, має право на безкоштовне медичне обслуговування.

Кожна людина має право на відповідне обслуговування, неза-
лежно від того, чи надійшов він/вона у великий або малий стаціонар 
або клініку.

Кожна людина, навіть не маючи обов’язкової реєстрації за міс-
цем проживання (дозволу на проживання), має право на одержан-
ня невідкладної або необхідної амбулаторної та стаціонарної допо-
моги.

Особа, що страждає на рідкісне захворювання, має таке ж право 
на одержання необхідного лікування та медичних препаратів, що й 
особа з більш розповсюдженим захворюванням.

3. Право на інформацію

Кожний має право на одержання будь-якого роду інформації 
про свій стан здоров’я, про медичні послуги та засоби одержання 
цих послуг, а також про можливості, що з’явилися внаслідок науко-
вих досліджень та технічного прогресу.

Медичні служби, установи та фахівці повинні надавати пацієн-
там інформацію відповідно до їх потреб з урахуванням релігійних, 
етнічних і мовних особливостей пацієнта.

Медичні служби зобов’язані зробити всю інформацію легкодо-
ступною шляхом усунення бюрократичних бар’єрів, навчання мед-
працівників, підготовки та поширення інформаційних матеріалів.

Пацієнт має право безпосередньо ознайомитися зі своєю клініч-
ною картою та медичними записами, знімати з них фотокопії, зада-
вати питання щодо їхнього змісту і вимагати виправлення допуще-
них неточностей та помилок.

Пацієнт у стаціонарі має право на постійне одержання доклад-
ної інформації, що можна забезпечити силами «куратора».

Кожний має право на безпосереднє одержання інформації про 
наукові дослідження, фармакологічне лікування та технологічні ін-
новації. Така інформація може надходити з публічних або приват-
них джерел за умови, що вона відповідає критеріям точності, віро-
гідності й прозорості.
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4. Право на згоду

Кожний має право на одержання будь-якого роду інформації, 
що дозволить йому/їй брати активну участь у прийнятті рішень щодо 
свого здоров’я; ця інформація є обов’язковою попередньою умовою 
проведення будь-якої процедури та лікування, включаючи участь у 
наукових дослідженнях.

Медичні установи та фахівці мають надавати пацієнтові всю ін-
формацію, що стосується методу лікування або майбутньої опера-
ції, включаючи відомості про можливі ризики, дискомфорт, побічні 
ефекти та альтернативи. Така інформація повинна бути надана за-
вчасно (не менш ніж за 24 години), щоб пацієнт міг взяти активну 
участь у прийнятті рішень щодо вибору методу лікування з враху-
ванням його/її стану здоров’я.

Медичні установи та фахівці повинні надавати інформацію мо-
вою пацієнта та у такій формі, щоб було зрозуміло особі, що не є 
фахівцем у цій галузі.

У всіх випадках, коли для інформованої згоди потрібна присут-
ність законного представника, пацієнт – неповнолітній або дорос-
лий, нездатний зрозуміти, що відбувається або виразити свою волю – 
все одно має у міру можливості брати участь у прийнятті рішень, що 
його/її стосуються.

На цій підставі варто отримувати інформовану згоду пацієнта.
Пацієнт має право відмовитися від лікування або медичного 

втручання та змінити своє первісне рішення в процесі лікування, 
відмовившись його продовжувати.

Пацієнт має право відмовитися від одержання інформації про 
стан свого здоров’я.

5. Право на свободу вибору

Кожний має право на свободу вибору між різними медичними про-
цедурами та установами (фахівцями) на підставі адекватної інформації.

Пацієнт має право вирішувати, які діагностичні обстеження та 
види лікування проходитиме та до якого лікаря первинної допомоги, 
до якого фахівця й до якого стаціонару звертатиметься. Служби охо-
рони здоров’я зобов’язані гарантувати це право, надаючи пацієнтам 
інформацію про різні медичні центри та лікарів, які пропонують певні 
види лікування, і про результати їхньої діяльності. Варто усувати будь-
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якого роду перешкоди, що заважають реалізації цього права. Пацієнт, 
що не довіряє своєму лікареві, має право вибрати іншого лікаря.

6. Право на приватність і конфіденційність

Кожний має право на конфіденційність особистої інформації, 
включаючи інформацію про свій стан здоров’я та передбачуваних діа-
гностичних або терапевтичних процедур, а також на захист своєї при-
ватности під час проведення діагностичних оглядів, відвідувань ме-
дичних фахівців і в цілому при медичних і хірургічних втручаннях.

Всі відомості та інформація про стан здоров’я якої-небудь особи, 
а також про проведені медичні й хірургічні втручання повинна роз-
глядатися як приватна й бути належним чином захищена.

Приватность кожної особи варто поважати й у ході медичних 
і хірургічних процедур (діагностичних оглядів, відвідувань медич-
них фахівців, застосування лікарських засобів і т.і.), які повинні 
проходити у відповідній обстановці, у присутності тільки тих осіб, 
чия присутність є обов’язковою (якщо пацієнт явно не дозволив або 
не попросив іншого).

7. Право на повагу часу пацієнтів

Кожний має право на одержання необхідного лікування без 
зволікання, протягом заздалегідь встановленого терміну. Це право 
стосується кожного етапу лікування.

Медичні служби зобов’язані встановити фіксований час очіку-
вання одержання тих або інших послуг на підставі конкретних стан-
дартів і залежно від невідкладності клінічного випадку. Медичні 
служби повинні гарантувати кожному доступність послуг, негайно 
записуючи пацієнта у чергу у випадку існування такої черги.

Кожний має право за власним запитом ознайомитися з перелі-
ком черговиків за умови дотримання норм приватності.

У випадку, якщо медичні служби не можуть надати послуги в 
межах встановлених максимальних термінів, пацієнтові має бути га-
рантована можливість одержати альтернативні послуги аналогічної 
якості, а витрати, понесені пацієнтом у зв’язку із цим, повинні бути 
відшкодовані в розумний строк.

Лікарі повинні присвячувати пацієнтам достатню кількість ча-
су, включаючи час надання інформації.
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8. Право на дотримання стандартів якості

Кожний має право на доступність якісного медичного обслуго-
вування на основі специфікації й у точній відповідності зі стандар-
тами.

Право на якісне медичне обслуговування жадає від медичних 
установ і фахівців надання послуг на задовільному рівні техніч-
ної кваліфікації, комфорту й особистої взаємодії з пацієнтом. Це 
припускає наявність специфікацій і точне дотримання стандартів 
якості, установлених у процесі публічних консультацій і проведення 
періодичного перегляду й відновлення.

9. Право на безпеку

Кожний має право на свободу від шкоди, заподіяної неналеж-
ним функціонуванням систем охорони здоров’я, недбалістю та по-
милками медпрацівників, а також право на доступність медичних 
послуг і лікувальних процедур, які відповідають високим стандар-
там безпеки.

Щоб гарантувати це право, лікарі та медичні служби повинні 
вести безперервний моніторинг факторів ризику й забезпечити адек-
ватне обслуговування електронної медичної апаратури й відповідне 
навчання її операторів.

Всі медичні фахівці повинні повною мірою відповідати за всі 
етапи й елементи лікування. Лікарі повинні мати можливість за-
побігти ризику лікарських помилок шляхом відстеження прецеден-
тів та постійного підвищення своєї кваліфікації.

Медичні працівники, які повідомляють вище начальство й ко-
лег щодо існуючих ризиків, мають бути захищені від можливих не-
гативних наслідків.

10. Право на інновації

Кожний має право на доступність медичних інновацій, включа-
ючи діагностичні процедури, відповідно до міжнародних стандартів 
і незалежно від економічних або фінансових міркувань.

Медичні служби зобов’язані ініціювати та підтримувати наукові 
дослідження в галузі біомедицини, приділяючи особливу увагу рід-
ким захворюванням.

Результати досліджень повинні відповідним чином поширюватися.
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11. Право на запобігання в міру можливості страждань і болю

Кожний має право в міру можливості уникнути страждань і бо-
лю на кожному етапі свого захворювання.

Медичні служби повинні взяти на себе зобов’язання вживати 
всі розумні заходи в цьому напрямку – такі, як паліативне лікуван-
ня та полегшення доступу пацієнтам до такого лікування.

12. Право на індивідуальний підхід до лікування

Кожний має право на діагностичні або лікувальні програми, 
максимально адаптовані до його/її особистих потреб.

Для цього медичні служби повинні гарантувати гнучкі програ-
ми, орієнтовані на індивідуальні потреби пацієнта, вживаючи за-
ходів до того, щоб критерії економічної самооплатності не перева-
жали над правом на медичне обслуговування.

13. Право на подачу скарги

Кожний у випадку заподіяння йому/їй шкоди має право скар-
житися й одержувати відповідь або інший зворотний зв’язок.

Медичні служби повинні гарантувати наявність цього права, за-
безпечуючи (за допомогою третіх сторін) пацієнтів інформацією про 
їхні права, тим самим допомагаючи їм розпізнавати порушення прав 
і оформляти свої скарги.

На скаргу протягом передбаченого терміну має бути надана ви-
черпна письмова відповідь керівництва відповідної медичної служби.

Скарги повинні подаватися у встановленому порядку при сприян-
ні незалежних органів та/або цивільних організацій і не можуть пере-
шкоджати здійсненню пацієнтом свого права на подання позову або 
на використання альтернативних методів урегулювання суперечок.

14. Право на компенсацію

Кожний має право на одержання протягом розумно короткого 
строку достатньої компенсації у випадку заподіяння йому/їй фізич-
ної або моральної й психологічної шкоди діями медичної установи.

Медичні служби повинні гарантувати компенсацію незалежно 
від ступеню важкості й причини нанесення шкоди (від надмірно 
довгого очікування своєї черги до випадків недбалості або лікарської 
помилки), навіть якщо немає можливості з точністю встановити від-
повідальних.
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5. Право на медичну допомогу в закладах виконання покарань

Треба ще раз зауважити – це потрібно нагадувати державним 
органам влади, – що особи, які позбавлені свободи з будь-яких під-
став, мають право на належну медичну допомогу та лікування, як 
й інші громадяни, вони є такими ж пацієнтами та їх права повинні 
захищатись.

Як такий приклад можна навести справу Кучерук проти України 
(Заявление № 2570/04), за якою 6 вересня 2007 року Європейський 
суд з прав людини прийняв рішення. Поряд з іншими, було визнано 
порушення статті 3 Ковенції у частині неналежного надання медич-
ної допомоги та лікування. Це рішення випливало із розгляду по суті 
порушення статті 3 Конвенції, а саме медичної допомоги та лікуван-
ня, які надавалися заявнику.

Заявник стверджує, що йому не була надана необхідна медична 
допомога протягом його утримання під вартою у СІЗО з 16 квітня 
2002 року по 17 травня 2002 року, а також з початку червня 2002 ро-
ку до 17 липня 2002 року. Уряд стверджував, що заявник отримував 
необхідну медичну допомогу під час утримання під вартою.

Суд нагадав про те, що органи влади зобов’язані охороняти 
здоров’я осіб, позбавлених волі (див. «Hurtado v. Switzerland», judgment 
of 28 January 1994, Series A no. 280-A, opinion of the Commission, pp. 15-
16, § 79). Відсутність відповідної медичної допомоги може перетвори-
тися на поводження, що протирічить статті 3 (див. «Еlhan v. Turkey» 
[GC], no. 22277/93, § 87, ECHR 2000-VII and «Sarban v. Moldova», no. 
3456/05, § 90, 4 October 2005). Зокрема, при оцінці того, чи відпові-
дало поводження або покарання стандартам статті 3, потрібно, у ви-
падку психічно хворих осіб, приймати до уваги їх вразливість та їх 
нездатність, в деяких випадках, ясно або ж взагалі повідомити про те, 
як на них відбилось якесь певне поводження (див. «Aerts v. Belgium», 
judgment of 30 July 1998, Reports)
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Суд також відзначив свої висновки відносно одиночного ув’яз-
нення заявника та утримання його в наручниках, які самі по собі 
припускають, що органи влади не забезпечили відповідної медичної 
допомоги та лікування заявника, під час його перебування у карцері.

Суд також відзначив, що після першого обстеження заявника 
при надходженні 16 квітня 2002 року, після якого він був поміще-
ний до психіатричного відділення СІЗО, не було жодного наступно-
го згадування про психіатра до 17 травня 2002 року, коли заявник 
був переведений до лікарні для судово-медичної експертизи.

У висновку експертів від 29 травня 2002 року містилася реко-
мендація, щоб заявникові було надане лікування в спеціалізованій 
лікарні. Проте ця рекомендація не була виконана негайно й на по-
чатку червня 2002 року заявник був знову переведений до СІЗО й 
поміщений до звичайної камери. Протягом місяця після його по-
вернення до СІЗО заявник був обстежений психіатром тільки один 
раз і залишався у звичайній камері до свого нападу на ув’язненого 2 
липня 2002 року. На думку Суду, це не може вважатися адекватним і 
розумним медичним спостереженням, з огляду на загрозливий стан 
психічного здоров’я заявника.

За таких обставин Суд вважає, що тут відбулося порушення стат-
ті 3 Конвенції щодо відсутності адекватної медичної допомоги й лі-
кування заявника під час його утримання під вартою, що є нелюдсь-
ким та принижуючим гідність поводженням.24

Другий приклад – це справа Б.  Тільки втручання Європейсь-
кого суду з прав людини за заявою Харківської правозахисної групи 
дозволило Б. одержати необхідну медичну допомогу.

У березні 2007 року Б. був затриманий співробітниками міліції 
за підозрою в здійсненні злочину. Йому було пред’явлене обвинува-
чення в здійсненні злочинів за ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 185 Кримінально-
го кодексу України, і застосований запобіжний захід у вигляді «ут-
римання під вартою». Справу було передано до Зміївського районно-
го суду Харківської області.

У квітні 2007 року під час перебування в СІЗО № 27 йому був 
поставлений діагноз – рак (гипернефрома) лівої нирки Т3-4 N1 M1, 
метастатичний процес у легені 4/II кл. гр., хронічний цироз печінки. 

24 Рішення Європейського суду з прав людини щодо цієї справи наведено в до-
датку. – ред.
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Представник Б. неодноразово подавав до суду клопотання про зміну 
запобіжного заходу, оскільки його стан був важким, проте жодне з 
них не було задоволено. Більше того, Б. примусово доставлявся на 
судові слухання за його справою (суд знаходиться в 50 кілометрах 
від СІЗО), що приносило йому величезні фізичні й моральні страж-
дання.

Як до вміщення в СІЗО, так і під час перебування там, Б. пос-
тійно скаржився на болі. Йому було важко пересуватися, дихати. 
Судові слухання для нього були надзвичайно важкими мученнями, 
переносити які він був не в змозі. Відповідно до довідки начальника 
медичної частини СІЗО, Б. надавалося симптоматичне лікування, 
у тому числі наркотичними анальгетиками, проте він стверджував, 
що кількість призначених йому препаратів недостатня у зв’язку з 
останньою стадією хвороби. Крім того, у СІЗО № 27 немає свого 
фахівця-онколога, тому заявник був підданий щоденним мукам та 
стражданням.

У заяві до Європейського суду з прав людини зазначено, що не-
надання належної медичної допомоги порушує статтю 3 Конвенції. 
Крім того, примусові доставки Б. на судові слухання заподіюють 
йому болі та фізичні й моральні страждання, які можуть підпадати 
під визначення «катування» за змістом статті 3 Конвенції.

На підставі звернення до Європейського суду з прав людини 
та до відповідних державних органів України, Б. був поміщений до 
обласної онкологічної лікарні, де йому було вилучено злоякісну пух-
лину та проведене належне післяопераційне лікування, променеву 
терапію тощо.

Ще одним прикладом стану справ з медичною допомогою в уста-
новах виконання покарань є справа Олега Яковенка.

Олег Яковенко був затриманий у червні 2003 року як співучас-
ник крадіжки, під час умовного  терміну покарання за попередню 
крадіжку. Первісна справа його розглядалося в суді першої й другої 
інстанції близько двох років. За цей час потерпілій був відшкодова-
ний збиток у повному обсязі. Вона неодноразово виступала в суді із 
проханням звільнити Яковенка й другого учасника крадіжки (рід-
ного брата потерпілої) з-під варти й зняти з них обвинувачення.

Але зупинити вже запущений механізм правосуддя не вдалося. 
Апеляційний суд надіслав справу на новий розгляд. І знову воно 
розглядалося в судах двох інстанцій приблизно два роки. Другий раз 



5. Право на медичну допомогу в закладах виконання покарань

��

вирок в апеляційному  суді був винесений17 листопада 2006 року. До 
цього моменту Олег Яковенко відбув під вартою 3 роки й 5 місяців.

Вирок суддів апеляційного суду говорив - «призначити покаран-
ня строком 3 роки 6 місяців і 1 день». 

Під час перебування під судом, а це більше 3 років, Яковен-
ко неодноразово (при підрахунку виявилося близько 70 разів) до-
лав відстань в 80 км між Севастополем (місце, де проходили суди) 
і Сімферополем (де він утримувався в слідчому ізоляторі) у складі 
етапів. Етап триває приблизно 36 годин. Протягом цього часу за-
арештованих не годують, у них обмежений доступ до питної води та 
туалету. Перевозять їх або у вагонах (більше 100 чоловік у вагоні), 
або в автозаках.

В ІТТ Севастополя, Яковенка постійно тримали в переповнених 
камерах, де не було досить світла, повітря, не було індивідуального 
спального місця.

На початку осени 2005 року стан здоров’я Олега Яковенко став 
різко погіршуватися. Він  втрачав вагу  (близько 20 кг за півроку), си-
ли. У нього постійно трималася підвищена температура. Багаторазові  
звернення до медчастини сімферопільського СІЗО призвели до того, 
що в лютому 2006 року його протягом 10 днів лікували антибіотика-
ми в лікарні ізолятора. Було зроблено кілька знімків грудної клітини,  
узята кров на ВІЛ. Лікували його від бронхіту. І як свідчать виснов-
ки  лікарів СІЗО – вдало (?!?). Туберкульоз виявлений не був (грудна 
клітина чиста). Про результати аналізу на ВІЛ Яковенку і його матері 
стало відомо тільки у квітні 2006 року з відповіді на запит у СІЗО 
Сімферополя. Заступник начальника СІЗО повідомив, що результат 
позитивний, і про це керівництву СИЗО стало відомо ще наприкінці 
лютого 2006 року. Але в медичних документах Яковенка це не було 
внесено. Тільки повторний аналіз, проведений у травні 2006 року в 
інфекційній лікарні Севастополя, був зафіксований у медичній карті 
й прийнятий до уваги при призначенні лікування.

6 квітня 2006 року мати Олега звернулася в Севастопольську 
правозахисну групу. Вона сказала, що син її вмирає, та вона нічим 
не може йому допомогти. Головне тоді було - вірно поставити діагноз 
і призначити лікування. Після численних звернень до начальника 
ІТТ Севастополя, де тоді перебував Яковенко, і керівництву УВП 
міста, вдалося показати його лікарям і поставити попередній діагноз. 
Лікарі надали висновок, що він має  потребу в стаціонарному ліку-
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ванні. Але керівництво ІТТ не знаходило можливості організувати 
його доставку й перебування в лікарні. Мати Олега послала телегра-
му в Генеральну прокуратуру. У відповідь одержала повідомлення 
про те, що послання отримане адресатом.

26 квітня 2006 року була спрямована термінова скарга в Євро-
пейський Суд, разом із заявою про вжиття попередніх заходів (із про-
ханням запропонувати Уряду помістити Яковенко в лікувальну ус-
танову для надання необхідного йому лікування). Це була остання 
можливість допомогти вмираючій людині. Через три дні Яковенко 
був доставлений в інфекційну лікарню м. Севастополя на стаціонар-
не лікування. Приблизно через місяць лікарі дали висновок, що він 
є інвалідом 1 групи. Через рік після всіх цих подій, 8 травня 2007 
року, Олег Яковенко, у віці 31 року, перебуваючи на стаціонарному 
лікуванні в протитуберкульозному диспансері Севастополя, помер. 
А 2 жовтня 2007 Європейський суд виніс рішення про порушення 
ст. 3 і ст. 13  Європейської конвенції захисту прав людини й осно-
воположних свобод. Порушення статті 3 Суд знайшов у тім, що по-
садовими особами не була надана своєчасна й відповідна медична 
допомога у зв’язку з ВІЛ і туберкульозом, а також у зв’язку з жорсто-
ким поводженням під час  транспортувань між Севастопольським ІТТ 
і Сімферопольським СІЗО. Суд ухвалив рішення щодо компенсації в 
розмірі 10457 євро.25 

Під час розгляду справи Яковенка в судах України, його мати, 
що виконувала функцію захисника в судовому процесі, неоднора-
зово зверталася до суддів із клопотаннями про зміну запобіжного 
заходу  на іншій, не пов’язаний з обмеженням волі, до винесення 
вироку. Обґрунтовувала вона свої клопотання в основному тим, що 
її синові було конче потрібно лікування в умовах  лікарні. У всіх ви-
падках таких заяв в їхньому задоволенні було відмовлено.

Розгляд справи Яковенка в Європейському cуді з прав людини 
зайняв період часу в 17 місяців.26

Наведемо ще декілька прикладів.
«Справа Ольги Біляк». Ольга Біляк – 1971 року народження, була 

затримана за підозрою у скоєнні злочину  і утримувалась під вартою 
в СІЗО м. Києва.

25 Ольга Вилкова «О деле Олега Яковенко» 21.12.2007 http://www.khpg.org
26 Рішення Європейського суду з прав людини щодо цієї справи наведено в до-
датку. – ред.
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Пані Біляк не визнавала своєї провини у злочині і багато разів 
заявляла клопотання про звільнення з-під варти, посилаючись на 
слабкі докази своєї провини, своє алібі, а також на те, що вона є 
інвалідом 2 групи і має неповнолітню дитину, яка потребує її піклу-
вання. Хвороби, на які страждала Біляк, входили до переліку захво-
рювань, які є підставою для звільнення засуджених від покарання.

Пані Біляк була визнана винною судом першої інстанції, проте 
апеляційним судом вирок був  скасований, а справу повернуто для 
додаткового розслідування.

Під час перебування в СІЗО пані Біляк захворіла на важку фор-
му запалення легенів і не отримала адекватного лікування. Адво-
катом Біляк було направлено  заяву начальнику СІЗО з проханням 
обстежити Біляк і скерувати на стаціонарне лікування, проте була 
отримана відповідь, що стан  Біляк не потребує стаціонарного лі-
кування. За повідомленням начальника СІЗО, він направив листа 
слідчому, в якому повідомляв, що Біляк важко хвора і не може при-
ймати участі у слідчих діях. Проте, у листі не було сказано про те, 
що захворювання Біляк не дозволяє утримувати її в місцях позбав-
лення волі.

30 січня слідчий відмовився надати адвокатові побачення з Біляк.
2 лютого він же сказав адвокатові, що 30 січня направив до СІЗО 

постанову про звільнення. Працівники СІЗО повідомили телефоном 
батьків, що Біляк звільнена 30 січня. Після довгих пошуків тіло Бі-
ляк було знайдено у морзі, і за повідомленнями працівників моргу, 
тіло було доставлено із СІЗО 30 січня 2004 року. Поведінка слідчого 
і працівників СІЗО давала підставу вважати, що вони намагаються 
приховати дійсні обставини скоєного.

Мати Біляк звернулася із скаргою до Президента України, Гене-
рального прокурора України і Міністра внутрішніх справ, у якій 
докладно виклала обставини цього випадку.

Адвокат Зоя Шевченко (м. Київ) звернулась до прокурора Шев-
ченківського району, до прокурора Соломенського району, до на-
чальника СІЗО № 13, та до начальника Державного департаменту з 
питань виконання покарань. Зараз адвокат продовжує робити спро-
би порушити кримінальну справу за фактом смерті пані Біляк, аби 
дійсні причини і обставини скоєного були з’ясовані, і винні пока-
рані. Вона також намагається домогтися реабілітації Біляк за вису-
нутим звинуваченням.
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Водночас адвокат направила скаргу до Європейського Суду з 
прав людини  про порушення статей 2, 3, 5 та 6 Європейської Кон-
венції з прав людини.

«Справа П.»
Скарга від засудженого П., який відбуває покарання у Вінниць-

кий установі виконання покарань № 1 за адресою м. Вінниця, вул. 
Островського 2, УВП № 1.

Засуджений скаржиться на ненадання йому медичної допомоги 
начальником медичної частини УВП-1 Т.

По заяві важко зрозуміти, які саме захворювання має П., бо він 
тільки перелічив скарги і ліки, що йому було надіслано матір’ю у 
посилці.

Він скаржився на сильний біль у поясниці, та нижче поясниці, 
на висипи на великій поверхні шкіри. Відповідно і надіслані йому 
були знеболюючи засоби, мазь від алергії.

Але начальник медичної частини Т. відмовився видавати вже 
надіслані ліки, бо, буцімто, не було підстав їх прописувати. І на 
цьому етапі дії медика не можна вважати неадекватними. Бо ані ви-
сипи на шкірі, ані біль у поясниці не є діагнозами. Як висипи, так 
і біль може спричиняти багато хвороб, такі різні як: пієлонефрит, 
радикуліт, екзема, нейродерміт. Лікування в різних випадках було б 
різним. Таким чином, начальник медичної частини самою відмовою 
прописувати надіслані матір’ю ліки нічого не порушив.

Але не призначивши без діагнозу ліки, Т. був зобов’язаний пок-
ласти хворого в санчастину і призначити серйозне обстеження з за-
лученням не тільки хірурга, а й дерматолога і терапевта. Одночасно 
він мав, за скаргами хворого, призначити йому такі знеболюваль-
ні засоби, які б були найбезпечнішими у всіх можливих випадках 
(анальгетики із спазмолітинами, десенсибілізуючі засоби). Хворий 
практично залишився без медичної допомоги, йому було заподіяно 
моральні і фізичні страждання.

У діях начальника медичної частини Т. вбачаються ознаки зло-
чину, що карається ч. 1 ст. 139 Кримінального Кодексу України (не-
надання медичної допомоги) і порушення 3 ст. Європейської кон-
венції з прав людини. 
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Вперше спроба легалізувати платну медицину, сплатність ме-
дичних послуг, була зроблена в постанові КМУ від 17 вересня 1996 
року. Однак за конституційним поданням 66 народних депутатів що-
до відповідності Конституції вищеозначеної Постанови КМУ Конс-
титуційний Суд України розглянув справу й вирішив (Рішення від 
25 листопада 1998 року № 15-рп/98), що деякі положення Постанови 
не є конституційними, й виключив їх.

У цьому рішенні КСУ вперше дав дефініцію поняття «медич-
на допомога», а саме, що поняттям «медична допомога» переважно 
охоплюються лікування, профілактичні заходи, які проводяться при 
захворюваннях, травмах, пологах, а також медичний огляд та деякі 
інші види медичних робіт. Зміст же близького до «медичної допомо-
ги» поняття «медична послуга» до цього часу залишається не виз-
наченим не тільки в нормативних актах, зокрема і в названій Пос-
танові Кабінету Міністрів України, а й у медичній літературі. КСУ 
відокремив неконституційні платні медичні послуги від послуг, на-
дання яких безоплатно в державних закладах охорони здоров’я не 
може брати на себе держава (парамедичні послуги), які й залиши-
лись в Постанові КМУ.

КСУ акцентував свою увагу на практиці добровільних пожерт-
вувань, які повинні здійснюватись у відповідних правових формах 
і в порядку, передбачених ЗУ «Про благодійництво та благодійні 
організації», а не бути закамуфльованою формою оплати медичних 
послуг безпосередньо в касу державного закладу охорони здоров’я.

29 травня 2002 за поданням 53 народних депутатів КСУ повер-
нувся до розгляду справи щодо офіційного тлумачення положення 
частини третьої ст. 49 Конституції України «у державних і кому-
нальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається бе-
зоплатно».
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Дуже важливим в цьому рішенні КСУ, на наш погляд, є не 
тільки підтвердження того, що безоплатна медична допомога озна-
чає відсутність для всіх громадян обов’язку сплачувати за надану 
їм у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медичну 
допомогу як у момент, так і до чи після її отримання. «Безоплат-
ність медичної допомоги» означає неможливість стягування з гро-
мадян плати за таку допомогу в державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я у будь-яких варіантах розрахунків (готівкою або 
безготівкових): чи у вигляді «добровільних внесків» до різноманіт-
них медичних фондів, чи у формі обов’язкових страхових платежів 
(внесків) тощо».

Останній момент треба підкреслити особо. На підставі до-
слідження КСУ вважає, що частина перша статті 49 Конститу-
ції України (254к/96-ВР) закріплює право кожного на медичне 
страхування, тобто не обов’язкове, а добровільне медичне стра-
хування громадян. Стосовно державного медичного страхування, 
його запровадження не суперечитиме конституційному припису 
«у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична 
допомога надається безоплатно» лише у тому разі, коли платника-
ми обов’язкових страхових платежів (внесків) будуть організації, 
установи, підприємства, інші господарюючі суб’єкти, які займа-
ються підприємницькою діяльністю, державні фонди тощо. Стяг-
нення таких платежів (внесків) з громадян у системі державного 
медичного страхування не відповідатиме конституційному поло-
женню, що тлумачиться, оскільки буде однією з форм оплати за 
надання їм допомоги у державних і комунальних закладах охоро-
ни здоров’я.

Треба ще раз акцентувати, що рішення КСУ унеможлив-
лює введення обов’язкового державного медичного страхування, 
обов’язковим платником якого є фізична особа, на що депута-
ти, які вносили законопроекти, присвячені даній темі, не завжди 
звертали увагу.

Однак всупереч рішенням Конституційного Суду КМУ планує 
(Верховна рада ще не розглянула всі необхідні законопроекти) зби-
рати єдиний соціальний внесок, до якого буде включено медичне 
соціальне страхування – внески будуть здійснювати й роботодавці, 
й застраховані (див. таб.2).
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Таблиця 2.

Внески через 5 років після введення нової системи соціального страхування
Від не-
щасного 
випадку

На випа-
док без-
робіття

Пенсійне Медичне Разом
Чинне 
законо-
давство

Роботодавці 1,4% 0,9% 22,1% 4,2% 28,6% 37,5%
Застраховані – 0,9% 9% 2,5% 12,4% 3,5%
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7. Страхова медицина

Концепція соціального страхування була затверджена в Україні 
у 1998 році з прийняттям ЗУ «Основи законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». На даний мо-
мент існує чотири фонди, які обслуговують чотири види страхуван-
ня, зокрема, пенсійне; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності; страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездат-
ності; страхування на випадок безробіття.

Стаття 4 ЗУ «Основи законодавства України про загальнообо-
в’язкове державне соціальне страхування» вказує як вид загально-
обов’язкового державного соціального страхування й медичне стра-
хування. Але жоден законопроект про обов’язкове державне медичне 
соціальне страхування Верховною Радої не був прийнятий (Верхов-
на Рада IV скликання розглядала 2 аналогічних за своєю суттю за-
конопроектів – ЗП 4505, ЗП 4505-1).

У 2006 році у суспільстві найбільший резонанс викликав проект 
ЗУ «Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування» 
(№ 2192 від 19.09.2006 р.).

Законопроект спрямовано на вирішення виключно важливої 
в соціальному та економічному плані проблеми реформування ор-
ганізаційно-фінансових засад функціонування системи охорони 
здоров’я. З цією метою ним пропонується встановити порядок залу-
чення додаткових коштів на фінансування охорони здоров’я разом з 
його розмежуванням на основі запровадження двох організаційно-
фінансових програм:

– державного соціального медичного забезпечення за рахунок 
коштів консолідованого бюджету, що має забезпечити мінімаль-
но гарантований рівень медичного обслуговування в державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я для всіх громадян на рівні 
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життєзабезпечення та обслуговування у повному обсязі для окремих 
їх категорій;

– обов’язкового медичного страхування за рахунок обов’язкових 
внесків, що мають сплачуватись на паритетних засадах роботодавцями 
та органами місцевого самоврядування – за працюючих громадян; ор-
ганами місцевого самоврядування і фондами соціального страхування 
– за осіб, які сплачують різні види єдиного податку та самозайнятих 
осіб, а також тих осіб, які отримують допомогу з систем соціального 
страхування; працюючими громадянами – за осіб, які перебувають на 
їх утриманні (за винятком дітей) (програма медичної допомоги на рів-
ні здоров’язбереження). Реалізація зазначеної програми має бути покла-
дена на Державну медичну страхову організацію, а в подальшому – на 
Центр медичного страхування, що має бути створений всіма учасни-
ками страхової медицини: страховиками, виробниками медичних пос-
луг, страхувальниками та застрахованими особами.

Крім цього, проект передбачає визначення основних засад роз-
витку добровільного медичного страхування та надання платних 
медичних послуг як додаткового джерела фінансування охорони 
здоров’я, а також здійснення певних організаційних змін в системі 
охорони здоров’я.

Також, згідно проектом, пацієнт обмежується правом на медич-
ну допомогу належної якості, обсяги якої передбачені Державною про-
грамою медичного забезпечення, Програмою обов’язкового медичного 
страхування, програмами добровільного медичного страхування або 
договором (ст. 4 проекту). За статтею 8 проекту Державна програма 
медичного забезпечення включатиме перелік профілактичних, ліку-
вально–діагностичних, реабілітаційних та санітарно-епідеміологічних 
заходів, що надаються в державних та комунальних закладах охорони 
здоров’я, який визначатиме обсяги надання медичної допомоги насе-
ленню на життєзабезпечуючому рівні та гарантований рівень надання 
медичної допомоги на здоров’язберігаючому рівні для окремих категорій 
громадян (діти-сироти, військові строкової служби, засуджені та інші 
категорії громадян, медична допомога яким повністю надається за ра-
хунок Державної програми соціального медичного забезпечення).

Крім вищезазначених «окремих категорій» громадян отрима-
ти медичну допомогу (комплекс медико-санітарних, лікувально-
діагностичних та профілактичних заходів) на здоров’язберігаючому 
рівні (стаття 19 проекту) матимуть змогу лише застраховані особи.
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Тобто, для зазначених норм можна констатувати порушення ви-
мог статті 49 Конституції України щодо обов’язку держави створити 
умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного об-
слуговування.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 29 травня 
2002 року визначив неприйнятними з позицій припису частини тре-
тьої статті 49 Конституції України, що тлумачиться, пропозиції ок-
ремих державних органів щодо необхідності встановлення якихось 
меж безоплатної медичної допомоги у вигляді її гарантованого рівня, 
надання такої допомоги лише неспроможним верствам населення чи 
«у рамках, визначених законом» тощо. Це суперечить положенням 
ст. 3, частини третьої ст. 22 та низки інших статей Конституції Ук-
раїни. Безоплатна медична допомога, передбачена Конституцією Ук-
раїни повинна надаватись всім громадянам у повному обсязі, тобто 
задовольняти потреби людини у збереженні або відновленні здоров’я.

Законопроект порушує принцип вільного вибору лікаря і закладу 
охорони здоров’я (стаття 6 Основ), а також принцип рівноправності 
громадян і загальнодоступності медичної допомоги (стаття 4 Основ).

Законопроект не узгоджений зі ст. 142,143 Конституції України 
та статтями 61,67 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких 
передбачено, що територіальні громади самостійно вирішують на-
прями використання бюджетних коштів, а витрати органів місцево-
го самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної 
влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресур-
сами, компенсуються державою (заклади охорони здоров’я фінансу-
ються, головним чином, за рахунок місцевих бюджетів).

Законопроект значною мірою не узгоджується з прийнятими на 
даний час програмними документами, зокрема, з «Концепцією роз-
витку системи охорони здоров’я населення України», затвердженої 
Указом Президента України щодо напрямів та етапів реформування 
системи охорони здоров’я та «Програмою діяльності Уряду щодо роз-
витку охорони здоров’я та медицини в Україні».

Однак, як будь-яким плодам людської думки, законопроекту 
притаманні й позитивні моменти. Насамперед, як було вказано ви-
ще, запровадження загальнообов’язкового державного соціального 
медичного страхування передбачено Основами законодавства Украї-
ни про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Крім 
цього, на розгляді Верховної Ради України перебував проект ЗУ 
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«Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхуван-
ня», який був прийнятий у другому читанні 17.01.2002 року, проте, 
не був підтриманий Верховною Радою України у третьому читанні

Концептуально проект, що розглядається, є певною альтернати-
вою зазначеним документам. Для виникнення такої альтернативи є 
дуже суттєві підстави, оскільки досвід переходу від чисто бюджет-
ного до страхового фінансування медицини свідчить (насамперед це 
стосується Російської Федерації), що такий перехід супроводжуєть-
ся численними негативними наслідками, насамперед, зростанням 
загальних видатків (про це вказується в постановах про відхилення 
законопроектів про загальнообов’язкове державне соціальне медич-
не страхування) та порушенням системи фінансування медичних за-
кладів при відсутності реального покращання якості медичних пос-
луг з одночасним збереженням «неформальних» видів оплати за їх 
надання (ця практика існує також й для пацієнтів, які лікуються на 
основі добровільного медичного страхування в Україні).

Основною причиною цього, на нашу думку, є відсутність ефектив-
ного посередника на ринку медичних послуг, що може забезпечити на-
лежну організацію та захист прав застрахованої особи. У зв’язку з цим 
варто звернути увагу, що в ході еволюції систем соціального медичного 
страхування країн ЄС, де цей вид страхування досить успішно забез-
печує належний рівень соціальних гарантій, роль такого посередника 
виконували товариства взаємного страхування – лікарняні каси, що 
створювались, головним чином, безпосередньо на підприємствах.

Натомість, проект передбачає покласти здійснення захисту прав 
застрахованої особи на страхові організації, що діють на цивільно-пра-
вових засадах відповідно до ЗУ «Про страхування». При цьому, у за-
конопроекті, зроблена спроба при формуванні системи обов’язкового 
медичного страхування поєднати позитивні моменти соціального та 
цивільно-правового страхування, що, до речі, не має безпосередніх 
аналогів у світовій практиці.

У багатьох випадках, на даний момент, страхові організа-
ції та лікарняні каси відіграють роль посередників в ле-
галізації платних медичних послуг у державних та кому-
нальних закладах охорони здоров’я, тому визиває сумнів 
можливість їх переорієнтації на представників пацієнтів.
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8. Лікарська відповідальність та права лікарів

Прийняті, а також чинні з 2001 року Кримінальний Кодекс, 
з 2003 року Цивільний кодекс встановили широкий спектр кате-
горій проступків, за які медичні працівники несуть кримінальну 
чи цивільно-правову відповідальність.

На сьогодні лікарі можуть бути притягнені до кримінальної від-
повідальності за такими статтями, зокрема: стаття 130 «Зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби»; стаття 131 «Неналежне виконання професійних обов’язків, 
що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби»; стаття 132 «Розголошення 
відомостей про проведення медичного огляду на виявлення заражен-
ня вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекцій-
ної хвороби»; стаття 134 «Незаконне проведення аборту»; стаття 138 
«Незаконна лікувальна діяльність»; стаття 139 «Ненадання допомоги 
хворому медичним працівником»; стаття 140 «Неналежне виконання 
професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівни-
ком»; стаття 141 «Порушення прав пацієнта»; стаття 142 «Незаконне 
проведення дослідів над людиною»; стаття 143 «Порушення вста-
новленого законом порядку трансплантації органів або тканин лю-
дини»; стаття 144 «Насильницьке донорство»; стаття 145 «Незаконне 
розголошення лікарської таємниці».

Крім того посадовим особам лікарні (директор, головний лі-
кар, завідуючий відділенням) не рідко ставиться в провину зловжи-
вання службовим становищем (ст. 364 ККУ), службове підроблення 
(ст. 366 ККУ), службова недбалість (ст. 367 ККУ), одержання хабара 
(ст. 368 ККУ).

Цивільний кодекс України також не залишив лікарів без ува-
ги, встановивши цивільно-правову відповідальність за деякі делікти: 
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, або іншим ушкоджен-
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ням здоров’я (ст. 1195 ЦК). Нерідко предметом позовів проти лікарів 
є відшкодування моральної шкоди (ст. 1167, 1168).

На цій підставі, а саме, дуже розгорнутого переліку статей 
відповідальності, дуже високої ціни лікарської помилки, ніяким 
чином не узгоджених з умовами праці, виник «Всеукраинский 
проект по защите прав врачей»27, який розглядає проблему діади – 
лікар-пацієнт з боку медичних працівників. Експерти цього про-
екту виділили новий вид пацієнта – «пацієнт-рекетір», який подає 
позов до суду без всяких на те підстав, вказуючи неймовірні суми 
відшкодування шкоди. Також у проекті говориться про те, що, 
«на медицинском рынке появились страховые кампании, общества 
защиты прав потребителя (пациента) и прочие организации с ог-
ромной армией оголодавших адвокатов. В итоге врачи вновь убе-
дились в необходимости юридической защиты. Но возник вопрос 
о том, кто в состоянии ее осуществить? Юрист общей практики 
абсолютно не искушен в специфике медицинской деятельности. 
Это может осилить только юрист с медицинским образованием 
(А.П. Зильбер, 1999, 2000)».

Світова медична спільнота розробила міжнародні документи 
щодо принципів медичної етики, підстав належного виконання своїх 
професійних обов’язків. Такими є:

 Дванадцять принципів надання медичної допомоги в будь- 
якій системі охорони здоров’я (прийняті 17-ю Всесвітньою медичною 
асамблеєю, Нью-Йорк, США, жовтень1963 р., доповнені 35-ю Всесвіт-
ньою медчною асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983 р.);

 Декларація про права людини та про особисту свободу ме-
дичних працівників (прийнята 37-ю Всесвітньою медичною асамб-
леєю, Брюссель, Бельгія, жовтень 1985 р.);

27 http://www.nir.com.ua





Проблема: Готовність судів загальної юрисдикції до розгляду однієї зі склад-
них категорій так званих «медичних» справ, що вимагають спеціальних медич-
них знань й аналізу великої кількості відомчої документації. Необхідність під-
готовки спеціальних юристів, здатних кваліфіковано представляти інтереси 
сторін у таких справах у держорганах і суді.
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 Мадридська декларація відносно професійної автономії та 
самокерування (прйинята 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, 
Мадрид, Испания, жовтень 1987 р.);

 Декларація відносно незалежності та професійної свободи лі-
каря (прйнята 38-ю Всесвітньою медичноюй асамблеєю, Ранчо Мираж, 
Каліфорнія, США, жовтень 1986 р.);

 Міжнародний кодекс медичної етики (прийнятий 3-ю Гене-
ральною асамблеєю ВМА, Лондон, Англія, жовтень 1949 р., внесені поп-
равки 22-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Сідней, Австралія, сер-
пень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Венеція, Італия, 
жовтень 1983 р.).

Розглянемо деякі принципи медичної етики та лікарської дяльності, 
які наводяться у вищевказаних міжнародних документах та їх відобра
ження у чинному законодавстві України (наведено у скобках):

 Будь-яка система охорони здоров’я повинна забезпечити па-
цієнтові право вибору лікаря, а лікареві – право вибору пацієнта, не 
зачіпаючи при цьому прав ані лікаря, ані пацієнта. Принцип вільно-
го вибору повинен дотримуватися і в тих випадках, коли медична до-
помога надається в медичних центрах (ст. 284 ЦК України, ст.ст. 34, 
38 Основ).

 Професійний та етичний обов’язок лікаря – надавати будь-
якій людині невідкладну медичну допомогу без жодних виключень

 Всі, хто приймає участь у лікувальному процесі або кон-
тролює його, повинні усвідомлювати, поважати та зберігати конфі-
денційність взаємовідносин лікаря та пацієнта. У національном уза-
конодавстві це є право на медичну таємницю (ст.ст. 32, 34 Конститу-
ції України, ст. 286 ЦК, с.40 Основ, п. «г» ст. 78 Основ).

 В інтересах хворого не може бути жодних обмежень права 
лікаря на виписку будь-яких препаратів та призначення будь-яко-
го лікування, адекватного з огляду на сучасні стандарти (Набуття 
чинності ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в 
Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 















В ідеалі необхідно забезпечити найсучасніший рівень 
медичної допомоги при вільному виборі як для лікаря, 
так і для пацієнта (Дванадцять принципів…).



��

8. Лікарська відповідальність та права лікарів

прекурсорів» надало можливість не тільки лікарям державних та ко-
мунальних закладів охорони здоров’я, а також приватним лікарям та 
лікарям закладів приватної форми власності призначати необхідні 
ліки пацієнтам, у тому числі й наркотичні препарати)

 Як природне слідство права на професійну автономію ме-
дична професія має бути самокерованою. Як додаток до будь-яких 
інших органів управління, які можуть торкатися діяльності окремих 
лікарів, медична професія також має нести відповідальність за кон-
троль над професійною поведінкою та діяльністю окремих лікарів. 
На цей час існує багато лікарських товариств та асоціацій, але вони 
не мають ніяких власно-розпорядних повноважень, тому їх не можна 
віднести до форм професійної автономії здійснення лікарської спеціаль-
ност. Мабуть, створення лікарської громадської організації на кшталт 
Колегії адвокатів дозволило врегулювати та формалізувати контроль 
над професійною поведінкою та діяльностю окремих лікарів.

 Головною турботою будь-якої системи самокерування за-
вжди має бути якість допомоги, що надається пацієнтам, та ком-
петентність лікарів, які надають цю допомогу. Лікарі використову-
ють експертизу для винесення необхідних оцінок стану. Ці оцінки 
повинні використовуватися в інтересах пацієнтів задля надання їм 
безперервної якісної допомоги кваліфікованими лікарями. До цьо-
го ж кола обов’язків входить необхідність фіксування досягнень у 
сфері наукової медицини та використання безпечних та ефективних 
терапевтичних засобів. Експериментальні процедури містять в собі 
гарантії, передбачені Хельсінкською декларацією ВМА, та інші га-
рантії, які можна зажадати у будь-якій країні. Дискредитовані науч-
ні теорії не можна застосовувати у лікуванні.

 Лікар не повинен дозволяти фінансовим інтересам впли-
вати на вільне та незалежне виконання професійних рішень в інте-
ресах пацієнтів.

Обов’язки лікаря по відношенню до хворих (Міжнародний кодекс 
медичної етики):

 Лікар завжди має пам’ятати про обов’язок зберігати життя 
людини.

 Лікар повинен надавати пацієнтові усі ресурси своєї науки. 
Якщо лікар не має можливості провести обстеження або лікування, 
він має залучити іншого лікаря, який має такі можливості – цьому 
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положенню кореспондує право пацієнта на колегіальне рішення про за-
стосування до нього методів діагностики та лікування

 Лікар повинен дотримуватися суворої таємниці про те, 
що йому відомо про свого пацієнта, навіть після смерті останнього 
(ст.ст. 32, 34 Конституції України, ст. 286 ЦК, с. 40 Основ, п. «г» 
ст. 78 Основ).

 Лікар має надавати невідкладну допомогу як виконання 
гуманітарного обов’язку, якщо немає впевненості в тому, що інші 
хочуть та мають можливість надати таку допомогу.
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9. Проблеми запобігання росповсюдженості епідемії ВІЛ/СНІД

Аналізуючи стан проблеми запобігання розповсюдженню епіде-
мії ВІЛ/СНІД в Україні між четвертого (21 березня 2001 р.) та п’ятим 
(14 серпня 2006 р.) періодичними доповідями України щодо вико-
нання Пакту про економічні, соціальні та культурні права слід за-
значити, що дії уряду України за цей час були значущими, спрямо-
ваними на впровадження світового досвіду подолання епідемії, зок-
рема, в частині залучення бюджетних та позабюджетних коштів для 
фінансування Національних програм та інших необхідних заходів.

У четвертій доповіді України проблема ВІЛ/СНІД ще не була 
чітко визначена, були надані тільки показники захворювання на 
СНІД за 1998 рік. Тому підсумкові зауваження Комітету ООН з еко-
номічних, соціальних та культурних прав були дуже стислі і стосува-
лися питань доступу підлітків до програм профілактики ВІЛ/СНІД 
та хвороб, які передаються статевим шляхом.

В період між 2001 та 2006 роками урядом України було прий-
нято багато важливих документів, серед яких Постанова КМУ від 
4 березня 2004 р. № 264 «Національна програма забезпечення про-
філактики ВІЛ-інфекцій, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2004-2008 роки» та «Концепція стратегії дій уря-
ду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на 
період до 2011 року»; накази МОЗ № 156 від 24.03.2006 «Про затверд-
ження Комплексного плану заходів з розширення доступу хворих на 
ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні до діагностики, лікування, догляду 
та підтримки в 2006 році», № 284 від 24.07.2002 «Про затверджен-
ня Концепції надання позалікарняної допомоги ВІЛ-інфікованим та 
здійснення догляду за хворими на СНІД».

Звертаючи увагу на кількість наказів МОЗ, які стосуються за-
купівлі та розподілу препаратів антіретровірусної терапії, можна дій-
ти висновку, що проблема забезпечення медичними препаратами для 
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лікування ВІЛ-інфікованих громадян вирішується ефективно. Про 
це свідчать також дані, отримані на запити громадських організацій 
до Обласних головних управлінь охорони здоров’я та Обласних цен-
трів з профілактики та боротьби зі СНІДом.

Великою проблемою є підтримка людей, які живуть з ВІЛ, за-
безпечення їх доглядом та соціальною допомогою.

У вищезгаданому документі «Концепція стратегії дій уряду, 
спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на 
період до 2011 року» передбачається, зокрема, здійснення заходів, 
спрямованих на зміну ризикованої щодо ВІЛ-інфікування поведінки 
різних груп населення, особливо молоді у віці 15 – 24 років, знижен-
ня рівня поширення ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення, 
виключення можливості передачі ВІЛ-інфекції через донорську кров 
та її компоненти, а також під час надання медичної допомоги у лі-
кувально-профілактичних закладах, зниження рівня передачі ВІЛ-
інфекції від матері до дитини, забезпечення доступу до діагности-
ки, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 
СНІД. Як розвиток цієї Концепції, діє Наказ Мінсім’ямолодьспорту 
України, МОЗ України від 17.11.2006 № 3925/760 «Порядок взаємодії 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охо-
рони здоров’я щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу».

Проте переважна більшість соціальних заходів, розрахованих на 
молодь, соціально вразливі верстви населення, надання їм підтрим-
ки через розгалужену мережу спеціалізованих закладів з надання 
соціально-психологічної допомоги, про яку ідеться в Концепії, досі 
не впроваджено в життя.

Так само лишаються на папері: зниження рівня поширення 
ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення, зокрема, споживачів 
ін’єкційних наркотиків через розвиток мережі реабілітаційних цен-
трів для споживачів ін’єкційних наркотиків з метою позбавлення 
залежності від наркотичних засобів та їх соціальної адаптації; впро-
вадження програми замісної терапії та її поєднання з програмами 
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД; розширення при державних та гро-
мадських організаціях мережі спеціалізованих служб для уразливих 
груп населення з метою забезпечення їх доступу до соціально-ме-
дичних, інформаційних, психологічних та юридичних послуг.
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Однак, в Україні є нормативна база для введення замісної тера-
пії, яка зафіксована у численних Програмах з боротьби з ВІЛ-інфек-
цією/СНІДом. У той же час, в Україні багато прихильників іншої 
думки – це й політики, і фахівці-наркологи, які не сприймають за-
місних методів лікування наркозалежності, і, попри світовий досвід, 
вбачають у запровадженні такої терапії ледь не легалізацію наркобіз-
несу в Україні.

Аналітичний погляд на події свідчить: ресурси громадських ор-
ганізацій недостатні для вирішення проблеми на державному рівні. 
Але державні кошти та позики від міжнародних організацій витрача-
ються на зрозумілі держслужбовцями цілі – тендери на закупівлю лі-
карських засобів, про що свідчать матеріали аудиту Рахункової палати 
України про ефективність використання коштів Державного бюджету 
України та коштів Світового банку на виконання «Національної про-
грами забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та ліку-
вання ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки».

Висновок проведеного аудиту такий: «Міністерство охорони здо-
ров’я України, як державний орган, що уповноважений реалізовувати 
державну політику у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення, не координує належним чином робо-
ти у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Фактично, зазначені заходи 
виконуються безсистемно і не забезпечують досягнення цілей, визна-
чених Національною програмою. Зокрема, відсутність реального пла-
нування та чітких організаційних дій Міністерства фінансів і Мініс-
терства охорони здоров’я призвели до того, що кошти позики Світово-
го банку на забезпечення виконання Національної програми освоєно 
всього на 2,6 відсотка. А використання коштів державного бюджету 
звужено лише до закупівлі виробів медичного призначення та облад-
нання, що ніяким чином не може забезпечити вирішення пробле-
ми подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні. Профілактика 
ВІЛ серед уразливих груп населення шляхом інформаційно-освітньої 
роботи, за умови активного проведення якої можливо зупинити епі-
демію, у державі практично не проводиться» (23.01.2007 року).

За даними правозахисних організацій, рівень дискримінації 
хворих на ВІЛ/СНІД, груп підвищеного ризику інфікування, зок-
рема споживачів ін’єкційних наркотичних речовин та працівників 
сексіндустрії, залишається дуже високим. Це спостерігається насам-
перед з боку працівників правоохоронних органів, закладів охорони 
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здоров’я, навчальних закладів. Порушуються вимоги законів України 
«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіци-
ту (СНІД) та соціальний захист населення», «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» та інших нормативно-правових актів. 
Найчастіше це норми законів, що стосуються вимог про добровіль-
не обстеження та нерозголошення лікарської таємниці, конфіден-
ційність медичної інформації. Працівники правоохоронних органів, 
погрожуючи кримінальним переслідуванням, вимагають пройти 
обстеження на ВІЛ, інформація про позитивні результати розголо-
шується, про що стає відомо не тільки в закладах охорони здоров’я, 
а й у дошкільних та шкільних установах, якщо інфікованою є ди-
тина. Мають місце випадки відмови у наданні медичної допомоги 
або «звуженого» її обсягу. На цій підставі зростає стигматизація та 
маргіналізація, порушуються конституційні права про гідність та 
таємницю особистого життя людей, що живуть із ВІЛ/СНІД.

Спроби Уряду вирішити системно-організаційні проблеми по-
долання епідемії ВІЛ/СНІД відображені у створенні Національної 
координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфек-
ції/СНІДу (16.05.2005 р.) та Комітету з питань протидії ВІЛ-інфек-
ції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (31.05.2006 р.), 
однак суттєвих змін у розв’язанні вище означених актуальних пи-
тань, на думку спостерігачів із громадських організацій, досі не від-
булося28.

28 «Паралельний» звіт Української Гельсінської спілки з прав людини та Міжнарод-
ного фонду «Відродження» щодо забезпечення Україною економічних, соціальних і 
культурних прав до Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав.
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10. Армія і права пацієнтів

Великі проблеми, що стосуються прав пацієнтів, постають перед 
нашим суспільством через те, що в Україні ще зберігається масова 
армія. Для юнаків існує конституційний обов’язок (ст. 17.) відслужи-
ти один рік в Збройних Силах України, якщо вони не мають закон-
них соціальних, гуманітарних чи освітніх причин для звільнення 
від такого обов’язку. Порушення прав допризовників, призовників, 
військовослужбовців як пацієнтів прямо пов’язані з загальним рів-
нем медичного обслуговування населення. Збройні Сили України є 
заручниками не реформованої медицини, це стосується і рівня ме-
дичного нагляду за дітьми і підлітками, і рівня медичної допомоги 
хронічно хворим підліткам, і, особливо, рівень обстеження підлітків 
і юнаків медичними комісіями РВК і ОВК, а також медичними за-
кладами, які проводять експертизу за дорученням військкоматів.

Контрактна армія так само буде мати проблеми з призовом хво-
рих, якщо медицина, як галузь не буде докорінно реформована. Однак 
є суттєва відмінність: при призові за контрактом військові медики на-
лаштовані не брати хворих, яким потім потрібно буде платити за конт-
рактом компенсацію. Тим не менше, дані про кількість військовослуж-
бовців, яких було комісовано за станом здоров’я, вражають. Протягом 
2006 року військово-лікарняними комісіями військово-лікувальних 
закладів Міністерства оборони України було визнано непридатними 
(обмежено придатними) до військової служби 7375 військовослужбов-
ців, серед яких офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за конт-
рактом – 5950, військовослужбовців строкової служби – 1425.29

На жаль, призовників і допризовників, яких готують до призову 
на строкову службу, взагалі не налаштовані серйозно і кваліфікова-
но обстежувати, хоча призов до армії хворих є вкрай небезпечним і 
коштовним явищем і для самого призовника, і для армії, і для сус-

29 Лист Міністерства оборони України № 321/4/3527 від 07.06.2007 р. 
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пільства в цілому. Саме хворі призовники частіше стають жертвами, 
або провокують нестатутні відносини. Саме хворі призовники дуже 
часто є носіями небезпечних інфекцій – ВІЛ, гепатитів тощо.

Звільнення від обов’язку служби в ЗС може відбуватись через 
непридатність юнака до служби через його стан здоров’я. Порядок 
проходження служби в ЗС і порядок звільнення за станом здоров’я 
регулюються Наказами № 2 та № 207 Міністерства оборони Украї-
ни, які містять розклад хвороб і порядок обстеження призовників і 
допризовників, а також «Положенням про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову військову службу».

Допризовниками вважаються всі юнаки, яким вже виповнилося 
16 років, і за Законом їх обстежують в рік, коли їм має виповнитись 
17. Приписку проходять всі юнаки незалежно від стану здоров’я, со-
ціального стану, освіти та гуманітарних переконань.

Харківська правозахисна група вже більше 14 років займається 
захистом прав допризовників, призовників, військовослужбовців. Як 
правило, до ХПГ звертаються батьки призовників, допризовників, 
чи самі призовники зі скаргами на неякісне обстеження їх медични-
ми призовними комісіями РВК чи ОВК, на недооцінку їх хронічних 
патологій, на зверхнє та неякісне обстеження за направленням РВК 
(ОВК) у медичних закладах міста і області.

При перевірці таких скарг ми звичайно стикаємось з низкою 
стандартних порушень з боку медичних працівників, а також з не-
адекватною поведінкою батьків допризовників і призовників, не-
обізнаністю їх у своїх правах та обов’язках, що дозволяє медичним 
комісіям РВК (ОВК) і медичним закладам, які обстежують юнаків 
по направленню військкоматів, нехтувати чинним законодавством.

Так, дуже часто батьки не зберігають медичну документацію 
про хронічні хвороби своїх дітей, не ставлять їх на облік до відповід-
них спеціалістів при переводі до інших поліклінік, не усвідомлюють 
свою відповідальність за здоров’я своїх дітей, не лікують дітей у спе-
ціалістів або через брак коштів, або через недовіру до медиків.

Таким чином, у медичній картці допризовників часто відсутні до-
кументально підтверджені діагнози, свідоцтва про травми, операційні 
втручання тощо. При приписці відсутність таких документів, навіть за 
наявністю скарг, як правило, слугує приводом визнати допризовника 
придатним, що не тільки порушує чинне законодавство, але й скла-
дає ризики для подальшого прийняття адекватних рішень при призові. 
Батьки допризовників не часто звертаються на цьому етапі за допомо-
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гою, незважаючи на те, що законодавство про призов стосовно їх дити-
ни вже порушено. Таким чином, на призові медична комісія РВК має 
справу з недостовірною і неповною інформацією про призовника, що 
ускладнює прийняття законного рішення стосовно його придатності.

Наведемо приклад. До ХПГ звернулась громадянка М. із смт. 
Харківської області зі скаргою, що її сини-близнюки з дитинства 
хворіють, а відповідний РВК не погоджується їх належним чином 
обстежувати. Вони були оглянути медичним експертом ХПГ, на-
правлені на обстеження до невропатолога-консультанта.

Остаточний діагноз: допризовник А – вегетативна дісфункція 
змішаного генезу, сінкопальні стани, церебростенічний синдром на 
резідуально-органічній основі. Остеохондроз із вертеброгенною то-
роколюмболгією. Допризовник І.: вегетативна дисфункція зміша-
ного генезу з лікворною дістензією, церебростенічний і епісіндром. 
Обидві були комісовані.

Якщо батьки допризовника звертають увагу на неадекватний 
висновок медкомісії, вони можуть добиватися скасування такого 
висновку шляхом додаткового обстеження юнака чи самостійно, чи 
за направленням медичної комісії РВК – в такому випадку обсте-
ження за законом робиться безкоштовно. Часто в батьків виникають 
труднощі в спілкуванні з працівниками призовної медичної комісії, 
куди їх іноді навіть не допускають. Хоча за ст. 154 Сімейного кодексу 
України батьки вважаються законними представниками своїх дітей і 
мають право представляти їх в усіх органах державної влади.

Відмова в додатковому обстеженні і відсутність коштів на обсте-
ження і є, як правило, приводом звернення до ХПГ на цьому етапі. 
Частіше за все юнакам не встановлюють вірний діагноз через низь-
кий рівень медичної допомоги взагалі, і в ЦРБ – особливо. У таких 
випадках ми добиваємося обстеження юнака в кваліфікованій медич-
ній установі. Як приклад, можна навести нещодавню заяву матері до-
призовника Ч. Юнак має низку хронічних хвороб, кожна з яких, як 
сказали матері в медичній комісії РВК, не дає права на звільнення від 
служби в армії. Допризовник скаржився на погане самопочуття, на те, 
що він не переносить фізичних навантажень. Був оглянутий нашим 
експертом і направлений до медико-генетичного центру на обстежен-
ня. У юнака виявлено спадкову патологію: дисплазію сполучної тка-
нини. Визнаний непридатним для служби в ЗС. У даному випадку ані 
у підліткового лікаря, ані у терапевта і хірурга медичної комісії РВК 
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не виникло істотне питання: чому сукупність діагнозів не співпадає з 
клінічними проявами цих захворювань і зі скаргами призовника?

Теж саме ми спостерігаємо і під час призову, але тоді часу на 
обстеження обмаль, і такі помилки є вкрай небезпечними.

З 2000 року ХПГ разом з підрозділом правової допомоги ХОССМ та 
Робочою групою МТПЛ-УС проводить кожні півроку моніторинг якості 
призову. Схема моніторингу наступна: до військових частин спрямову-
ються анкети з запитаннями про стан здоров’я призовників з Харкова 
і області, про їх схильність до асоціальних вчинків, втеч, суїцидів. Від-
повіді командирів частин дають серйозне підґрунтя для висновків про 
якість призову, яку загалом, на нашу думку, слід визнати низькою.

Не реформована корумпована медицина не може адекватно оціни-
ти стан здоров’я юнаків, а її практична безвідповідальність робить си-
туацію ще загрозливішою. Ми стикаємось з тим, що в армію постійно 
потрапляють психічно хворі, хворі на гепатити С і В, ВІЛ-інфіковані. 
На відміну від інших країн, де є загальний військовий обов’язок, в 
Україні немає закону, який би передбачив можливості позову частини 
до медичних комісій РВК чи медичного закладу, який встановив не-
вірний діагноз. Крім того, від призовників при обстеженні часто вима-
гають гроші. Ми стикаємось з випадками прямого вимагання хабарів 
у призовників за підтвердження існуючого у юнака захворювання. Як 
приклад, можна навести випадок з призовником С., який мав виразко-
ву хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки. Лікар-рентгенолог за те, 
щоб написати діагноз «Виразка», зажадала хабара в 680 грн. У іншому 
випадку за опис рентгена черепа після ЧМТ невропатолог вимагав ха-
бар в $200. В обох випадках нам довелось звертатись до обласного уп-
равління охорони здоров’я і керівництва медичних закладів.

Накази МО № 2 та № 207, які визначають розклад хвороб, поря-
док та форми і методи обстеження, мають низку суттєвих недоліків. 
Вони не враховують сучасний стан здоров’я молоді, соціальні і сус-
пільні особистості сучасного призову. Більшість статей розкладу хво-
роб, за яким визнається придатність юнака до служби, зорієнтова-
на на наявність порушення функцій відповідних органів та систем, 
причому порушення функцій має бути наявним на момент огляду 
призовників. Зазвичай не враховується те, що призовник, визнаний 
придатним, потрапляє в умови підвищених психологічних та фізич-
них навантажень, а часто, і стресу.

Тому розклад хвороб і пояснення до нього треба описати таким 
чином, щоб передбачити наслідки таких навантажень. Особливо, 
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коли мова йде про хвороби кістково-м’язової системи і сполучної 
тканини (ст. 69 – 74); хвороби ендокринної системи (ст. 11 – 12); 
хвороби органів травлення (ст. 51 – 58); нервової системи (ст. 21 – 
24), і, особливо, психіатричні хвороби (ст. 14-20) які є взагалі не-
сумісними зі службою в ЗС. Саме за цими статтями буває найбільше 
порушень при призові, і ці порушення, як свідчить наш моніторинг, 
носять системний характер.

Чи не найголовнішим фактором помилок при визначенні при-
датності до служби в ЗС є необізнаність медиків з вимогами навіть 
того недосконалого законодавства, яке ми маємо у вигляді Наказів 
№ 2 і № 207. Як правило, медики загальних державних або кому-
нальних медичних закладів міста і області обстежують призовників 
за звичайною схемою поточного обстеження цивільних громадян, на-
віть не враховуючи умови, які ставить перед ними законодавство про 
призов. (Так, призовник С., маючи на УЗД дифузну патологію щи-
топодібної залози, не був направлений ендокринологом на біохімічне 
обстеження функції залози, як того вимагає ст. 12 розкладу хвороб. 
У співбесіді з нами виявилось, що лікар взагалі не знає законодавства 
про призов, і, нажаль, саме це є правилом, а зворотне – винятком).

Скоріше за все, всі ці негаразди з призовом хворих до ЗС ма-
ють соціально-економічне підґрунтя. Адже на одного призовника, 
на первинний огляд в бюджеті закладено 7 (!) копійок, і кожне до-
даткове обстеження зменшує загальну кількість коштів на обсте-
ження необхідної кількості призовників. Саме через недостатність 
фінансування на обстеження призовників, незважаючи на фактично 
підтверджену і вітчизняними, і світовими дослідниками епідемії на 
СНІД і гепатити «С» і «В», в Положенні про призов немає статті, яка 
передбачає обов’язкове обстеження хоча б визнаних придатними до 
служби в ЗС на ці хвороби. При осінньому призові 2006 р., вже в 
частині, під час добровільної здачі крові, було виявлено носія вірусу 
гепатиту «С» військовослужбовця К., який був призваний Перво-
майським РВК Харківської області і якого було комісовано.

Також, в цей же призов, було комісовано військовослужбовця Є., 
призваного Жовтневим РВК Харківської області з діагнозом: психо-
патія, шизоїдна форма, стан нестійкої компенсації.

За результатами кожного моніторингу, тобто кожні півроку, ми 
дізнаємося про військовослужбовців, яких комісовано через гепатит 
«С», а інколи і СНІД. Але насправді таких випадків значно більше, 
бо про наявність інфекції зазвичай дізнаються під час добровільної 
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здачі крові солдатами військ МНС, частин охорони, чи у військо-
вослужбовців, що потрапили до шпиталю з клінікою гепатиту. На-
справді, інфікованих, як свідчать працівники військових шпиталів, 
значно більше. Отже, держава повинна збільшити витрати на обсте-
ження призовників, особливо на небезпечні інфекційні хвороби, і 
внести відповідні зміни до Наказів № 2 та № 207.

Великою проблемою є те, що хворі юнаки, які потрапляють до ар-
мії, належать до малозабезпечених сімей. Вони часто хочуть служити, 
щоб підвищити свій соціальний статус, отримати можливість служи-
ти після армії в міліції, в охороні тощо. Такі юнаки не скаржаться на 
здоров’я і, навіть, приховують документи про хвороби. Тут дуже суттє-
вим є первинна ланка районної лікарні, документи, які вони переда-
ють до військкомату. Ми постійно стикаємось із зверхнім обстеженням 
дітей з соціально незахищених сімей, з відсутністю документації про їх 
хвороби. Отже, для запобігання таким випадкам ми пропонуємо взаєм-
ну відповідальність: лікарів за неповну або недостовірну інформацію, 
юнаків і їх батьків за свідоме приховування інформації, вчителів – за 
надання неадекватних характеристик. Також, необхідно ввести персо-
нальну відповідальність лікарів чи медичних установ за невірно вста-
новлений діагноз, особливо, якщо армія витратила кошти на лікування 
призваного хворим, чи призов хворого мав важкі наслідки для юнака.

Не маючи коштів на досконале обстеження хворих, медичні ко-
місії РВК часто безкінечно обстежують явно хворих призовників, 
надаючи їм відстрочки по 3 – 4 призова і не приймаючи остаточних 
рішень. При цьому кошти ніхто не рахує. Так, призовник М. мав 
відстрочки від призову 4 рази, і, тільки після огляду нашими екс-
пертами був направлений на додаткове обстеження. Діагноз: коар-
тація аорти, дісплазія сполучної тканини. Визнаний непридатним. 
Призовник С. – відстрочка від призову. Оглянутий нашими експер-
тами. При додатковому обстеженні діагноз: післятравматична енце-
фалопатія, дифузний зоб, вітіліго – все це можна було встановити 
при першому огляді медкомісією РВК з додатковим обстеженням.

Багато проблем і в військовій медицині. ХПГ постійно отримує 
скарги на некваліфіковану, недостатню або недбалу роботу військо-
вих лікарів, особливо у районах, віддалених від обласних центрів в 
регіонах, а також на недостатню медичну допомогу інвалідам армії.

Причин тут декілька. По-перше, ще діють стереотипи часів ра-
дянської влади, де до хворого військовослужбовця ставились часто 
заздалегідь як до симулянта. По-друге, низький рівень гуманітарної 
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підготовки спеціалістів: військових лікарів, психологів тощо. Третя 
причина: несвоєчасне звернення до медичних закладів більш високо-
го рівня (обласних чи гарнізонних шпиталів) через неадекватне чи не-
дбале ставлення до здоров’я юнаків командирів відповідної частини.

У 2006-2007 рр. було декілька кричущих випадків порушень прав 
пацієнта в армії.

Рядовий Б., в\ч3870, ппг Брюховичі, Львівської області, при роз-
вантаженні снарядів (до 8 т на день) отримав травму коліна, не був 
вчасно покладений до шпиталю, що призвело до ускладнення хво-
роби. В частині постійно скаржився на застуду і погане самопочуття, 
але не був відсторонений від виконання службових обов’язків і не 
обстежувався за своїми скаргами. Після втручання ХПГ перебуває 
на лікуванні в обласному гарнізонному шпиталі, м. Львів.

Мешканець Харкова С. проходив строкову службу в м. Болграді 
(Одеська обл.), в\ч А-1533. У травні 2005 року вперше поскаржився на 
біль в нозі. Однак медики санчастини не звернули увагу на скарги сол-
дата. Незважаючи на те, що юнак продовжував і далі скаржитись на біль 
в нозі і на те, що нога стала пухнути, його не звільняли від роботи, не 
почали вчасно обстежити. Медики звернули увагу на скарги військово-
службовця, коли нога збільшилась настільки, що не влізала у чоботи.

Однак і після цього діагноз не був поставлений. Командуван-
ня частини свідомо приховувало від матері інформацію про хворо-
бу сина. Тільки через 3 місяці після загострення, у вкрай важкому 
стані С. був направлений у Одеський окружний шпиталь, де йому 
поставили діагноз: саркома Юінга лівої п’ятки. Після цього він був 
направлений для операції і лікування до Центрального шпиталю 
Збройних Сил України, м. Київ, його було комісовано, як інваліда 
армії. Але, незважаючи на сучасне лікування, хвороба швидко роз-
вивалась, і в 2006 році С. помер від метастазів.

Звернення громадянки С., мешканки Львівської області, місти-
ло скаргу на неадекватне, некваліфіковане лікування в ЦРБ Львівсь-
кої обл. її сина – інваліда армії, який після важкої ЧМТ під час 
виконання ним службових обов’язків, хворів на епілепсію з частими 
нападами. Після нашого втручання у справу С. був направлений в 
Окружний військовий шпиталь, м. Львів, де йому призначене сучас-
не лікування, і він взятий в шпиталі на постійний облік.
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Рекомендації

1. Прийняття Закону України «Про внесення змін і доповнень 
до Основ законодавства України про охорону здоров’я» як такого, що 
відповідає сучасним вимогам міжнародного та національного права. 
Зміни повинні бути спрямовані на:

 забезпечення чіткого правового визначення понять «медич-
на допомога», «медичні послуги», «медична практика» та «допоміжні 
послуги у сфері охорони здоров’я»;

 врегулювання підходів до визначення переліків медичних 
послуг та лікарських засобів і виробів медичного призначення, забез-
печення пацієнтів якими не покривається або лише частково покри-
вається за рахунок державного фінансування, а також до визначення 
форм співучасті пацієнтів в оплаті вартості таких медичних послуг, 
лікарських засобів і виробів медичного призначення;

 врегулювання підходів до визначення стандартних умов 
надання медичних послуг (місткість палат у стаціонарі, рівень ком-
форту в стандартних палатах стаціонарів, надання для лікування 
лікарських засобів, внесених до Національного переліку основних 
(життєво необхідних) лікарських засобів і виробів медичного при-
значення тощо);

 вдосконалення регулювання порядку реалізації права гро-
мадян на вільний вибір лікаря та медичного закладу;

 визначення чітких процедур вільного вибору та зміни па-
цієнтами лікаря первинної ланки;

 ведення лікарями первинної ланки реєстрів закріплених 
за ними пацієнтів;

 запровадження доступу пацієнтів до стаціонарної та спеціа-
лізованої амбулаторної допомоги виключно за направленням ліка-
ря первинної ланки, що видається, наявності відповідних медичних 
показань, та визначення чіткого переліку умов, за наявності яких 
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пацієнти мають право на пряме звернення за безоплатною стаціо-
нарною та спеціалізованою амбулаторною медичною допомогою без 
направлення лікаря первинної ланки;

 визначення чітких медико-правових критеріїв госпіталіза-
ції, відмови у госпіталізації, перебування на лікуванні у стаціонарі 
та виписки зі стаціонару.

3. Невідкладне вдосконалення законодавства України, яка сто-
сується розвитку правових механізмів фінансування системи охоро-
ни здоров’я, зокрема, медичної допомоги.

4. Внесення проектів змін до Бюджетного кодексу України, За-
конів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві де-
ржавні адміністрації», спрямованих на забезпечення ефективного 
об’єднання фінансових ресурсів системи охорони здоров’я та медич-
них ризиків населення на регіональному (обласному) рівні.

5. Ввести курс «Медичне право» в вищих медичних навчальних 
закладах

6. Розробити підручники та навчальні посібники для викладан-
ня курсу «Медичне право».

7. Створити мережу незалежних центрів «Правова медицина» на 
базі громадських організацій.

8. Внести зміни до Конституції України або провести новий 
розгляд щодо тлумачення поняття «безоплатно» Конституційним 
Судом України.

9. Визначитися на законодавчому рівні з базовою моделлю ор-
ганізації фінансування медицини: 1) фінансування з державного та 
місцевих бюджетів; 2) обов’язкове соціальне медичне страхування; 3) 
медичне страхування на цивільно-договірних засадах.

10. З метою втілення в життя законопроекту «Про фінансування 
охорони здоров’я та медичне страхування» (№ 2192), а також і для 
подальшого реформування системи охорони здоров’я, необхідне:

 Запровадження договірних відносин між стороною-плат-
ником, що репрезентує інтереси споживачів цих медичних послуг 
(тобто, пацієнтів) та стороною-постачальником цих послуг (фізич-
ними та юридичними особами).

 Визначення статусу закладу охорони здоров’я, як вироб-
ника медичних послуг з відповідними правами та повноваженнями, 
наприклад, реорганізація комунальних закладів охорони здоров’я в 
некомерційні комунальні підприємства.
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 Прискорення впровадження в практику загальнодержав-
них стандартів і протоколів надання медичної допомоги.

 Встановлення порядку формування державного та кому-
нального замовлення щодо надання населенню України медичних 
послуг.

 Визначення прав та обов’язків пацієнта.
 Інформування пацієнтів як споживачів медичних послуг 

про порядок отримання цих послуг, забезпечення прозорого доступу 
до медичної інформації.

 Можливість альтернативного обов’язкового медичного стра-
хування у формі як соціального, так і цивільно-правового за вибором 
особи.

11. Створення лікарської всеукраїнської асоціації на кшталт Ко-
легії адвокатів.
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C O U N C I L 

O F E U R O P E 

C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСьКИЙ СУД З ПРАВ ЛюДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «КучеруК проти уКрАїНи»

(Заява № 2570/04)

Рішення

Страсбург 
6 вересня 2007 года

Це рішення стане остаточним за умов, що викладені у Статті 44 
§ 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Кучерук проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:
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П. Лоренсен, голова,
С. Ботучарова,
К. Юнґвірт,
В. Буткевич,

М. Цаца-Ніколовська,
Р. Марусте,
М. Вілігер,

та Дж.С. Філіпс, заступник секретаря секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 10 липня 2007 року виносить 

таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа була почата за заявою (№ 2570/04) проти України, по-
даною до Суду згідно із статтею 34 Конвенції про захист прав люди-
ни й основоположних свобод (далі – «Конвенція») українським гро-
мадянином, п. Володимиром Вікторовичем Кучеруком (далі – «за-
явником»), 29 грудня 2003 року.

2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляв 
п. А.П. Бущенко, адвокат, що практикує в Харкові, який представив 
доручення, підписане заявником. Мати заявника також підписала 
доручення.

3. Український Уряд (далі – «Уряд») представляли їхні вповно-
важені представники, пані В. Лутковська і п. Юрій Зайців.

4. 31 травня 2005 року Суд вирішив передати заяву до Уряду. 
Відповідно до положень статті 29 § 3 Конвенції він вирішив розгля-
дати заяву по суті одночасно з розглядом його прийнятності.

ФАКтИ

I. ОБСтАВИНИ СПРАВИ

A. Факти справи

5. Заявник народився в 1980 році й мешкає в Харкові.
6. В 1998 році заявникові був поставлений діагноз «шизофренія». 

Із цього часу заявник одержував амбулаторне лікування в міському 
психоневрологічному диспансері № 3 (далі – «диспансер»).
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7. У березні 2001 року заявник був засуджений за крадіжку й хулі-
ганство і присуджений до півтора років позбавлення волі умовно.

1. Кримінальне переслідування проти заявника 
і його утримання під вартою

8. 12 квітня 2002 року заявник був затриманий і утримувався 
під вартою у Комінтернівському районному відділі міліції за підоз-
рою в хуліганстві й крадіжці.

9. 15 квітня 2002 року слідчий, призначений розслідувати спра-
ву заявника, пред’явив йому обвинувачення в хуліганстві й крадіж-
ці. У той же день, взявши до уваги серйозність підозр проти заяв-
ника, те, що він був раніше судимий за подібні злочини й перебуває 
на випробувальному терміні й що існує серйозний ризик, що заяв-
ник знову здійснить злочини або сховається від суду, суддя Комін-
тернівського районного суду м. Харкова (далі – «Комінтернівський 
суд») ухвалив тримати його під вартою.

10. У той же день заявник був обстежений у міській лікарні № 13. 
Було встановлено, що він страждає на шизофренію, однак може пе-
ребувати під вартою.

11. 16 квітня 2002 року заявник був переведений з райвідділу в 
Харківський слідчий ізолятор № 27 (далі – «СІЗО»). При прийманні 
заявник був поміщений у медичну частину СІЗО для обстеження й 
оцінки. Психіатр СІЗО встановив, що він страждає на шизофренію, 
однак підтвердив, що він може утримуватися в СІЗО.

12. Заявник був поміщений у психіатричне відділення медичної 
частини СІЗО. 17 і 25 квітня 2002 року його відвідав терапевт СІЗО, 
який прописав йому серцево-судинні й загальнозміцнювальні пре-
парати.

13.30 квітня 2002 року слідчий запросив у диспансера інформа-
цію про те, чи страждав заявник психічним захворюванням. 5 трав-
ня 2002 року диспансер підтвердив, що заявник проходить психіат-
ричне лікування у зв’язку із шизофренією з 1998 року. Ґрунтуючись 
на цій інформації, 13 травня 2002 року слідчий призначив стаціо-
нарну судово-психіатричну експертизу заявника, щоб визначити йо-
го осудність під час здійснення злочину.

14. Заявник був переведений у психіатричну лікарню № 15 (далі – 
«лікарня»), де обстежувався з 17 по 29 травня 2002 року. В останню 
дату судові психіатри склали висновок, який містив наступне:
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«Психічний статус»

Обстежуваний мовному контакту доступний. Однак, контакт ук-
рай формальний. Міміка й моторика спонтанні, неадекватні. Мети 
проведення судово-психіатричної експертизи, а також взагалі, що 
відбувається навколо, зрозуміти й оцінити не може. Розгальмова-
ний, ейфоричний, метушливий, просторікуватий, але непослідов-
ний у судженнях. …Голосно регоче, манірний, гримасує, висуваю-
чи з рота язика. Іноді пошепки починає запитувати, чи випустять 
його, причому після кількаразових роз’яснень про компетентність 
цього питання слідчих органів знову стереотипно повторює це пи-
тання. При розпиті про переживання після затримання стає три-
вожним, вид трохи розгублений. Пам’ять і інтелект з’ясувати не 
представляється можливим через відсутність продуктивного кон-
такту. Періодично ставав настороженим, тривожним, конфлікту-
вав з іншими обслідуваними.

Висновок

1. Кучерук В.В. на цей час виявляє ознаки гострого психічного роз-
ладу у формі реактивного стану.
2. У зв’язку зі складністю клінічних проявів реактивного стану, 
яким може дебютувати й інше психічне захворювання, вирішити 
на цей час питання про осудність не представляється можливим.
3. За своїм психічним станом Кучерук В.В. має потребу в застосу-
ванні примусових заходів медичного характеру – госпіталізації до 
психіатричної лікарні...

15. На початку червня 2002 року заявник був переведений назад 
у СІЗО. 6 червня 2002 року його оглянув психіатр СІЗО. Йому не 
було призначено ніякого лікування в цьому випадку.

16. 12 червня 2002 року слідчий виніс постанову про застосуван-
ня примусових заходів психіатричного характеру до заявника. У той 
же день справа заявника була передана в Комінтернівську районну 
прокуратуру для схвалення. 14 червня 2002 року подання слідчого й 
матеріали справи були отримані Комінтернівським судом.

17. 5 липня 2002 року Комінтернівський суд після змагальних 
слухань в присутності адвоката заявника встановив, що заявник об-
винувачується в здійсненні крадіжки й хуліганства. Посилаючись 
на висновок експертів від 29 травня 2002 року суд дійшов висновку, 



Справа «кучерук проти україни»

���

що гострий психічний розлад заявника не дає можливості на цьому 
етапі визначити його осудність під час здійснення злочину й, от-
же, розглянути питання про покарання. Комінтернівський суд виніс 
постанову у відповідності до статті 421 Кримінально-процесуального 
кодексу (далі – «КПК») про застосування до заявника примусових 
заходів медичного характеру й призупинив кримінальне розсліду-
вання проти нього до його одужання. Суд також указав:

«Після доставляння Кучерука Володимира Вікторовича в пси-
хіатричну установу, запобіжний захід у вигляді утримання під вар-
тою ... – скасувати.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному суді Харківсь-
кої області ... протягом 15 діб з моменту його оголошення».

18.10 липня 2002 року постанова суду від 5 липня 2002 року була 
спрямована до СІЗО для виконання.

2. Події липня 2002 року

19. У цей час заявник, що утримувався у звичайній камері, по-
чав проявляти симптоми психічного розладу. При наступному роз-
слідуванні ув’язнені, які втримувалися з ним в одній камері, стверд-
жували, що заявник поводився дивно: невиразно бурмотав, знена-
цька викрикував на їхню адресу або починав скандалити. 2 липня 
2002 року заявник напав на одного зі співкамерників. У той же день 
він був переведений до медичної частини СІЗО, де був поміщений у 
камеру разом з іншими ув’язненими.

20. Починаючи з 2 липня кожна нова зміна охоронців СІЗО пос-
тійно інформувалася про можливі насильницькі спалахи заявника й 
загрозу, яку він представляє для інших ув’язнених, персоналу СІЗО 
й самого себе.

21. 3 липня 2002 року тюремний психіатр обстежив заявника, ус-
тановив, що він страждає шизофренією і перебуває в кататонічному 
ступорі й прописав транквілізатори, аналептики (ліки, що стимулю-
ють центральну нервову систему) і загальнозміцнювальні препарати 
(systemic drugs). 4 липня 2002 року психіатр установив, що заявник 
вийшов з кататонічного ступору й вніс зміни в його лікування.

22. 8 липня 2002 року заявник став особливо збуджений, без-
ладно рухався по камері, розмахував руками, натикався на меблі й 
викрикував лайки на адресу охоронців. О 7 годині ранку три чергові 
охоронця були викликані медичним персоналом, щоб щось зробити 
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із заявником. Через оглядовий отвір вони бачили його безладні рухи 
й, визнавши це буйством у значенні статті 18 закону «Про поперед-
нє ув’язнення», наказали заявникові припинити це, стати обличем 
до стіни й закласти руки за спину. Заявник не підкорився наказам, 
охоронці попередили його, що вони мають намір застосувати силу 
і ввійшли до камери. Охоронці побили заявника гумовими кийка-
ми, поклали його на підлогу і скували наручниками. Хоча тюрем-
ний фельдшер був викликаний оглянути заявника незабаром після 
інциденту, немає відомостей про те, що йому була надана медична 
допомога або лікування у зв’язку з ушкодженнями, отриманими під 
час боротьби.

23. У рапорті, датованому 8 липня 2002 року й доповненому (оче-
видно) 15 липня 2002 року, три охоронці й фельдшер, причетні до 
подій, доповідали начальникові СІЗО про обставини використання 
спеціальних засобів (гумових кийків і наручників). У додатковому 
написі було додано, що наручники були вдягнуті о 7 годині 8 лип-
ня й зняті о 6.45 годин 15 липня 2002 року. Унизу сторінки, під 
підписами посадових осіб і фельдшера зазначено, що були виявлені 
«виразні сліди їх [кийків і наручників] застосування, і ніяких ін-
ших ушкоджень ... не було виявлено». Ця примітка була підписана 
якимсь Х., очевидно тюремним лікарем або фельдшером, і датована 
15 липня 2002 року.

24. 8 липня 2002 року начальник СІЗО покарав заявника де-
сятьма добами утримування в карцері за «грубе порушення режиму 
утримування». Перед поміщенням до карцеру заявник був огляну-
тий двома представниками персоналу й лікарем, які відзначили у 
своєму рапорті, що на плечах і сідницях заявника є сліди, заподіяні 
гумовими кийками. Однак, вони прийшли до висновку, що заявник 
може утримуватися в карцері.

25. Перебуваючи в карцері, заявник був замкнений протягом 
двадцяти трьох годин у день. Хоча в карцер щодня приходив тера-
певт і психіатр, ніякого лікування або медикаментів йому не було 
призначено, оскільки, як випливає з медичних записів, він відмо-
вився від них. У записах медичної карти заявника за 10, 12 і 16 лип-
ня, зроблені тюремним психіатром, значиться:

«10 липня 2002 року ... [заявник] зробив різкий рух у мою сторону, 
простягаючи сковані наручниками руки...
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12 липня 2002 року ... [заявник] швидко переміщався по камері, із-
виваючись і намагаючись просунути ноги між скованими наруч-
никами руками... [він] бився головою об стіну, намагаючись звіль-
нитися від наручників...
16 липня 2002 року ... [заявник] намагається зняти наручники, ка-
чаючись по підлозі».

26. Утримування заявника в карцері тривало до його звільнення 
із СІЗО 17 липня 2002 року.

3. Лікування в психіатричній лікарні

27. 17 липня 2002 року заявник був переведений до лікарні для 
примусового лікування відповідно до постанови Комінтернівського 
Суду від 5 липня 2002 року.

28. 27 січня 2003 року комісія психіатрів лікарні після оцінки 
психічного стану заявника рекомендувала продовження його психіат-
ричного лікування.

29. 28 лютого 2003 року Комінтернівський суд, взявши до уваги 
висновок експертів від 29 травня 2002 року й усне клопотання лі-
каря лікарні, задовольнив клопотання головного психіатра лікарні 
й продовжив примусове психіатричне лікування заявника до його 
одужання.

30. 2 квітня 2003 року мати заявника подала до Московського 
районного суду м. Харкова (далі – «Московський суд») заяву у від-
повідності до статті 256 Цивільного процесуального кодексу (далі – 
«ЦПК») про визнання її сина недієздатним через психічне захворю-
вання.

31. 26 травня 2003 року комісія психіатрів лікарні рекомендува-
ла припинити примусове лікування заявника.

32. 28 травня 2003 року Московський суд призначив судово-
психіатричну експертизу заявника у відповідності до статті 258 ЦПК 
для визначення його осудності.

33. 7 липня 2003 року Комінтернівський суд скасував примусове 
лікування. Він також указав, що повинно бути відновлене криміналь-
не розслідування відносно заявника й проведена судово-психіатрич-
на експертиза для визначення його осудності на момент здійснення 
злочину.
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34. 1 серпня 2003 року досудове розслідування відносно заявни-
ка було відновлено.

35. 4 серпня 2003 року лікарня одержала постанову Комінтер-
нівського суду від 7 липня 2003 року.

36. 5 серпня 2003 року слідчий подав подання в Комінтернівсь-
кий суд із проханням призначити заявникові стаціонарну судово-
психіатричну експертизу у відповідності до статті 205 КПК, що було 
задоволено 6 серпня 2003 року.

37. Обидві судово-медичні експертизи, призначені Московським 
і Комінтернівським судом, були закінчені 1 вересня 2003 року. Екс-
перти-психіатри прийшли до висновку, що психічний розлад заяв-
ника не давав йому можливості розуміти наслідки його дій і управ-
ляти ними.

38. 2 вересня 2003 року заявник був звільнений з лікарні й пере-
даний його матері.

39. 4 листопада 2003 року Комінтернівський суд припинив кримі-
нальне розслідування відносно заявника через його неосудність.

40. 11 листопада 2003 року Московський суд задовольнив заяву 
матері заявника й визнав його недієздатним.

4. Розслідування стверджуваного поганого поводження 
і незаконного утримання під вартою

41. Після переводу заявника до лікарні 17 липня 2002 року його 
матері повідомили про його місцеперебування. Пані Кучерук стверд-
жувала, що коли вона наступного дня відвідала його, вона побачила, 
що заявник дуже сильно побитий і насилу рухається й говорить. Вона 
стверджує, що єдині слова, які заявник зміг вимовити, «сильно били».

42. 25 липня 2002 року мати заявника подала кримінальну скар-
гу проти охоронців СІЗО відносно поганого поводження з її сином.

43. 2 серпня 2002 року мати заявника й представник місцевої 
правозахисної організації відвідали заявника у відділенні. Вони 
склали документ, який підтверджує, що заявник мав ушкодження 
на голові за лівим вухом, кілька синців на обличчі й чолі, глибокі 
порізи навколо зап’ясть.

44. У невідому дату начальник СІЗО почав перевірку за скар-
гою матері заявника. 19 і 20 серпня 2002 року були взяті пояснення 
у двох ув’язнених, які перебували разом із заявником у звичайній 
камері, від його співкамерників у медичній частині, які спостері-
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гали інцидент 8 липня 2002 року, трьох охоронців, причетних до 
інциденту й тюремного фельдшера. Ув’язнені й охоронці коротко 
описали події 2-8 липня 2002 року, як вони викладені вище в §§ 19 
і 22. Фельдшер писав, що його викликали оглянути заявника після 
того, як той був знерухомлений охоронцями. Він виявив сліди за-
стосування гумових кийків на лопатках і сідницях заявника й сліди, 
залишені наручниками. 

45. У ході перевірки, 14 серпня 2002 року начальник СІЗО при-
значив судово-медичний огляд. У той же день заявник був огляну-
тий експертом Харківського інституту судової медицини. Висновок 
експерта стверджувало наступне: 

«Дослідницька частина

…в області правого лучезап’ясного суглоба є садно довгастої фор-
ми з коричнюватою щільною кіркою розмірами 2,5 x 0,5 см. Рана 
спрямована горизонтально. Аналогічного характеру садна є на 
внутрішній поверхні правого лучезап’ясного суглоба, на внутріш-
ній і зовнішній поверхнях лівого лучезап’ясного суглоба. Анало-
гічні ушкодження спостерігаються в правій потиличній області, на 
лівому ліктьовому суглобі, на правій потиличній області, на задні-
внутрішньої поверхні й на передній поверхні лівого стегна. Ці уш-
кодження мають розміри від 1x0.2 см. до 5.5x0.3 см...

Висновок

1. Відповідно до медичних документів, наданих [начальником СІЗО], 
установлено, що в п. Кучерука були синці й садна, які були нанесені 
тупими твердими предметами.
2. Протягом огляду в п. Кучерука 14.08.2002 року виявлені садна на 
голові, правій нозі, руках і стегні. Також виявлені синці на лівому 
очному яблуці й лівому плечі. Всі ці ушкодження утворилися від 
дій тупих твердих предметів. Синці утворилися в період від трьох 
до п’яти днів до огляду, а садна від семи до десяти днів...
3. Беручи до уваги опис ушкоджень у медичних документах [скла-
дених медичними співробітниками СІЗО], а також запису від 8 і 15 
липня 2002 року, у яких ушкодження взагалі не описані, характер 
ушкоджень (зазначена наявність слідів, залишених кийками й на-
ручниками), неможливо визначити давнини нанесення зазначених 
ушкоджень.
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4. Ушкодження пану Кучеруку могли бути заподіяні спеціальними 
засобами (гумовими кийками й наручниками). 

46. 21 серпня 2002 року начальник СІЗО виніс постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи відносно охоронців, при-
четних до інциденту, не знайшовши в їхніх діях порушень. У своєму 
рішенні він послався на пояснення персоналу СІЗО й співкамерни-
ків заявника й медичний висновок від 14 серпня 2002 року. У нев-
становлений день відділ нагляду Харківської районної прокуратури 
підтвердив це рішення.

47. 4 вересня 2002 року мати заявника одержала листа від на-
чальника СІЗО, у якому той повідомив її про те, що кримінальне 
розслідування проти працівників в’язниці порушено не було, але не 
вказав дату винесення цієї постанови й не надав його копію. У своє-
му листі начальник СІЗО також висловив свою думку про те, що 
гумові кийки й наручники застосовувалися охоронцями відповідно 
до встановлених внутрішніх правил. Вони заявляли, що намагалися 
захистити працівників СІЗО й самого заявника від його безконт-
рольного й агресивного поводження.

48. 26 грудня 2002 року Харківське обласне управління Департа-
менту з питань виконання покарань (далі – «Департамент») повідо-
мив матері заявника, що додаткова перевірка за її заявою не виявила 
неправильних дій охоронців СІЗО. 

49. Листом від 16 січня 2003 року глава Департаменту повідомив 
матері заявника про те, що її наступні скарги необґрунтовані. Він 
послався на проведену начальником СІЗО перевірку, що закінчилася 
постановою від 21 серпня 2002 року. Після цього першого згадуван-
ня дати рішення начальника СІЗО в офіційній переписці з матір’ю 
заявника 8 лютого 2003 року вона попросила надати доступ до ма-
теріалів перевірки й копію постанови. 25 лютого 2003 року глава 
Департаменту відмовив у цьому проханні. 27 березня 2003 року він 
відмовив у її повторному проханні. 

50. 31 березня 2003 року мати заявника оскаржила рішення на-
чальника СІЗО від 21 серпня 2002 року в суді. 27 травня 2003 ро-
ку Жовтневий районний суд м. Харкова (далі – «Жовтневий суд»), 
вислухавши прокурора, відхилив її скаргу як необґрунтовану. Мати 
заявника подала апеляцію. 
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51. У процесі розгляду апеляції, 14 серпня 2003 року, адвокат 
заявника вперше одержав доступ до матеріалів справи.

52. 18 листопада 2003 року Харківський апеляційний суд скасу-
вав рішення Жовтневого суду на тій підставі, що воно було прийняте 
під час відсутності заявника, і направив справу на новий розгляд.

53. 24 грудня 2003 року Жовтневий суд прийняв рішення без 
будь-якого докладного обґрунтування про те, що розслідування бу-
ло недостатнім. Він відновив перевірку й передав його начальникові 
СІЗО для подальшої перевірки.

54. 4 березня 2004 року начальник СІЗО, посилаючись на ті ж 
самі докази, знову припинив перевірку. У його постанові було зазна-
чено, inter alia, наступне:

«...п. Кучерук прибув в [СІЗО] з медичним висновком від 15 квіт-
ня 2002 року, виданим міською лікарнею № 13, відповідно до якого 
він міг перебувати в ув’язненні в СІЗО... На підставі цієї інформації 
п. Кучерук був поміщений до медичної частини.
16 квітня 2002 року г-н Кучерук був оглянутий [психіатром СІЗО], 
який поставив йому діагноз – шизофренія. Під час огляду його 
психічний стан було задовільним, і він не мав потреби в активному 
лікуванні».

Відносно поводження заявника після інциденту 2 липня 2002 
року і його переводу зі звичайного відділення до медичного началь-
ник указав наступне:

«3 липня 2002 року п. Кучерук був оглянутий [психіатром СІЗО], 
що поставив йому діагноз – шизофренія й кататонічний ступор, йо-
му було призначено відповідне лікування.
4 липня 2002 року пацієнт вийшов з кататонічного ступору... однак 
у нього усе ще були конфлікти зі співкамерниками.
Відповідно, на підставі узагальнених даних про неадекватне повод-
ження г-на Кучерука, черговим охоронцям були дані інструкції на 
випадок його можливих насильницьких дій відносно співкамерни-
ків і працівників СІЗО».

У постанові від 4 березня 2004 року також вказується, що слі-
дом за інцидентом 8 липня 2002 року заявника помістили в карцер 
за грубе порушення тюремного режиму. З огляду на психічний стан 
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заявника, фельдшер, що проводив його огляд після інциденту, поре-
комендував тримати його в наручниках. 

Відносно часу переводу заявника до лікарні, начальник СІЗО 
вказав, що:

«Рішення [Комінтернівського суду від 5 липня 2002 року] не міс-
тило яких-небудь вказівок про негайне виконання. У ньому був 
зазначений п’ятнадцятидений строк для апеляції; отже, строк, пе-
редбачений статтею 404 Кримінально-процесуального кодексу для 
виконання цього рішення був дотриманий, тому що заявник був 
переведений до [лікарні] 17 липня 2002 року».

55. 1 жовтня 2004 року Жовтневий суд по скарзі адвоката заяв-
ника скасував цю постанову й визнав необхідним подальше розслі-
дування. Суд відзначив наступні порушення:

– відсутня оцінка показань матері заявника відносно стану здо-
ров’я заявника в липні-серпні 2002 року;

– відсутня оцінка законності й обґрунтованості дій охоронців з 
погляду заборони принижуючого достоїнство поводження; 

– відсутній висновок про те, чи становило поводження заявни-
ка таке порушення режиму утримування, що заслуговувало на по-
міщення до карцеру;

– відсутній висновок про пропорційність використання сили;
– той факт, що розслідування проводив начальник СІЗО, тобто 

особа, чия неупередженість найвищою мірою сумнівна.
56. Матеріали справи були передані до Харківської обласної 

прокуратури для додаткової перевірки. У постанові від 1 листопада 
2004 року прокурор відділу з нагляду за установами виконання по-
карань Харківської обласної прокуратури прийшов до такого ж вис-
новку, як і начальник СІЗО, що заявник міг утримуватися в СІЗО 
й що відповідний персонал діяв належним чином на підставі даних 
йому розпоряджень і відповідних інструкцій. Прокурор послався 
щодо цього на докази, зібрані при перевірці начальником СІЗО, і 
на показання психіатра СІЗО про те, що звичайно для заспокоєн-
ня психічно хворих пацієнтів використовуються певні медикамен-
ти. Однак, якщо ці медикаменти відсутні, для знерухомлення та-
ких пацієнтів використовуються спеціальні засоби. Прокурор також 
погодився з висновком начальника СІЗО про те, що поводження 
заявника становило грубе порушення правил утримування в СІЗО 
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й заслуговувало на поміщення його до карцеру. Мати заявника ос-
каржила цю постанову.

57. 30 липня 2005 року Червонозаводський районний суд м. Хар-
кова (далі – «Червонозаводський суд») скасував цю постанову й виз-
нав необхідною подальшу перевірку, оскільки органи розслідування 
не виконали вказівки Жовтневого суду.

58. 6 вересня 2005 року старший прокурор відділу з нагляду за 
установами виконання покарань Харківської обласної прокуратури 
після додаткової перевірки вирішив не висувати обвинувачення ко-
му-небудь із персоналу СІЗО. У своїй постанові він по суті повторив 
висновки постанови від 1 листопада 2004 року про те, що заявник міг 
утримуватися в СІЗО й що в діях персоналу СІЗО не було порушень. 
Старший прокурор стверджував, inter alia, що утримування заявника 
під вартою після 12 червня 2002 року ґрунтувалося на листі начальни-
ка слідчого відділу Комінтернівського районного відділу міліції про 
те, що справа заявника буде передана до Комінтернівської районної 
прокуратури для схвалення. Відносно поміщення заявника на десять 
діб до карцеру він вирішив, що «серйозність накладеного покаран-
ня повністю відповідала характеру здійсненого порушення». Він також 
установив, що заявник утримувався в СІЗО до 17 липня 2002 року 
внаслідок п’ятнадцятиденного строку для вступу рішення від 5 липня 
2002 року в чинність. Хоча судово-медичний огляд від 14 серпня 2002 
року відзначив, що заявник був скований наручниками охоронцями 
СІЗО, перевірка не встановила, чи був заявник увесь час скований 
наручниками між 8 і 15 липня 2002 року. Старший прокурор дійшов 
висновку, що немає доказів того, що посадові особи СІЗО діяли несум-
лінно або в порушення відповідного законодавства й нормативних ак-
тів, застосувавши до заявника гумові кийки й наручники, помістивши 
його до карцеру і втримуючи його в СІЗО до 17 липня 2002 року.

59. 28 жовтня 2005 року мати заявника оскаржила цю постанову 
в Червонозаводському суді, у якому розгляд дотепер незавершений.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛьНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. Конституція України

60. Відповідні фрагменти з Конвенції передбачають наступне:
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«Стаття 28.

Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню...

Стаття 29

Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та 
в порядку, встановлених законом...»

B. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 року

1. Психічно хворі злочинці

61. Текст статті 19 і статтей 92 і 94-96 Кримінального кодексу від 
5 квітня 2001 року можна знайти в рішенні Суду в справі «Горшков 
проти України» (№ 67531/01, § 28, 8 листопада 2005).

2. Кримінальна відповідальність за перевищення влади 
й службову недбалість

62. Стаття 365 Кодексу передбачає:

«Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне 
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі нада-
них їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду 
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, 
або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридич-
них осіб, карається...»

63. Стаття 367 Кодексу передбачає відповідальність за службову 
недбалість:

«Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконан-
ня службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне 
ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним зако-
ном правам, свободам та інтересам окремих громадян, або держав-
ним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних 
осіб, карається...»
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C. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року

1. Розслідування злочинів

64. Відповідні положення КПК, що регулюють проведення до-
судового розслідування, викладені Судом у рішенні «Сергій Шевчен-
ко проти України» (no. 32478/02, §§ 38-39, 4 квітня 2006).

65. Стаття 101 перераховує органи розслідування. Звичайно ці 
функції виконує міліція. Однак пункт 5 статті 101 також наділяє 
такими повноваженнями керівництво в’язниць і слідчих ізоляторів, 
які проводять розслідування злочинів, здійснених працівниками 
в’язниці, включаючи порушення тюремних правил.

2. Запобіжні заходи

66. Статті 148 (мета і підстави застосування запобіжних заходів) 
і 149 (запобіжні заходи), 150 (обставини, що враховуються при об-
ранні запобіжного заходу) і стаття 156 (строки тримання під вар-
тою) КПК можна знайти в справі «Невмержицький проти України» 
(no. 54825/00, § 53, 5 квітня 2005).

67. Стаття 155 КПК у відповідній частині передбачає наступне:

«Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах 
про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді поз-
бавлення волі на строк понад три роки...
Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, щодо яких 
як запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори».

68. Стаття 237 КПК у відповідній частині передбачає:

«У справі, що надійшла від прокурора [з обвинувальним висновком], 
суддя з’ясовує щодо кожного з обвинувачуваних такі питання:
…4) чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіж-
ного заходу;...»

69. Стаття 241 КПК передбачає:

«Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не 
пізніше десяти діб, а у разі складності справи – не пізніше тридця-
ти діб з дня надходження її до суду».
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3. Стаціонарна судово-медична експертиза 
в медичних установах

70. Стаття 205 КПК передбачає:

«Якщо при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної 
експертизи виникає необхідність тривалого спостереження за об-
винуваченим або дослідження його, суд за поданням слідчого, по-
годженого з прокурором, поміщає його у відповідний медичний 
заклад, про що виносить постанову».

4. Розгляд апеляції

71. Стаття 347 Кодексу передбачає:
«Апеляція може бути подана:
…2) на постанови про застосування чи незастосування примусо-
вих заходів виховного і медичного характеру, ухвалені місцевими 
судами».

72. У відповідності до статті 349 Кодексу:

«Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції, 
якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана протя-
гом п’ятнадцяти діб з моменту їх проголошення...»

5. Виконання постанови

73. Стаття 402 КПК передбачає:

«Ухвала і постанова суду першої інстанції, якщо інше не передба-
чено цим Кодексом, набирають законної сили і виконуються після 
закінчення строку на подачу апеляцій».

6. Застосування примусових заходів медичного характеру

74. Статті 416 (підстави до застосування примусових заходів ме-
дичного характеру) і 422 (скасування або зміна примусових заходів 
медичного характеру) КПК викладені в справі Горшков (цитоване 
вище в § 31).

75. Стаття 424 передбачає:

«На ухвалу, постанову, винесені суддею або судом в порядку, перед-
баченому цим розділом, може бути подано апеляційну чи касацій-
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ну скаргу або внесено апеляційне або касаційне подання прокуро-
ра в загальному порядку».

76. У відповідності до статті 417 КПК:

«Досудове слідство в справах про суспільно небезпечні діяння, вчи-
нені особами у стані неосудності або обмеженої осудності, а також 
про злочини осіб, які вчинили його у стані осудності, але захворіли 
на психічну хворобу до постановлення вироку, проводиться орга-
нами досудового слідства за правилами, передбаченими статтями 
111-130, 148-222 цього Кодексу.
...По закінченні досудового слідства, якщо буде встановлено не-
осудність або обмежена осудність особи, що вчинила суспільно не-
безпечне діяння, складається постанова про направлення справи 
до суду для вирішення питання про застосування примусових за-
ходів медичного характеру... Ця постанова разом зі справою надси-
лається прокуророві».

77. Стаття 418 КПК передбачає наступне:

«Одержавши справу з постановою, складеною відповідно до статті 
417 цього Кодексу, прокурор:
1) погодившись з постановою, затверджує її і надсилає справу до 
суду;
2) визнавши, що ... докази, зібрані в справі, є недостатніми для того, 
щоб зробити висновок про психічний стан обвинувачуваного, або 
що в справі не зібрано достатніх доказів про те, що суспільно небез-
печне діяння, щодо якого провадилось досудове слідство, вчинено 
даною особою, повертає справу з своєю письмовою вказівкою слід-
чому для проведення додаткового досудового слідства».

78. Стаття 419 КПК у відповідній частині передбачає:

«Справи, що надійшли до суду від прокурора в порядку, передба-
ченому статтею 418 цього Кодексу, суддя або голова суду, якщо по-
годиться з постановою слідчого, вносить безпосередньо в судове 
засідання.
Розгляд зазначених справ провадиться у відкритому судовому засі-
данні з обов’язковою участю прокурора та захисника за правилами, 
передбаченими главами 25 і 26 [статті 283-317] цього Кодексу».
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79. У відповідності до статті 421 КПК:

«Коли буде встановлено, що дана [психічно хвора] особа вчинила 
суспільно небезпечне діяння в стані неосудності або обмеженої 
осудності або після вчинення злочину захворіла на психічну хво-
робу ... суд, коли визнає за потрібне, виносить ухвалу, а суддя – пос-
танову про застосування до цієї особи примусових заходів медич-
ного характеру, з зазначенням яких саме».

D. Цивільний процесуальний кодекс 1963 року

80. Стаття 221 ЦПК передбачає у відповідній частині:

«Суд повинен призупинити розгляд справи, якщо ... неможливо 
розглянути цю справу до закінчення іншого цивільного, кримі-
нального або адміністративного процесу».

81. Стаття 256 ЦПК передбачає, що близькі родичі психічно хво-
рого, громадянські організації, прокурор або органи опіки й піклу-
вання можуть подати заяву в суд про визнання психічно хворого 
обмежено дієздатним. 

82. У відповідності до статті 257 ЦПК у заяві про визнання 
громадянина обмежено дієздатним повинні бути викладені обста-
вини, що підтверджують його психічне захворювання, внаслідок 
якого особа не може усвідомлювати значення своїх дій і керувати 
ними.

83. Стаття 258 ЦПК уповноважує суд призначити, при наявності 
достатніх підстав, судово-психіатричну експертизу. У виняткових 
випадках, коли зазначена особа ухиляється від проходження експер-
тизи, суд може призначити примусове проходження судово-психіч-
ної експертизи. 

E. Закон «Про попереднє ув’язнення» 1993 року

84. Стаття 8 Закону передбачає:

«Узятих під варту осіб тримають у загальних камерах. У винят-
кових випадках…або при наявності медичних підстав за мотиво-
ваною постановою особи, установи, начальника установи попе-



Справа «кучерук проти україни»

���

реднього ув’язнення, затриманого можуть тримати в одиночних 
камерах».

85. Стаття 18 Закону передбачає правила застосування сили пра-
цівниками в’язниці. Працівники місць попереднього ув’язнення ма-
ють право застосовувати до ув’язнених фізичну силу, спеціальні за-
соби, у тому числі вогнепальну зброю. Застосуванню сили повинне 
передувати попередження, якщо дозволяють обставини. У випадку 
неможливості уникнути застосування чинності, вона не повинна 
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на ад-
міністрацію обов’язків і повинна зводитися до заподіяння наймен-
шої шкоди здоров’ю правопорушників. Працівники місць поперед-
нього ув’язнення мають право застосовувати силу і спеціальні засо-
би, у тому числі прийоми рукопашного бою, наручники, кийки й т.д. 
для припинення фізичного опору, насильства, буйства, подолання 
протидій законним вимогам адміністрації, якщо інші способи не 
забезпечили виконання покладених на неї обов’язків. Забороняється 
застосовувати спеціальні засоби й зброю до жінок з явними озна-
ками вагітності, осіб похилого віку, або до осіб з вираженими озна-
ками інвалідності, до неповнолітніх, крім випадків вчинення ними 
групового нападу, що загрожує життю або здоров’ю працівників міс-
ць попереднього ув’язнення й інших осіб.

86. Начальник місця попереднього ув’язнення має право поміс-
тити ув’язненого до дисциплінарної камери, якщо є така необхід-
ність, для припинення фізичного опору, насильства, буйства, подо-
лання протидій законним вимогам адміністрації.

87. Для застосування запобіжного заходу, час і ступінь її вико-
ристання визначається залежно від обставин, характеру правопору-
шення й особистої характеристики порушника.

88. Працівник місця попереднього ув’язнення, що застосував си-
лу, або спеціальні засоби повинен негайно рапортом сповістити про 
це своєму безпосередньому начальникові для негайного оповіщення 
прокурора. Всі особи, до яких застосовувалася сила або спеціальні 
засоби повинні бути негайно оглянуті фахівцем в області медицини.

F. Закон «Про психіатричну допомогу» 2000 року

89. Відповідні положення викладені в справі Горшкова (§ 30)
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G. Постанова Ради Міністрів Української РСР № 49 
від 27 лютого 1991 року «Про затвердження 

Правил застосування спеціальних засобів 
при охороні громадського порядку»

90. Пункт 4 Постанови передбачає обставини, за яких можуть 
застосовуватися спеціальні засоби, включаючи необхідність їхнього 
застосування у випадку припинення опору працівникам міліції й 
інших осіб, що несуть офіційні, публічні зобов’язання.

91. Пункт 6 Постанови передбачає, що рішення про застосуван-
ня спеціальних засобів приймає посадова особа, відповідальна за за-
безпечення громадського порядку, або керівник конкретної операції. 
Ця особа повинна негайно повідомити безпосереднього начальника 
в письмовому вигляді. 

92. Пункт 7 Постанови зобов’язує працівників міліції, які за-
стосували спеціальні засоби, негайно забезпечити медичну допомо-
гу потерпілому. 

93. Пункт 14 Постанови забороняє нанесення ударів гумовим кий-
ком по голові, шиї, ключичній області, животу, половим органам.

Н. Наказ № 346/877 Міністерства Охорони здоров’я 
від 19.12.2000 року «Про заходи щодо запобігання 

небезпечним діям з боку осіб, які страждають 
на тяжкі психічні розлади»

94. Відповідно до пункту 2.5 Наказу № 346/877 медична установа 
обов’язково повинна повідомити відповідне відділення міліції про 
те, що незабаром буде звільнений психічно хворий пацієнт.

І. Наказ Міністерства Охорони здоров’я № 397

95. Відповідні витяги з Наказу Міністерства Охорони здоров’я 
№ 397 від 08.09.2001 року відносно процедури для застосування 
примусових засобів медичного характеру в психіатричних лікарнях 
до психічно хворих осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння 
(прин. Верховним Судом України, МВС, Генпрокуратурою) викла-
дені в справі Горшкова (§ 32).

96. Відповідні витяги із Правил із застосування примусових за-
ходів медичного характеру до психічно хворих осіб, що вчинили сус-
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пільно небезпечні діяння (прийнято Мін. Охорони здоров’я No. 397) 
також викладені в справі Горшкова (§ 33).

J. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень» № 15 від 26 грудня 2003 року

97. Відповідно до пункту 8 Постанови насильство, як елемент 
надмірного застосування сили, може бути фізичне й психологічне. 
Фізичне насильство може привести, крім усього іншого, до незакон-
ного позбавлення волі, побоям. 

98. Пункт 9 Постанови передбачає, що хворобливими й такими, 
що принижують достоїнство потерпілого, необхідно вважати дії, які 
заподіюють йому фізичні або моральні страждання. Такі дії, крім 
іншого, можуть виражатися в протиправному застосуванні міліцією 
спеціальних засобів, таких як кийки й наручники. 

К. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику застосування примусових заходів медичного 
характеру» № 2 від 19 березня 1983 року й Постанова 

Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування 
судами примусових заходів медичного характеру 

та примусового лікування» № 7 від 3 червня 2005 року

99. Постанова 1983 року була чинною на той час. В 2005 її замі-
нила постанова від 07.03.2005 року.

100. В обох Постановах (п.п. 9, 15), національне законодавство 
надає перелік примусових заходів медичного характеру, установлю-
ючи, що суд, призначаючи примусове лікування особі, повинен од-
ночасно припинити превентивну міру з моменту надходження особи 
в психіатричну установу.

L. Дотримання прав людини в місцях попереднього 
ув’язнення. Витяги з повідомлень Уповноваженого 
з Прав Людини України 2001 (перший річний звіт) 

і 2002 (другий річний звіт)

101. Відповідні положення першого й другого звітів викладені в 
справі Невмержицького (вище §§ 60,61). 
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III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНтИ

102. Відповідні витряги з Рекомендацій № R(87) Комітету Мі-
ністрів Ради Європи «щодо Європейських пенітенціарних правил» 
(12.02.1987 року) передбачають наступне: 

Медичне обслуговування

26.1. Кожна пенітенціарна установа повинна обслуговуватися хо-
ча б одним лікарем загальної практики. Організація медичного об-
слуговування повинна здійснюватися в тісному контакті з адмініст-
рацією місцевої або національної служби охорони здоров’я. Воно по-
винне включати психіатричну службу, що забезпечує діагностику й, 
якщо необхідно, лікування психічних розладів.

26.2. Ув’язнені, що потребують спеціалізованої медичної допо-
моги переводяться в спеціалізовані установи або загальногромадян-
ські лікарні, у тих випадках, коли в місці позбавлення волі є стаціо-
нар, він повинен бути оснащений устаткуванням і фармацевтичними 
засобами, що дозволяють забезпечити належні нагляд й лікування 
хворим, а відповідний персонал повинен мати достатню професійну 
підготовку.

30.1. Нагляд за фізичним і психічним здоров’ям ув’язнених пок-
ладається на лікаря, що провадить огляд всіх хворих ув’язнених в 
умовах і з дотриманням періодичності, які передбачаються лікарня-
ними нормами, а також оглядає всіх тих, хто заявляє про захворю-
вання або травму, і тих, хто вимагає особливої уваги.

30.2. Лікар представляє директорові доповідь щораз, коли зна-
ходить, що подальше перебування в ув’язненні або які-небудь умови 
утримування в ув’язненні нанесли або завдадуть шкоди фізичному 
або психічному здоров’ю ув’язненого.

Дисципліна й покарання

38.1. Вміщення ув’язненого в дисциплінарний ізолятор як пока-
рання, а також будь-яке інше покарання, що може негативно позна-
читися на фізичному або психічному здоров’ї ув’язненого, може бути 
застосовано тільки за умови, якщо лікар після медичного обстежен-
ня ув’язненого письмово засвідчить, що даний ув’язнений може за 
станом здоров’я винести таке покарання.
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Засоби стримування

39. Забороняється використання ланцюгів і кайданів. Наручни-
ки, гамівні сорочки й інші подібні засоби, що обмежують рух, ні за 
яких умов не повинні застосовуватися як покарання. Вони можуть 
бути використані тільки в наступних випадках:

a) як міра обережності, щоб запобігти можливій втечі під час 
перевезення, за умови, що вони будуть зняті, як тільки ув’язнений 
буде доставлений у судовий або адміністративний орган, якщо тіль-
ки даним органом не прийняте інше рішення;

b) із причин медичного характеру за вказівкою й під наглядом 
лікаря;

c) за наказом директора, якщо інші способи впливу на ув’яз-
неного зазнали невдачі, щоб перешкодити йому заподіяти фізичну 
травму самому собі або іншим, або нанести серйозний матеріальний 
збиток; у цьому випадку директор повинен терміново проконсуль-
туватися з лікарем і доповісти у вищестоящу адміністративну інс-
танцію.

40. Способи й методи застосування засобів стримування, дозво-
лених попередньою статтею, визначаються законом або іншим дію-
чим нормативним актом. Тривалість їхнього застосування в жодно-
му разі не повинна виходити за межі необхідності.

Душевнохворі й психічно ненормальні ув’язнені

100.1. Душевнохворі не повинні утримуватися в пенітенціарних 
установах. Вживаються заходи для їхнього якнайшвидшого переводу 
у відповідні заклади для душевнохворих.

100.2. Повинні бути створені спеціальні заклади або відділен-
ня під медичним контролем для спостереження за ув’язненими, що 
страждають іншими психічними захворюваннями й розладами, і їх-
нього лікування.

100.3. Медична або психіатрична служба місця позбавлення волі 
забезпечує психіатричне лікування всіх ув’язнених, які його потре-
бують.

103. Відповідні витяги з доповіді ЕКПП [CPT/Inf (2004) 34] Ук-
раїна з 10 по 26 вересня 2000 року містять наступне:

«ЕКПП відзначає, що всі психічно хворі ув’язнені, включаючи за-
суджених довічно, повинні одержувати лікування в спеціально ос-
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нащеній медичній установі, компетентними лікарями. Змушуючи 
таких ув’язнених залишатися у в’язниці, де вони не можуть одер-
жати відповідне лікування через відсутність підхожих засобів або 
тому що такі кошти відмовляються прийняти їх, – неприйнятне 
положення речей. Передачу душевнохворих ув’язнених відповідній 
психіатричній установі потрібно вважати високим пріоритетом.»

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 3 И 13 КОНВЕНЦІЇ

104. Заявник скаржився на необґрунтоване й непропорційне ви-
користання сили персоналом СІЗО в ході його утримання під вар-
тою, на утримання його в наручниках під час перебування в карцері, 
на неадекватне лікування й медичну допомогу в ході утримання під 
вартою й на відсутність ефективного й незалежного розслідування 
заяв про погане поводження.

Він посилався на статтю 3 Конвенції, що передбачає:

«Ніхто не може піддаватися катуванням або нелюдському або при-
нижуючому достоїнство поводженню або покаранню».

Заявник також посилався на статтю 13 Конвенції, що передбачає:

«Кожний, чиї права та свободи, передбачені Конвенцією, порушені, 
повинен мати ефективні засоби правового захисту в національних 
органах незалежно від того, що порушення були вчинені особами, 
що діють в офіційній якості».

A. Прийнятність

1. Вичерпання національних засобів правового захисту

105. Уряд стверджував, що скарга заявника відносно поганого 
поводження є передчасною, оскільки кримінальне розслідування з 
цього питання ще незакінчено. Також вказувалось на можливість 
позову проти органів влади про відшкодування шкоди в цивільному 
порядку.

106. Уряд також стверджував, що заявник не вичерпав доступ-
них йому національних засобів правового захисту, як це передбачено 
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статтею 35 § 1 Конвенції, оскільки він не порушив цивільного про-
цесу відносно умов його утримання під вартою, або не поставив пе-
ред адміністрацією СІЗО питання про його перевод в іншу камеру, 
або про неадекватність умов його утримування. Він також не подав 
скаргу на неадекватне медичне обслуговування в контексті кримі-
нального розслідування відносно персоналу СІЗО.

107. Заявник стверджував, що засоби правового захисту, на які 
посилається Уряд, були неефективними в його випадку.

108. Суд нагадує, що правило вичерпання національних засо-
бів правового захисту, на яке посилається стаття 35 § 1 Конвенції, 
зобов’язує заявників використовувати в першу чергу засоби правового 
захисту, звичайно наявні в національній правовій системі й достатні, 
щоб дати їм можливість одержати відшкодування за стверджувані 
порушення. Наявність таких засобів правового захисту повинна бути 
досить певною як у теорії, так і на практиці, без чого їм буде браку-
вати доступності й ефективності. Стаття 35 § 1 також вимагає, щоб 
всі вимоги, які будуть потім заявлені в Суді, були заявлені у відповід-
них національних органах, принаймні, по суті й відповідно до фор-
мальних вимог національного права, однак що потрібно звертатися 
до засобів правового захисту, які не є адекватними й ефективними 
(див. «Aksoy v. Turkey» judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, 
§§ 51-52, і «Akdivar and Others v. Turkey», judgment of 16 September 1996, 
Reports of Judgments and Decisions 1996- IV, §§ 65-67).

109. Суд підкреслює, що при застосуванні правила вичерпання 
національних засобів правового захисту потрібно надавати належ-
ного значення тому, що воно застосовується в контексті механізму 
захисту прав людини, які держави-учасники Конвенції погодилися 
створити. Відповідно, Суд визнав, що стаття 35 § 1 повинна застосо-
вуватися з певним ступенем гнучкості й без зайвого формалізму. Він 
також визнав, що правило вичерпання національних засобів право-
вого захисту не є ні безумовним, ні застосовуваним автоматично; 
для того, щоб визначити, чи було воно дотримано, важливо взяти до 
уваги обставини конкретного випадку. Це означає, крім усього іншо-
го, що Суд повинен реалистично оцінити не тільки наявність засобів 
правового захисту в правовій системі відповідної держави-учасника, 
але також загальний контекст, у якому вони діють, а також особисті 
обставини заявника (див. «Akdivar and Others» judgment cited above, 
p. 1211, § 69, і Aksoy judgment cited above, p. 2276, §§ 53 and 54).
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110. Суд у першу чергу розгляне аргументи Уряду відносно скарг 
заявника про непропорційне застосування сили й наручників.

111. Уряд-відповідач послався на два шляхи, доступних заявни-
кові, а саме на позов про стягнення шкоди й на скаргу в криміналь-
ному порядку.

112. У відношенні першого із заявлених засобів, Суд відзначає, 
що Уряд не вказав, відповідно до якої процедури (цивільної, ад-
міністративної або іншої) такий позов міг бути поданий до суду. 
Суду не було надано яких-небудь рішень, у яких національні суди 
могли б, за відсутності будь-яких результатів кримінального розслі-
дування, розглянути по суті вимоги, що стосуються стверджуваних 
тяжких кримінальних злочинів. Крім того, діюча стаття 221 ЦПК 
забороняє розгляд цивільної справи, поки не вирішена кримінальна 
справа відносно відповідних фактів (див. § 78 вище). У світлі ви-
щесказаного Суд вважає, що заявник не був зобов’язаний подавати 
цивільний позов з метою вичерпання національних засобів правово-
го захисту, і попереднє заперечення щодо цього необґрунтовано.

113. Що стосується кримінально-правових засобів захисту, Суд 
відзначає, що відносно обставин утримання під вартою в СІЗО й, 
особливо, подій 8 липня 2002 року, було відкрите кримінальне роз-
слідування. Перші два раунди попередньої перевірки були проведені 
начальником СІЗО, який представляв причетний орган влади. Пере-
вірка прокуратури почалася більше, ніж через два роки після подій, 
що оскаржуються, і дотепер триває. Вона не привела до пред’явлення 
обвинувачення яким-небудь посадовим особам.

114. Суд вважає, що в цій частині попередніх заперечень Уряду 
ставляться питання відносно ефективності кримінального розсліду-
вання з встановлення відповідних фактів і відповідальності за події, 
про які йде мова в скаргах заявника. Ці питання тісно пов’язані із 
суттю скарг заявника у відповідності до статтей 3 і 13 Конвенції. За 
таких обставин Суд приєднує попередні заперечення до суті скарг 
заявника.

115. Наступним Суд розгляне аргументи Уряду щодо невичер-
пання національних засобів правового захисту відносно скарг на ме-
дичні умови утримання під вартою. Правительство затверджує, що 
заявник повинен був оскаржити медичне лікування до адміністрації 
СІЗО, що він міг позиватися проти СІЗО, і що він повинен був під-
няти ці питання в ході розслідування.
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116. Суд у першу чергу відзначає, що хоча заявник дійсно не по-
давав до адміністрації СІЗО яких-небудь скарг відносно умов свого 
утримання під вартою (№ 41707/98, § 151, 29 квітня 2003), необхідно, 
проте, взяти до уваги, що протягом утримання під вартою у звичай-
ній камері (з початку червня до 2 липня 2002 року, див. §§ 15 і 19 
вище), що, здається, стало причиною найбільших скарг заявника, 
його психічний стан був таким, що істотно підривав його здатність 
спілкуватися із зовнішнім світом. Також слід зазначити, що із самого 
початку адміністрація СІЗО добре знала про психічні проблеми заяв-
ника, а після судово-психіатричної експертизи в травні 2002 року – і 
про те, що його не можна утримувати у звичайній камері. Суд відзна-
чає, що заявникові був поставлений діагноз «шизофренія» не пізніше 
15 квітня 2002 року, а наручники до нього застосували не пізніше 8 
липня 2002 року. За таких обставин не можна очікувати, що заявник 
пред’явить адміністрації СІЗО певні скарги про умови утримання під 
вартою. Отже, Уряд не довів, що в особливих обставинах заявникові 
було необхідно звертатися до органів влади зі скаргами. Таким чи-
ном, цей аргумент повинен бути відкинутий.

117. Що стосується можливості пред’явити цивільний позов від-
носно умов тримання під вартою, Суд нагадує, що стаття 35 § 1 
вимагає, щоб національні засоби правового захисту були не тільки 
доступні, але й давали можливість виправити стверджуване пору-
шення прав особи по Конвенції. Щодо цього Суд відзначає, що Уряд 
не показав, яким чином звернення до цивільного суду могло поліп-
шити умови утримування заявника під вартою. Також він не надав 
якого-небудь прикладу з національної судової практики, щоб пока-
зати, що такий позов, поданий ув’язненим мав які-небудь перспек-
тиви (див. Хохлич, вище в § 153). Суд, отже, відхиляє цей аргумент.

118. Оскільки Уряд стверджує, що заявник чітко не порушував 
питання про медичні умови у своїх скаргах до органів прокуратури, 
що розслідували дії посадових осіб СІЗО, необхідно зазначити, що 
питання про утримування заявника в СІЗО, тобто в установі, що не 
призначена для утримування психічно хворих ув’язнених, становив 
серцевину заяв матері про порушення кримінальної справи. Питан-
ня про відповідність умов утримування заявника під вартою на-
ціональному правовому порядку був повністю відкритий для націо-
нальних органів влади, і аргумент Уряду повинен бути відхилений.
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119. Тому суд приєднує попереднє заперечення відносно ефек-
тивності кримінального розслідування до суті скарг заявника за 
статтями 3 і 13 Конвенції й відхиляє інші заперечення Уряду про 
невичерпання національних засобів правового захисту.

2. Відповідність правилу шести місяців

120. Уряд заявив, що, оскільки заявник стверджував, що немає 
ефективних засобів правового захисту, його скарга про непропорційне 
застосування сили повинна була бути подана протягом шести місяців 
із часу дій, що, можливо, становлять порушення Конвенції. Він стверд-
жував, що спірна подія відбулася 8 липня 2002 року, а заява була пода-
на в Суд 29 грудня 2003 року, тобто більш ніж за шість місяців.

Відносно скарг на медичні умови, Уряд припустив, що шестимі-
сячний строк почав спливати 25 липня 2002 року, коли мати заявни-
ка подала скаргу про порушення кримінальної справи.

121. Заявник заперечував на це, що він ніколи не стверджував, що 
не існує яких-небудь засобів правового захисту відносно статті 3 у при-
нципі. Він скоріше доводив, що ці засоби правового захисту – кримі-
нальне розслідування – виявилося неефективним на практиці в даній 
справі.

122. Оскільки Уряд доводить, що скарги про непропорційне ви-
користання сили були подані із пропуском строку, тобто подані більш 
ніж через шість місяців із часу спірних подій, Суд згодний із Урядом 
у тім, що, якщо ніяких національних засобів правового захисту не 
існує, шестимісячний строк, зазначений у статті 35 § 1 Конвенції як 
правило починає спливати з дати тієї дії, що оскаржується в заяві 
(зрівняй «Al Akidi v. Bulgaria» (dec.), no. 35825/97, 19 September 2000).

123. Однак особливі міркування можуть застосовуватися у ви-
няткових випадках, коли заявник спочатку звернувся до національ-
них засобів правового захисту й тільки згодом довідався, або повинен 
був довідатися, про обставини, які роблять ці засоби неефективни-
ми. У такій ситуації шестимісячний строк повинен обчислюватися із 
часу, коли заявник довідався або повинен був довідатися про ці об-
ставини (зрівняй «Ekinci v. Turkey» (dec.), no. 27602/95, 8 June 1999).

124. У даній справі, здається, після події 8 липня 2002 року де-
які кроки з розслідування можливо непропорційного використання 
сили були дійсно зроблені, що включало проведення судово-медич-
ного огляду тілесних ушкоджень заявника й відібрання пояснень від 
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свідків і посадових осіб, причетних до інциденту. Це розслідування 
також стосувалося обставин, що відносяться до медичних умов ут-
римання заявника й застосування наручників (див. §§ 46-48 вище). 
Суду не здається нерозумним, що заявник, принаймні, спочатку, 
очікував результатів кримінального розслідування компетентними 
національними органами. Суд згодний, що тільки після того, як він 
одержав другу незадовільну відповідь від начальника СІЗО (тобто 
тієї самої особи, чиє рішення про відмову в порушенні криміналь-
ної справи він успішно заперечив у суді), у заявника з’явилися – 4 
березня 2004 року – причини серйозно сумніватися в ефективності 
цього розслідування. За таких обставин Суд згодний, що шестимі-
сячний строк у значенні статті 35 § 1 Конвенції почав спливати не 
раніше 4 березня 2004 року й, отже, скарга у відповідності до статті 3 
Конвенції була подана в межах цього строку.

125. Відносно аргументів Уряду відносно медичних умов утри-
мання під вартою, Суд відзначає, що, як сказано вище (див. § 118), 
це питання заявник підняв у своїх заявах про порушення криміналь-
ної справи. Питання про адекватність лікування заявника протягом 
його утримання під вартою в СІЗО розглядався в ході перевірки, по-
чатої за його скаргами (див. §§ 54, 56 і 58 вище). Отже, міркування 
відносно значення цього кримінального розслідування для визна-
чення початку плину шестимісячного строку (див. §§ 122-124) ціл-
ком застосовні й тут.

126. Тому Суд відхиляє це заперечення.

3. Висновок

127. Суд відзначає, що ці скарги не є відверто необґрунтованими 
в значенні статті 35 § 3 Конвенції. Він також відзначає, що вони не 
є неприйнятними на будь-яких інших підставах. 

B. По суті

1. Стаття 3 Конвенції

a. Події 8 липня 2002 року

128. Заявник стверджував, що органи влади знали або повинні 
були знати про його психічний стан, який погіршився, і що вони ма-
ли достатній час, щоб вжити відповідних заходів для попередження 
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спалаху насильства з його боку 8 липня 2002 року. Він вважає, що 
використання сили було невиправданим і надмірним. Заявник та-
кож ставив під сумнів неупередженість судово-медичної експертизи 
14 серпня 2002 року.

129. Уряд стверджував, що 8 липня 2002 року охоронці вдалися 
до сили для стримування заявника тільки в тім ступені, що була 
необхідною через його власне поводження. Зокрема, гумові кийки 
були використані в суворій відповідності до відповідного національ-
ного законодавства. Уряд також поставив під сумнів юридичну чин-
ність документа, складеного (матір’ю) заявником й представником 
правозахисної організації, у якому відзначені ушкодження заявника. 
Уряд підкреслив, що відповідно до судово-медичної експертизи від 
14 серпня 2002 року тілесні ушкодження заявникові були заподіяні 
після 17 липня 2002 року, тобто після його переводу із СІЗО.

130. Суд відзначає, що сторони згодні в тому, що заявник одер-
жав певні тілесні ушкодження в ході боротьби 8 липня 2002 року. 
Однак вони сперечаються із приводу ступеня цих тілесних ушкод-
жень. Суд відзначає, що відповідно до записів лікарів СІЗО від 8 
липня 2002 року на плечах і сідницях заявника були «ясні сліди» або 
«тілесні ушкодження», які з’явилися від застосування гумових кий-
ків і наручників (див. §§ 23 і 24 вище). Це говорить про те, що тілес-
ні ушкодження в заявника були досить серйозними, щоб розглядати 
справу в контексті статті 3. Отже, немає необхідності вирішувати су-
перечки про дійсні ступені тілесних ушкоджень у заявника, оскільки 
наступні міркування були б застосовані в кожному разі.

131. Суд нагадує, що відносно особи, позбавленої волі, застосу-
вання фізичної сили, що не виправдувалася строго його власним по-
водженням, принижує людське достоїнство і є в принципі порушен-
ням права, передбаченого статтею 3 (див. «Ribitsch v. Austria», judgment 
of 4 December 1995, Series A no. 336, p. 26, § 38 and «Berliński v. Poland», 
nos. 27715/95 and 30209/96, § 59, 20 June 2002).

132. У цьому випадку заявник одержав тілесні ушкодження, 
коли охоронці намагалися припинити його збуджені дії, завдаючи 
йому удари гумовими кийками. Слід зазначити, що після того, як 
заявник напав на одного з ув’язнених 2 липня 2002 року, персонал, 
що заступає на зміну, постійно попереджувався про можливість на-
сильницьких спалахів у нього. Отже, збуджене поводження заявни-
ка в жодному разі не було несподіваною подією, на яке органи влади 
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були змушені реагувати без попередньої підготовки. Три охоронці, 
які були причетні до подій, перевершували за чисельністю заявника. 
Крім того, ні на якому етапі розслідування жоден свідок не стверд-
жував, що заявник намагався напасти на охоронців або на інших 
ув’язнених (див., mutatis mutandis, «Rehbock v. Slovenia», no. 29462/95, 
§ 72, ECHR 2000- XII) або що його безладні рухи, розцінені охорон-
цями як буйство, представляли будь-яку загрозу їхньому здоров’ю 
або здоров’ю інших ув’язнених. За таких обставин Суд думає, що 
використання гумових кийків у цьому випадку було невиправданим 
і становило нелюдське поводження.

133. Отже, тут було порушення статті 3 Конвенції.

b. Утримування в наручниках у карцері

134. Заявник стверджував, що умови його утримування в кар-
цері були неадекватними. Зокрема, він заявляв, що постійне утри-
мування його в наручниках і недостатня медична допомога, надава-
на йому в карцері, становлять порушення статті 3.

135. Уряд стверджував, що утримування заявника в наручниках 
у карцері з 8 по 15 липня було співмірною й необхідною мірою в 
даних обставинах, з огляду на поводження заявника й загрозу, що 
він представляв для себе й інших. Хоча після подій 8 липня 2002 
року заявник не одержав лікування через його відмову від будь-якої 
медичної допомоги, його стан здоров’я перебував під постійним ме-
дичним спостереженням.

136. Уряд також стверджував, що поміщення заявника в карцер 
не було покаранням. Ця міра була призначена для стримування за-
явника й ізоляції його від інших затриманих, щоб попередити за-
подіяння ним якої-небудь подальшої шкоди собі й іншим.

137. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції втілює одну із самих 
фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Вона бе-
зумовно забороняє катування або нелюдське чи принижуюче гід-
ність поводження або покарання незалежно від поводження потер-
пілого (див., наприклад, «Labita v. Italy» [GC], no 26772/95, § 119, 
ECHR 2000-IV).

138. Розглядаючи, чи є покарання або поводження «принижу-
ючим гідність» у значенні статті 3, Суд буде також брати до уваги, 
чи було їхньою метою принизити й образити зацікавлену особу й чи 
заподіяло воно, оскільки мова йде про наслідки, шкідливі наслід-
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ки її або її цілостності способом, не сумісним зі статтею 3 (зрівняй 
«Raninen v. Finland», judgment of 16 December 1997, Reports 1997-VIII, 
pp. 2821-22, § 55). Воно також визначалося як таке поводження, що 
викликало почуття страху, розпачу й неповноцінності, здатні при-
низити й образити потерпілого й, можливо, зламати його фізичний 
і моральний опір (див. «Ireland v. the United Kingdom», judgment of 18 
January 1978, Series A no. 25, p. 66, § 167).

139. Суд також відзначає, що використання наручників або інших 
засобів стримування, як правило, не викликають питань із погляду 
статті 3 Конвенції, якщо такі заходи вживають у зв’язку із законним 
затриманням й не пов’язані з використанням сили або виставлянням 
на публіку, який перевищує ступінь, що розумно можна вважати не-
обхідним (зрівняй «Raninen v. Finland», judgment of 16 December 1997, 
Reports of Judgments and Decisions 1997- VIII, § 56 and «Mathew v. the 
Netherlands», no. 24919/03, § 180, ECHR 2005). Більше того, заходи, 
викликані терапевтичною необхідністю з погляду усталених принци-
пів медицини не можуть, як правило, розглядатися як нелюдські чи 
принижуючі гідність. Проте, Суд повинен переконатися, що медична 
необхідність була переконливо доведена (див. «Herczegfalvy v. Austria», 
judgment of 24 September 1992, Series A no. 244, § 83). У цьому остан-
ньому відношенні Суд повинен упевнитися, що були дотримані про-
цесуальні гарантії для рішення про застосування засобів стримуван-
ня заявника. Більше того, спосіб застосування до заявника заходів, 
що оскаржуються, не повинен переходити порога мінімального рівня 
жорстокості, установленого практикою Суду за статтею 3 Конвенції 
(див, mutatis mutandis, «Невмержицький проти України», № 54825/00, 
§ 94, ECHR 2005).

140. Вертаючись до обставин даної справи, Суд нагадує, що за-
явник страждав хронічною шизофренією, про що органам влади 
стало відомо не пізніше 15 квітня 2002 року. Історія його перебуван-
ня в СІЗО виявляє епізоди неспокійного поводження, у тому числі 
агресивні й насильницькі спалахи. Під час подій 8 липня 2002 року 
заявник, що утримувався в медичній частині під спостереженням 
психіатра СІЗО, був побитий гумовими кийками й закований у на-
ручники. Потім заявник був поміщений у карцер на дев’ять днів – 
сім з яких (до 15 липня 2002 року) він провів у наручниках – у 
якості, як стверджується, прийнятної з медичної точки зору обереж-
ності проти його насильницького поводження.
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141. Суд відзначає, що призначаючи заявникові одиночне утри-
мання й цілодобове перебування в наручниках – аргументи Уряду 
про те, що наручники знімалися під час прийому їжі не підтверд-
жені доказами – адміністрація СІЗО покладалася тільки на думку 
фельдшера й лікаря, що не спеціалізується в психіатрії. Документи, 
надані сторонами, доводять, що психіатр СІЗО відвідав заявника 
не раніше 10 липня 2002 року, тобто через два дні після поміщен-
ня його до карцеру. Отже, у той час, коли було наказано тримати 
його в наручниках, адміністрація СІЗО не посилалася на висновок 
психіатра як відносно подальшого лікування заявника, так і віднос-
но можливості застосування до нього таких заходів. Також немає 
слідів того, що до психіатра зверталися за висновком на якій-небудь 
наступній стадії або що лікар, який відвідував заявника в карцері, 
проводив яку-небудь спеціальну оцінку необхідності відповідних за-
ходів або брав участь у рішенні питання про те, коли вони повинні 
бути припинені.

142. Необхідність у професійній оцінці в даній справі була особ-
ливо значною, оскільки, як це випливає із тверджень психіатра в 
ході наступного розслідування (див. § 56 вище), використання на-
ручників не було звичайним методом стримування психічно хворих 
осіб і вони були застосовані тільки у зв’язку із відсутністю більш 
адекватних засобів.

143. Суд також не може погодитися із Урядом у тому, що засто-
сування наручників було виправдано небезпекою, яку заявник пред-
ставляв для навколишніх. Заявник був замкнений протягом принай-
мні 23 годин на день в одиночній камері, і тільки персонал СІЗО 
мав до нього доступ. Більше того, незважаючи на його збуджене по-
водження в камері, немає вказівок на те, що заявник коли-небудь 
намагався напасти на кого-небудь із персоналу або на лікарів, що 
відвідували його.

144. Відносно аргументу Уряду, що наручники застосовувалися, 
щоби запобігти заподіянню шкоди йому самому, Суд відзначає, що, 
як показують медичні записи СІЗО (див. § 25 вище), наручники не 
тільки були самі по собі неефективними, щоб не дати заявникові 
битися головою об стіну або заподіювати собі іншої шкоди, але вони 
самі заподіяли глибокі садна на зап’ястях заявника (див. § 45 вище), 
коли він постійно намагався звільнитися. Суд відзначає в цьому ос-
танньому відношенні, що не було нічого зроблене, щоб запобігти 
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одержанню ушкоджень заявником або пом’якшити наслідки засто-
сування наручників. Суд вражений тим, що, хоча заявник одержав 
певні тілесні ушкодження під час боротьби й хоча лікарі спостері-
гали в декількох випадках його дії, спрямовані на заподіяння собі 
ушкоджень, йому не була надана яка-небудь медична допомога із 
приводу цих ушкоджень. Аргумент Уряду про те, що заявник від-
мовився від лікування непереконливий, з огляду на психічний стан 
заявника.

145. У цьому випадку Суд думає, що застосування наручників 
до психічно хворого заявника протягом семи днів, без будь-якого 
психіатричного обґрунтування або ненадання медичної допомоги у 
зв’язку з ушкодженнями, заподіяними під час його насильницько-
го стримування й нанесеними собі в ході втримування в карцері 
повинне розглядатися як нелюдське й таке, що принижує гідність, 
поводження.

146. У світлі вищевикладеного Суд вважає, що тут була поруше-
на стаття 3 Конвенції.

c. Медична допомога й лікування, надані заявникові

147. Заявник стверджує, що йому не надавалася необхідна ме-
дична допомога в ході його утримання під вартою в СІЗО з 16 квітня 
2002 року до 17 травня 2002 року, а також з початку червня 2002 року 
й до 17 липня 2002 року. Уряд стверджував, що заявник одержував 
всю необхідну медичну допомогу під час утримання під вартою.

148. Суд нагадує, що органи влади зобов’язані охороняти здоров’я 
осіб, позбавлених волі (див. «Hurtado v. Switzerland», judgment of 28 
January 1994, Series A no. 280-A, opinion of the Commission, pp. 15-16, 
§ 79). Відсутність відповідної медичної допомоги може перетворитися 
на поводження, що суперечить статті 3 (див. «Ýlhan v. Turkey» [GC], 
no. 22277/93, § 87, ECHR 2000-VII and «Sarban v. Moldova», no. 3456/05, 
§ 90, 4 October 2005). Зокрема, при оцінці того, чи відповідало повод-
ження або покарання стандартам статті 3, потрібно, у випадку психіч-
но хворих осіб, брати до уваги їхню вразливість і їхню нездатність, у 
деяких випадках, зрозуміло або взагалі якимсь чином висловити те, 
як на них позначилося яке-небудь окреме поводження (див. «Aerts v. 
Belgium», judgment of 30 July 1998, Reports 1998-V, p. 1966, § 66).

149. Суд також зазначає свої висновки відносно одиночного 
ув’язнення заявника й утримування його в наручниках (див. §§ 140-
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146 вище), які самі по собі припускають, що органи влади не за-
безпечили відповідної медичної допомоги й лікування заявникові, 
поки він був у карцері.

150. Суд також відзначає, що після першого обстеження заявни-
ка при надходженні 16 квітня 2002 року, після якого він був поміще-
ний у психіатричне відділення СІЗО, не було ніякого наступного 
згадування про психіатра до 17 травня 2002 року, коли заявник був 
переведений у лікарню для судово-медичної експертизи.

151. Висновок експертів від 29 травня 2002 року рекомендував, 
щоб заявникові було надане лікування в спеціалізованій лікарні. 
Однак ця рекомендація не була виконана негайно й на початку чер-
вня 2002 року заявник був знову переведений до СІЗО й поміщений 
у звичайну камеру. Протягом місяця після його повернення в СІЗО 
заявник був обстежений психіатром тільки один раз і залишався у 
звичайній камері до свого нападу на ув’язненого 2 липня 2002 року. 
На думку суду, це не може вважатися адекватним і розумним ме-
дичним спостереженням, з огляду на загрозливий стан психічного 
здоров’я заявника.

152. За таких обставин Суд вважає, що тут було порушення стат-
ті 3 Конвенції у відношенні відсутності адекватної медичної допо-
моги й лікування заявника, поки він утримувався під вартою, що 
становить нелюдське й таке, що принижує гідність, поводження.

d. Ефективність розслідування

153. Заявник стверджує, що розслідуванню відносно надмірного 
застосування сили з боку охоронців СІЗО бракувало вирішальних 
процесуальних гарантій, воно не було незалежним і тривало занадто 
довго.

154. Уряд заявив, що розслідування тверджень заявника про 
погане поводження почалося негайно після того, як мати заявни-
ка подала скаргу. За твердженням Уряду хід розслідування, кіль-
кість вжитих дій й повернення справи для додаткового розслідуван-
ня судами показують намір державних органів провести всебічне й 
об’єктивне розслідування.

155. Суд нагадує, що, якщо людина висуває небезпідставні вимо-
ги про те, що з ним або з нею погано поводилася поліція в порушен-
ня статті 3, це положення, узяте в сукупності із загальним обов’язком 
держави у відповідності до статті 1 Конвенції «забезпечити кожному 
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в межах їхньої юрисдикції права й свободи, зазначені в... … Конвен-
ції», має на увазі, що повинне бути проведене ефективне офіційне 
розслідування. Це розслідування повинне бути здатне привести до 
встановлення й покарання відповідальних осіб (див. «Assenov and 
Others», judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, § 102 і «Labita 
v. Italy» [GC], no. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). Мінімальні стан-
дарти ефективності, зазначені в практиці Суду, також включають 
вимогу, щоб розслідування було незалежним, безстороннім і підля-
гало суспільному контролю, і щоб компетентні органи влади діяли 
зі зразковою старанністю й швидкістю (див., наприклад, «Menesheva 
v. Russia», no. 59261/00, § 67, ECHR 2006- ...).

156. Суд вважає, що через його вищевикладені висновки віднос-
но матеріальних скарг заявника про погане поводження (див. § 132 
вище), його твердження щодо цього, адресовані національним орга-
нам влади, були, безперечно, небезпідставними. Отже, органи влади 
зобов’язані були провести ефективне розслідування обставин ствер-
джуваного поганого поводження із заявником в ув’язненні.

157. Суд відзначає, що первісна перевірка скарг заявника про 
погане поводження не задовольняла мінімальним вимогам незалеж-
ності, оскільки орган розслідування – начальник СІЗО – представ-
ляв причетний орган влади. Розслідування обмежилося встанов-
ленням того факту, що охоронці використовували спеціальні засоби 
згідно з відповідним законодавством. Цей висновок був зроблений 
на підставі письмових показань причетних охоронців, прийнятих на 
віру, і короткого опису подій 2 і 8 липня 2002 року від ув’язнених, 
які утримувалися в одній камері із заявником. Судово-медична екс-
пертиза тілесних ушкоджень у заявника була проведена через 37 днів 
після використання сили й не могла встановити ступінь тяжкості 
ушкоджень, отриманих у тому випадку.

158. Більше того, ця перевірка мало задовольняла потреби в 
суспільному контролі. Не оскаржується, що до 16 січня 2003 року 
матері заявника навіть не повідомили про формальну відмову по-
рушити кримінальну справу. Адвокат заявника одержав доступ до 
матеріалів справи тільки 14 серпня 2003 року.

159. Хоча постанова начальника СІЗО від 21 серпня 2002 року 
про відмову в порушенні кримінальної справи була скасована Жовт-
невим судом як незаконна, додаткова перевірка за справою була знову 
проведена тою же посадовою особою й закінчилася таким же рішен-
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ням. Тільки після рішення Жовтневого суду від 1 жовтня 2004 ро-
ку, в якому указали, крім усього іншого, на недолік неупередженості 
такого розслідування, справу було передано до Харківської обласної 
прокуратури.

160. Таким чином, Суд доходить висновку, що незалежне розслі-
дування за скаргами заявника почалося через два роки й два місяці 
після подій. Хоча запізненість такого розслідування не обов’язково 
означає, що воно приречено на провал, перевірка, проведена про-
куратурою, не виправила недоліки первісних стадій розслідування. 
Зокрема, не видно, щоб ув’язнені, які спостерігали події, були пере-
допитані після 20 серпня 2002 року або що були зроблені якісь спро-
би заповнити недолік медичної інформації про тілесні ушкодження, 
отриманих заявником. 

161. Перевірка за скаргами заявника, таким чином, триває про-
тягом п’яти років. Постанова прокурора від 6 вересня 2005 року про 
відмову в порушенні кримінальної справи була оскаржена заявни-
ком у Червонозаводскому суді, де вона дотепер не розглянута (див. 
§ 59 вище).

162. Суд також відзначає, що тричі національні суди скасовува-
ли рішення слідчих органів про відмову в порушенні кримінальної 
справи відносно посадових осіб СІЗО через недостатність розсліду-
вання. На думку Суду, недоліки, установлені національними суда-
ми, а також відсутність незалежності, швидкості й суспільного кон-
тролю відносно органів розслідування дають достатні підстави для 
висновку, що розслідування, що дотепер не закінчено, не відповідає 
мінімальним стандартам ефективності.

163. За таких обставин Суд доходить висновку, що тут було про-
цесуальне порушення статті Конвенції. Отже, попередні заперечен-
ня Уряду (див. §§ 105 і 114 вище) повинні бути відхилені.

2. Стаття 13 Конвенції

164. Заявник стверджував, що була порушена стаття 13 Конвен-
ції, оскільки державні органи не провели ефективного розслідуван-
ня в його справі. Він заявляв, що розслідуванню відносно надмірно-
го застосування сили з боку охоронців СІЗО бракувало вирішальних 
процесуальних гарантій, воно не було незалежним і тривало занадто 
довго. 
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165. Уряд стверджував, що розслідування відносно тверджень 
заявника про надмірне використання сили було засобом правового 
захисту, що було ефективно використане заявником. Крім того, він 
посилався на можливість стягнення шкоди в цивільному суді.

166. З огляду на вищевикладені висновки у відповідності до 
статті 3 Конвенції про те, що органи влади не провели ефективно-
го розслідування тверджень заявника про погане поводження (див. 
§§ 156-163), Суд не бачить необхідності розглядати це питання в 
контексті статті 13 Конвенції.

V. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ 

167. Заявник скаржився на те, що утримування його під вартою 
у СІЗО після закінчення 15 червня 2002 року терміну дії постанови 
про утримання під вартою й до доставляння його в лікарню 17 лип-
ня 2002 року, а також його утримання під вартою в психіатричній 
лікарні після скасування 7 липня 2003 року примусових мір медич-
ного характеру й до його звільнення 2 вересня 2003 року, було неза-
конним у контексті статті 5 § 1 Конвенції, що передбачає наступне:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Ні-
кого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і від-
повідно до процедури, встановленої законом:
...b) законний арешт або затримання особи за невиконання за-
конного припису суду або для забезпечення виконання будь-
якого обов’язку, встановленого законом...;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допро-
вадження її до компетентного судового органу за наявності обґрун-
тованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрун-
товано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопо-
рушення чи її втечі після його вчинення...;
...e) законне затримання осіб ... психічнохворих...;»

168. Заявник також скаржився на те, що він не мав доступу до 
суду з метою перевірки судом законності утримання під вартою в 
СІЗО й психіатричній лікарні. Відносно цих скарг заявник поси-
лається на статтю 5 § 4 Конвенції, що передбачає наступне:
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«Кожний, хто позбавлений волі в результаті арешту або ув’язнення 
під варту, має право на невідкладний розгляд судом правомірності 
його ув’язнення під варту й на звільнення, якщо його ув’язнення під 
варту визнано судом незаконним».

A. Прийнятність

1. Утримання під вартою в СІЗО

169. Уряд стверджував, що шестимісячний строк відносно скарг 
заявника за статтями 5 §§ 1 і 4 Конвенції щодо неправильності утри-
мування його під вартою почав спливати з 17 липня 2002 року, коли 
заявник був звільнений із СІЗО, тоді як заявник звернувся до Суду 
29 грудня 2003 року. Отже, скарга про його утримання під вартою з 
15 червня по 17 липня 2002 року повинна бути визнана поданою із 
пропуском строку.

170. Заявник стверджував, що хоча його представники знали про 
його затримку й утримання під вартою у квітні 2002 року, вони одер-
жали доступ до матеріалів справи відносно кримінального розслі-
дування проти посадових осіб СІЗО тільки 14 листопада 2003 року, 
що й повинне розглядатися як початок плину шестимісячного строку 
відносно цих скарг.

171. Суд нагадує, що відповідно до стійкої практики органів 
Конвенції, якщо не існує національних засобів правового захисту, 
шестимісячний строк починає текти з моменту, коли відбулися дії, 
що, можливо, порушують Конвенцію; однак, коли це стосується три-
ваючої ситуації, він починає текти з моменту припинення цієї ситу-
ації (див., наприклад, «Antonenkov and Others v. Ukraine», no. 14183/02, 
§ 32, 22 November 2005).

172. Скарги заявника по статті 5 відносно його утримування під 
вартою у період до 17 липня 2002 року ґрунтувалися на його тверд-
женні, що застосування відповідного національного законодавства 
(див. §§ 62-69 і 76-79 вище) привело до утримування його під вартою 
у СІЗО понад строк, дозволений постановою суду про його утриман-
ня під вартою. У відповідності до статті 5 § 4 він затверджував, що 
національне законодавство не давало йому можливості заперечити 
його утримання під вартою на медичних підставах. Обидві ці скарги 
залежать від національного законодавства держави, у відношенні до 
якого немає засобів правового захисту. Заявник дійсно стверджував, 
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що його представники одержали доступ до матеріалів справи тільки 
14 листопада 2003 року, однак, з огляду на те, що представники зна-
ли про затримку й утримування заявника під вартою в 2002 році, це 
не має значення для визначення того, чи була скарга подана вчасно.

Більше того, матері заявника повідомили, що він переведений 
із СІЗО незабаром після 17 липня 2002 року, у той час як її перший 
лист був поданий до Суду 29 грудня 2003 року, що становить більш 
ніж шість місяців після одержання цієї інформації.

173. Отже, вищезгадані скарги були подані після закінчення 
шестимісячного строку у відповідності до статті 35 § 1 Конвенції й 
повинні бути відхилені у відповідності до статті 35 § 4.

2. Утримування заявника в лікарні

a. Стаття 5 § 1 Конвенції

(i) Утримування заявника в лікарні з 7 липня по 6 серпня 2003 року

174. Суд відзначає, що скарга заявника по статті 5 § 1 стосується 
його утримування в лікарні в період між 7 липня 2003 року, коли 
Комінтернівський суд скасував призначене йому примусове лікуван-
ня, і 6 серпня 2003 року, коли той же суд призначив йому обов’язкову 
судово-медичну експертизу, не є відверто необґрунтованою в зна-
ченні статті 35 § 3 Конвенції. Далі Суд відзначає, що вона не є не-
прийнятною за будь-яких інших підстав.

(ii) Утримування заявника в лікарні після 6 серпня 2003 року

175. Відповідно до постанови Комінтернівського суду від 6 сер-
пня 2003 року заявник проходив стаціонарну судово-психіатричну 
експертизу, що тривала до 1 вересня 2003 року. 2 вересня 2003 року 
заявник був звільнений. Заявник скаржився, що позбавлення його 
волі протягом цього періоду не пропорційно переслідуваній меті. 
Уряд заявив, що утримування заявника протягом цього періоду за-
конне й обґрунтоване.

176. Суд нагадує, що стаття 5 § 1 містить вичерпний перелік 
підстав для позбавлення волі. Однак, застосовність однієї підстави 
не обов’язково виключає застосовність іншої; утримання під вартою 
може, залежно від обставин, бути виправданим більш ніж одним 
пунктом (зрівняй «Harkmann v. Estonia», № 2192/03, § 32, 11 липня 
2006 року). У даній справі заявник був зобов’язаний у відповідності 
до статті 205 КПК пройти судово-психіатричну експертизу, призна-
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чену судом у контексті кримінального розслідування проти нього. 
Суд вважає, що утримування заявника під вартою може розглядати-
ся з погляду пунктів (b), (c) і (e) статті 5 § 1 Конвенції.

177. Виходячи із представлених доказів, Суд не бачить ніяких 
причин для висновку про те, що позбавлення заявника волі з 6 серп-
ня до 2 вересня 2003 року було «незаконним» у тому розумінні, що 
не було засновано на національному законодавстві. Також воно не 
було довільним або вчиненим з прихованою метою в порушення 
статті 5 § 1 у сукупності зі статтею 18 Конвенції.

178. Отже, ця частина заяви відверто необґрунтована в значенні 
статті 35 § 3 Конвенції й тому повинна бути відхилена у відповід-
ності до статті 35 § 4.

b. Стаття 5 § 4 Конвенції

179. Уряд стверджував те, що заявник мав можливість оскаржи-
ти судову постанову про призначення йому примусового лікування. 
Він говорив, що заявник не зробив усього, що від нього очікувалося 
для вичерпання національних засобів захисту, як того вимагає стат-
тя 35 Конвенції, тому його скарга повинна бути визнана неприйнят-
ною. Заявник не погодився.

180. Суд відзначає, що заявник оскаржив не своє первісне по-
міщення до лікарні, а скоріше неможливість ініціювати судовий пе-
регляд законності й обґрунтованості утримування в лікарні після 7 
липня 2003 року, коли примусове лікування було скасовано. Тому це 
заперечення варто відхилити.

181. Суд вважає, що ця скарга не є відверто необґрунтованою в 
значенні статті 35 § 3 Конвенції. Також він вважає, що вона не є не-
прийнятною й за яких-небудь інших підстав.

В. По суті

1. Стаття 5 § 1 Конвенції

182. Заявник скаржився на те, що утримання під вартою з 7 
липня 2003 року по 6 серпня 2003 року було незаконним.

а. Доводи сторін

183. Уряд стверджував, що переведення заявника до психіат-
ричної лікарні було законно ухвалене Комінтернівським судом 5 
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липня 2002 року. Рішення про призначення примусового лікування 
було переглянуто й продовжене судом 28 лютого 2003 року. 7 липня 
2003 року Комінтернівський Суд скасував примусове лікування. 
Однак, за твердженням Уряду, ця ухвала набула чинності тільки 
22 липня 2003 року, тобто після закінчення п’ятнадцятиденного 
строку для подачі апеляції. Наступного дня копія цієї ухвали з 
тією же датою була відправлена до лікарні. Лікарня одержала цю 
копію тільки 4 серпня 2003 і за цей строк держава не несе відпові-
дальності. Уряд заявляв, що лікарня вирішила не звільняти його 
протягом ще двох днів, посилаючись на вимоги наказу Міністерс-
тва Охорони здоров’я № 346/877 про те, що міліцію потрібно було 
заздалегідь повідомити про звільнення психіатричного пацієнта. 
6 серпня 2003 року Комінтернівський суд призначив стаціонарну 
судово-психіатричну експертизу заявникові, таким чином, давши 
підстави для подальшого утримування заявника під вартою до 1 
вересня 2003 року, коли згадана експертиза була завершена.

184. Як альтернативу, Уряд заявляв, що утримання під вартою 
з 7 липня по 6 серпня 2003 року обґрунтовано посиланням на не-
обхідність проведення судово-психіатричної експертизи заявника в 
постанові від 7 липня 2003 року або постанові Московського суду від 
28 травня 2003 року про призначення судово-психіатричної експер-
тизи заявника у відповідності до статті 258 ЦПК.

185. Заявник стверджував, що утримування його під вартою з 7 
липня по 6 серпня 2003 року не ґрунтувалося на жодному діючому 
судовому рішенні й тому було незаконним.

b. Оцінка Суду

186. Починаючи з 17 липня 2002 року заявник перебував на ста-
ціонарному лікуванні в лікарні. Призначене судом примусове психіат-
ричне лікування було скасовано 7 липня 2003 року. Однак заявник 
не був звільнений з лікарні до призначення Комінтернівським судом 
6 серпня 2003 року судово-психіатричної експертизи у відповідності 
до статті 205 КПК.

(i) Утримання під вартою заявника з 7 по 22 липня 2003 року

187. Уряд доводив (див. § 183 вище), що судова постанова від 7 
липня 2003 року набула чинності тільки після закінчення 22 лип-
ня 2003 року строку на подачу апеляції. Заявник не заперечував 
проти такого погляду на національний закон, і Суд у світлі поло-
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жень статті 402 КПК у сукупності зі статтями 349 і 424 КПК (див. 
§§ 72, 73, 75 вище) не бачить причин не погодитися з аргументами 
Уряду. Із цього випливає, що утримування заявника під вартою 
у цей період було обґрунтовано рішенням від 5 липня 2002 року, 
яке було чинним до того, як рішення про його скасування набуло 
чинності 22 липня 2003 року. Отже в цей період порушення стат-
ті 5 не було. 

(ii) Утримання під вартою заявника з 22 липня по 6 серпня 2003 року

188. Відносно періоду з 22 липня по 6 серпня 2003 року Уряд 
заявляв, що утримання під вартою заявника ґрунтувалося на рішен-
нях Московського і Комінтернівського судів від 28 травня 2003 і від 
7 липня 2003 року відповідно, або тривало у зв’язку з необхідністю 
виконання відповідних адміністративних формальностей. Суд роз-
гляне ці аргументи по черзі.

189. 28 травня 2003 року Московський суд призначив експертизу 
заявника в контексті цивільного процесу у відповідності до статті 
258 ЦПК (див. § 83 вище). Визначення статті 258 чітко не має на 
увазі утримання під вартою, і, здається, суд 28 травня 2003 року не 
мав наміру взяти заявника під варту на підставі його рішення. Тому 
Суд не може прийняти твердження Уряду про те, що ув’язнення за-
явника з 22 липня по 6 серпня 2003 року було ухвалено або дозволе-
не Московським судом.

190. Відносно заяв Уряду про те, що утримування заявника під 
вартою з 22 липня по 6 серпня 2003 року було засновано на рішен-
ні Комінтернівського суду від 7 липня 2003 року, Суд відзначає, 
що це рішення не більш ніж скасовувало постанову про примусо-
ве лікування, рекомендувало поновлення кримінального розсліду-
вання проти заявника, і вказувало, що заявника потрібно піддати 
психіатричній експертизі. Така постанова не може прирівнюватися 
до рішення, що дозволяє утримування особи під вартою і не може 
служити законною підставою для продовження ув’язнення заявника 
після 22 липня 2003 року.

191. Уряд стверджував, що позбавлення волі заявника протягом 
даного періоду було наслідком повільного руху копії рішення від 7 
липня 2003 року з Комінтернівського суду до лікарні й необхідніс-
тю попередити компетентні органи про звільнення психічно хворої 
особи. Суд вважає, що це, мабуть, довід на користь того, що в даних 
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обставинах, утримування заявника під вартою було усе ще виправ-
дане рішенням від 5 липня 2002 року. Суд повторює, що адміністра-
тивні формальності, пов’язані зі звільненням, не можуть виправдува-
ти затримку більш ніж на декілька годин (див. «Nikolov v. Bulgaria», 
no. 38884/97, § 82, 30 January 2003, див. також «Giulia Manzoni v. Italy», 
judgment of 1 July 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997- IV, 
§ 25; «Labita v. Italy» [GC], no. 26772/95, § 172, ECHR 2000- IV і «Quinn 
v. France», judgment of 22 March 1995, Series A no. 311, § 42).

192. Суд, беручи до уваги відсутність будь-яких пояснень від-
носно відповідних подій, які показували б складнощі в комунікації 
між Комінтернівським судом і лікарнею, або між лікарнею й від-
повідним відділенням міліції, відхиляє аргумент Уряду про те, що 
позбавлення заявника волі з 22 липня по 6 серпня 2003 року було 
виправданим з погляду § 1 (е) статті 5. 

193. За таких обставин, утримування заявника під вартою у лі-
карні, після того як рішення суду про примусове психіатричне лі-
кування було скасовано, не може вважатися першим кроком у вико-
нанні рішення про звільнення заявника, тому не відповідає ні пунк-
ту 1(е), ні всім іншим пунктам статті 5. 

194. Відповідно, щодо цього було порушення статті 5 § 1.

2. Стаття 5 § 4 Конвенції

195. Заявник скаржився за статтею 5 § 4 Конвенції, що з 7 лип-
ня 2003 року, коли суд скасував призначене йому раніше примусове 
лікування, і до його звільнення з лікарні 6 серпня 2003 року він не 
міг звернутися до суду, щоб суддя перевірив законність утримування 
його під вартою.

196. Уряд стверджував, що рішення про призначення заявни-
кові примусового психіатричного лікування двічі розглядалося на-
ціональними судами на підставі заяв, зроблених після огляду заяв-
ника компетентними лікарями. Беручи до уваги частоту переглядів 
законності примусового психіатричного лікування заявника, Уряд 
вважає, що стаття 5 § 4 не була порушена. Заявник не погодився.

197. Суд нагадує, що він уже визнавав систему періодичних пе-
реглядів ув’язнення на підставі статей 19-22 закону «Про психіат-
ричну допомогу» і Глави 34 КПК у справі «Горшков проти України» 
(№ 67531/01, §§ 37-46, 8 листопада 2005). Суд дійшов висновку, що:
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«44. Суд повторює, що ключовою гарантією статті 5 § 4 Конвенції 
є те, що особа, яка примусово утримується в психіатричній уста-
нові, повинна мати право на судовий перегляд за своєю особистою 
ініціативою (див. наприклад, «Musial v. Poland», рішення від 25 бе-
резня 1999 року, Reports 1999-II, § 43; і «Rakevich v. Russia», § 45). 
Стаття 5 § 4 Конвенції вимагає в першу чергу наявності незалеж-
них правових засобів, за допомогою яких особа, що утримується 
під вартою, має можливість стати перед суддею, який визначить 
законність утримання під вартою. Доступ такої особи до судді не 
повинен залежати від доброї волі адміністрації установи, де утри-
мується ця особа, використовуватися на розсуд медиків або керів-
ництва медичної установи. 
45. Хоча правовий механізм, що міститься в статтях 19-22 Закону 
України «Про психіатричну допомогу» і Главі 34 КПК, які діяли на 
той час, установлюючи, що особа із психічним захворюванням ав-
томатично з’являється перед суддею, є важливою гарантією проти 
свавільного утримання під вартою, сам по собі не є достатнім. Такі 
додаткові гарантії не виключають потреби в незалежному праві па-
цієнта подати заяву.
46. Суд доходить висновку, що заявник не мав права ініціювати 
процедуру перевірки судом законності свого утримання під вар-
тою для застосування примусових заходів медичного характеру, як 
того вимагає пункт 4 статті 5 Конвенції. Відповідно, було порушен-
ня цього положення.

198. Заявник утримувався під вартою відповідно до тих же по-
ложень закону, що й п. Горшков, і Суд не бачить ніякої причини 
відхилятися від висновків вищезгаданого рішення. Тому він вважає, 
що мало місце порушення статті 5 § 4 внаслідок неможливості для 
заявника порушити судовий розгляд для перевірки законності його 
вміщення до психіатричної установи судом.

199. Відповідно, тут було порушення статті 5 § 4 Конвенції.

VІ. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

200. Стаття 41 Конвенції передбачає:
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«Якщо Суд повідомляє, що мало місце порушення Конвенції або 
Протоколів до неї, а внутрішнє право Високої Договірної Сторони 
допускає можливість лише часткового усунення наслідків цього 
порушення, Суд, якщо буде потреба, присуджує справедливу ком-
пенсацію потерпілій стороні».

А. Шкода

201. Відповідно до правила 60 Регламенту Суду будь-яка вимога 
про присудження справедливої компенсації повинна бути деталізо-
вана й представлена в письмовому вигляді з додатком будь-яких від-
повідних підтверджувальних документів, без чого Суд вправі відмо-
вити в задоволенні вимоги повністю або частково.

(а) матеріальна шкода

202. Заявник не висунув ніяких вимог за цим пунктом протягом 
установленого строку, таким чином, Суд нічого не присуджує.

(b) нематеріальна шкода

203. Заявник вимагав 20,000 євро як компенсацію нематеріаль-
ної шкоди. Його представник, пані Кучерук вимагала 10,000 євро.

204. Уряд стверджував, що вимоги необґрунтовані й надмірні.
205. Відносно вимог пані Кучерук (матері заявника), Суд відзна-

чає, що стаття 41 не передбачає можливість відшкодування шкоди 
для кого-небудь, крім потерпілої сторони. Суд, тому, відкидає цю 
вимогу.

206. Суд відзначає, що вище встановлено, що органи влади під-
дали заявника нелюдському й такому, що принижує гідність, по-
водженню, і не забезпечили швидкого й публічного розслідування в 
порушення вимоги статті 3 Конвенції. Суд також дійшов висновку, 
що заявник був позбавлений волі в порушення статті 5 Конвенції. 
Заявник повинен був відчувати біль і страждання у зв’язку з та-
кими обставинами. Беручи до уваги ці міркування й порівняльну 
судову практику (див., наприклад, Nevmerzhitsky, cited above, § 145; 
Menesheva, cited above, § 112; «Khudoyorov v. Russia», no. 6847/02, § 224, 
ECHR 2005), Суд присуджує заявникові, на принципах справедли-
вості, 20 000 євро на відшкодування нематеріальної шкоди.
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В. Видатки й витрати

207. Заявник вимагав 2 500 євро як компенсацію видатків і вит-
рат у національних і конвенційних процедурах. 

208. Уряд стверджував, що ця вимога надмірна й що немає до-
казів того, що видатки були дійсно понесені.

209. Суд вважає, що судові видатки в національних і конвенцій-
них процедурах, заявлені заявником, є дійсно й необхідно понесе-
ними і розумними за розміром. Суд, таким чином, присуджує повну 
заявлену суму в 2 500 євро, яка, після відрахування 371 євро, отрима-
них заявником як правова допомога від Ради Європи, дорівнює 2 129 
євро як компенсація видатків і витрат, плюс будь-який можливий 
податок на цю суму.

На цих підставах Суд одностайно

1. Приєднує до розгляду справи по суті попередні заперечення Уря-
ду із приводу ефективності кримінального розслідування скарг заяв-
ника в контексті статей 3 і 13 Конвенції;

2. Проголошує скарги заявника в контексті статей 3 і 13 Конвен-
ції, статті 5 § 1 Конвенції щодо періодів утримання заявника під 
вартою з 7 липня по 6 серпня 2003 року й скаргу в контексті статті 5 
§ 4 Конвенції із приводу нездатності заявника вимагати перегляду 
в суді законності утримання в Харківській психіатричній лікарні 
№ 15 прийнятними, а інші заяви – неприйнятними;

3. Вважає, що було порушення статті 3 Конвенції, у частині 
надмірного використання сили охоронцями в’язниці.

4. Вважає, що було порушення статті 3 Конвенції, у частині за-
стосування наручників в одиночній камері.

5. Вважає, що було порушення статті 3 Конвенції, у частині не-
належного надання медичної допомоги й лікування.

6. Вважає, що було порушення статті 3 Конвенції, у частині не-
належного розслідування скарг заявника на погане поводження.

7. Вважає, що було порушення статті 5 § 1 Конвенції, у частині 
утримання заявника під вартою з 7 по 22 липня 2003 року;

8. Вважає, що було порушення статті 5 § 1 Конвенції, у частині 
утримування заявника під вартою з 22 липня по 6 серпня 2003 року;

9. Вважає, що було порушення статті 5 § 1 Конвенції, у частині 
відсутності у заявника можливості почати процедури з перегляду за-
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конності утримування його під вартою у Харківській психіатричній 
лікарні № 15;

10. Вважає, що немає необхідності розглядати скаргу на пору-
шення статті 13 Конвенції;

11. Вважає
(а) що держава-відповідач повинна виплатити заявникові, про-

тягом 3-х місяців від дня набрання рішенням чинності у відповід-
ності до статті 44 § 2 Конвенції, наступні суми:

(i) EUR 20,000 (двадцять тисяч євро) за нанесену нема-
теріальну шкоду;

(ii) EUR 2,129 (дві тисячі сто двадцять дев’ять євро) за судові 
видатки;

(iii) будь-які податки на ці суми;
(б) що ці суми повинні бути конвертовані в національну валю-

ту держави-відповідача в день виплати;
(в) що після закінчення трьох місячного строку у випадку не-

виплати або несвоєчасної виплати державою-відповідачем відповід-
ної суми заявникові, на неї нараховується пеня, що дорівнює гра-
ничній позиковій ставці плюс 3 відсотки.

12. Відхиляє решту вимог заявника про справедливу компенса-
цію.

Складено англійського мовою й сповіщено письмово 6 вересня, 
відповідно до правила 77 §§ 2 і 3 Регламенту Суду.

С. Філіпс П’эр Лоренцен
заступник секретаря голова
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 

C O U N C I L 

O F E U R O P E 

C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСьКИЙ СУД З ПРАВ ЛюДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ЯКоВеНКо проти уКрАїНи»

(Заява № 15825/06)

Рішення

Страсбург 
25 жовтня 2007 года

Це рішення стане остаточним за умов, що викладені у Статті 44 
§ 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Яковенко проти України»,

Європейський Суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:
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П. Лоренсен, голова,
С. Ботучарова,
К. Юнґвірт,
В. Буткевич,

М. Цаца-Ніколовска,
Р. Марусте,
Р. Яєгер,

та К. Вестердьєк, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 2 жовтня 2007 року виносить 

таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було порушено за заявою (№ 15825/06), поданою до 
Суду проти України у відповідності до статті 34 Конвенції про за-
хист прав людини та основних свобод (далі – «Конвенції») українсь-
ким громадянином Олегом Миколайовичем Яковенко (далі – «Заяв-
ник») 26 квітня 2006 року 

2. Інтереси Заявника представляв Іван Ткач, адвокат, що прак-
тикує в Севастополі. Український уряд (далі – «Уряд») був представ-
лений своїм агентом Юрієм Зайцевим.

3. 28 квітня 2006 року Голова Палати відповідно до Правила 39 
Регламенту Суду вирішив указати Уряду, що в інтересах сторін і роз-
гляду справи Судом бажано забезпечити негайне переведення заяв-
ника до лікарні або іншої медичної установи, де він може одержати 
допомогу, яка відповідає стану його здоров’я.

2. 12 вересня 2006 року Суд вирішив повідомити Уряд про от-
риману заяву. Відповідно до положень статті 29 § 3 Конвенції, Суд 
також вирішив розглянути прийнятність заяви одночасно з розгля-
дом по суті.

5. Заявник помер 8 травня 2007 року. 21 травня 2007 року його 
мати, Надія Миколаївна Савченко, висловила бажання продовжити 
розгляд справи в Суді від імені заявника.

ФАКтИ 

I. ОБСтАВИНИ СПРАВИ 

6. Заявник народився в 1975 році й проживав у Севстополі. 
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А. Кримінальне переслідування заявника

7. У червні 2003 року заявник, під час випробувального терміну 
після засудження за крадіжку зі зломом, був затриманий за підозрою 
в іншому факті крадіжки. Дата його арешту є предметом суперечки 
сторін. Заявник стверджував, що це відбулося 17 червня 2003 року, у 
той час як Уряд наполягає на даті 18 червня 2003 року. 

8. 18 червня 2003 року заявник був допитаний міліцією. У ході 
допиту він визнав, що брав участь у пограбуванні будинку, який на-
лежить сестрі його передбачуваного співучасника Ж.

20 червня 2003 року Балаклавський районний суд Севастополя 
(далі – «районний суд») продовжив термін утримання заявника під 
вартою до 10 діб.

9. 9 червня 2003 року районний суд ухвалив помістити заявника 
до слідчого ізолятору на підставі того, що правопорушення, у здійс-
ненні якого він підозрювався, було їм скоєне під час випробувально-
го терміну, пов’язаного з умовним вироком, і, перебуваючи на волі, 
заявник може зникнути й, таким чином, перешкодити правосуддю.

10. У незазначений день, у серпні-вересні 2003 року заявник став 
перед районним судом. У судовому засіданні він був представлений 
своєю матір’ю С. Н. і відмовився від своїх зізнань, даних під час зна-
ходження в ізоляторі, стверджуючи, що вони були дані під тиском.

11. Під час слухання 11 вересня 2003 року заявник повідомив 
суд, що він погано себе почуває і через це не може брати участь у 
засіданні. Головуючий суддя викликав швидку допомогу для оцінки 
стану здоров’я заявника.

12. 29 квітня 2004 року районний суд визнав заявника винним. 
Він відхилив заперечення заявника про те, що його зізнання бу-
ли дані під тиском, і визнав, що довідка, видана Севастопольською 
районною лікарнею, відповідно до якої заявник проходив лікування 
в даній лікарні 21 червня 2003 року із приводу ушкоджень на ногах, 
не може вважатися переконливим свідоцтвом брутальної поведінки 
працівників міліції, оскільки сам заявник не зміг пояснити в суді 
обставини появи цих ушкоджень.

13. 22 березня 2005 року, розглянувши апеляцію заявника, 
Апеляційний суд Севастополя (далі – «апеляційний суд»), скасу-
вав рішення від 29 квітня 2004 року й повернув справу на досудове 
слідство. Суд указав, inter alia, що саме судом першої інстанції було 
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порушено питання про передбачуване жорстоке поводження із заяв-
ником у слідчому ізоляторі, хоча він не скаржився суду на жорстоке 
поводження з боку працівників міліції. Не маючи будь-яких під-
став, апеляційний суд також виніс ухвалу про те, що заявник пови-
нен утримуватися під вартою.

14. 23 листопада 2005 року районний суд засудив заявника за 
крадіжку до трьох років і семи місяців ув’язнення. Суд обґрунтову-
вав свій вирок показаннями заявника та Ж., у ході досудового роз-
слідування справи, усного свідоцтва потерпілого в суді та показань 
двох інших свідків у ході досудового слідства. Суд відхилив скаргу 
заявника про жорстоке поводження з ним з боку міліції.

15. Заявник подав апеляцію на вирок від 23 листопада 2005 року 
із проханням про пом’якшення вироку. 17 жовтня 2006 року Апе-
ляційний суд задовольнив апеляцію заявника і скоротив термін 
ув’язнення до трьох років, шести місяців і одного дня. Заявником 
касаційна скарга не подавалася. 

В. Скарги на жорстоке поводження

16. За твердженням заявника, після його арешту 17 червня 2003 
року, він був доставлений до Балаклавського районного відділу 
міліції Севастополя (далі – «відділ міліції»). Тут він нібито піддався 
жорстокому поводженню з боку співробітників міліції, які приму-
сили його зізнатися в здійсненні крадіжки, за яку він згодом був 
засуджений.

17. 21 червня 2003 року заявника було відправлено до Севасто-
польської міської лікарні № 1. Відповідно до довідки, виданої цією 
лікарнею, заявник мав ушкодження лівого стегна та сідниць.

18. Після надання необхідної медичної допомоги в Севастополь-
ській міській лікарні № 1, заявник був спрямований до Севасто-
польського міського ізолятора тимчасового утримання (далі – «Сева-
стопольський ІТТ»).

19. Відповідно до запису в реєстраційному журналі Севасто-
польського ІТТ, заявник не мав видимих ушкоджень при прибутті 
та не скаржився на жорстоке поводження.

20. Під час розгляду справи в районному суді в березні-листопаді 
2005, суд доручив прокуратурі Балаклавського району Севастополя 
(далі – «прокуратура») провести кримінальне розслідування скарг 
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заявника на жорстоке поводження. У листопаді 2005 року прокура-
тура винесла рішення про відмову в порушенні кримінальної справи 
через відсутність події, пов’язаної з жорстоким поводженням. 

C. Умови попереднього ув’язнення

21. Як зазначено вище (див. § 18), 21 червня 2003 року заяв-
ник був переведений з відділення міліції до Севастопольського ІТТ. 
16 липня 2003 року він потрапив до Сімферопольського слідчого 
ізолятору № 15 (далі – «Сімферопольський СІЗО»). 

Оскільки органи міліції, прокуратури та суди, що мають від-
ношення до цієї кримінальної справи, розташовувалися в Севасто-
полі, то щомісяця заявник переводився з Сімферопольського СІЗО 
до Севастопольського ІТТ, у якому перебував протягом десяти днів. 
З 8 до 28 квітня 2006 року заявник перебував у Севастопольському 
ІТТ, тому що, відповідно до листа заступника начальника Управ-
ління МВС України в Севастополі від 4 березня 2006 року, Сімфе-
ропольський СІЗО відмовився приймати із Севастопольського ІТТ 
ув’язнених, що страждають на туберкульоз.

22. 28квітня 2006 року заявник потрапив до Севастопольської 
міської інфекційної лікарні (далі «інфекційна лікарня»).

23. Таким чином, у період між 21 червня 2003 року та 28 квітня 
2006 року заявник провів загалом близько року в Севастопольсько-
му ІТТ. 

1. Матеріальні умови 

а. Факти, представлені заявником

24. Відповідно до скарги заявника, під час його знаходження в 
Севастопольському ІТТ він утримувався в маленьких камерах, які 
були постійно переповнені. На підтвердження цьому він надав лист 
від начальника Управління МВС України в Севастополі, датований 
10 травня 2005 року та адресований третій особі. 

У цьому листі містилася інформація про те, що близько 240 
ув’язнених утримувалися в Севастопольському ІТТ при його міст-
кості 82 особи.

25. Заявник стверджував, що більшу частину часу він утримував-
ся в камері № 9, і протягом короткого часу – у камерах №№ 4 і 5.
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26. Площа камери № 9 – близько 15 м2, у ній перебували 25 
ув’язнених. У цій камері було три подвійних ліжка. У камерах №№ 4 
і 5, обидві – близько 22 м2, заявник перебував разом із приблиз-
но 30 співкамерниками. Камери були обладнані одним подвійним 
ліжком і дерев’яним настилом на підлозі, що теж використовувався 
ув’язненими для сну.

27. Через недостатню кількість ліжок ув’язнені були змушені 
спати по черзі. Камери розташовувалися в підвалі й, відповідно, бу-
ли позбавлені денного освітлення. Вони ледве освітлювалися елек-
тричною лампочкою під стелею, що ніколи не вимикалася, збіль-
шуючи нестачу сну. Крім того, повітря до цих переповнених камер 
могло надходити тільки через вентиляційну систему, яка часто була 
несправною.

28. У камері заявника було багато тарганів та мурах, і адмініст-
рація не вживала ніяких заходів для їхнього знищення. Ув’язнені в 
камерах Севастопольського ІТТ наражалися, таким чином, на небез-
пеку захворювання інфекційними хворобами, таких як туберкульоз, 
яким заявник і захворів під час свого перебування в ньому.

29. Далі, заявник стверджував, що харчування в Севастопольсь-
кому ІТТ було вбогим, поганої якості, і доповнювалося продуктами, 
що надсилалися його матір’ю. 

б. Факти, надані Урядом

30. Уряд заявив, що в Севастопольському ІТТ заявник займав 
камери площею 16 м2 разом з 4-6 іншими ув’язненими. Уряд стверд-
жував, що камери були обладнані дерев’яною обшивкою, вентиля-
цією, а також системами водопостачання та каналізації. Заявник за-
безпечувався гарячою їжею три рази на день і мав можливість по-
митися як мінімум один раз на тиждень. У камерах були вікна, що 
пропускають усередину денне світло. Загалом, умови утримування 
ув’язненого відповідали гігієнічним і санітарним нормам. 

2. Умови транспортування

31. Як було зазначено вище, заявник перевозився до Севасто-
польського ІТТ і назад щомісяця.

32. Відстань між Севастополем і Сімферополем становить близь-
ко 80 кілометрів. Транспортування (етап) починалося о 8 годині ран-
ку й, відповідно до інформації Уряду, закінчувалося о 16 годині того 
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ж дня. Заявник стверджував, що зазвичай він прибував до пункту 
призначення через 36-48 годин. Заявника заздалегідь попереджали 
про поїздку та, за інформацією Уряду, його годували перед її почат-
ком. Заявник стверджував, що йому жодного разу не дали сніданок 
перед етапом.

33. Заявник і інші ув’язнені перевозилися в міліцейських маши-
нах до залізничних станцій і назад. Зазвичай, ці поїздки тривали 30 
хвилин. Уряд зазначив, що місткість машин, розрахованих на 20-21 
чоловік, ніколи не перевищувалася. Заявник заперечував і ствер-
джував, що зазвичай в машинах перевозилися близько 30 осіб – у 
тісному та погано освітленому відсіку площею 6 м2.

34. У поїзді заявник поміщався до вагонів спеціального типу 
місткістю 104 особи. За інформацією Уряду, кількість ув’язнених у 
вагоні ніколи не перевищувала 70, а за інформацією заявника – 
завжди перевищувала 100. Заявник стверджував, що протягом цієї 
частини поїздки йому не давали води і їжі. 

3. Медичні умови 

35. Здоров’я заявника почало погіршуватися в середині 2005 ро-
ку. Проте, у штаті Севастопольського ІТТ не було лікаря, а людина, 
що виконувала обов’язки фельдшера, не мала медичної освіти та 
кваліфікації, що підтверджується вищезгаданим листом начальника 
міського управління міліції Севастополя від 10 травня 2005 року. 
Таким чином, заявник не одержував ніякої медичної допомоги в Се-
вастопольському ІТТ.

36. Відповідно до листа начальника Сімферопольського СІЗО 
від 25 квітня 2006 року, 14-27 лютого 2006 року заявник проходив 
лікування від бронхіту в медичному відділенні Сімферопольсько-
го СІЗО. Два рентгенівських обстеження, проведені 1 і 10 лютого 
2006 року, не виявили жодних патологічних змін у його серці й ле-
генях. Далі в цьому листі йдеться про те, що 14 лютого 2006 року 
кров заявника було досліджено на антитіла ВІЛ. 21 лютого 2006 року 
Кримський центр боротьби зі СНІДом визначив ВІЛ-позитивність 
заявника. Заявник стверджував, що ані він, ані його мати не були 
повідомлені про цей діагноз.

37. 8 квітня 2006 року, під час перебування заявника у Севасто-
польському ІТТ, до нього було викликано швидку допомогу. Лікар 
визначив, що заявник страждав на «лихоманку невідомого поход-
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ження» і призначив йому дозу анальгетика, що мала короткостроко-
вий ефект. За словами заявника, лікар швидкої допомоги роз’яснив, 
що заявникові потрібне обстеження в спеціалізованій лікарні.

38. 12 квітня 2006 року заявник почав скаржитися на подальше 
погіршення самопочуття. Була викликана швидка допомога, лікар 
якої встановив, що заявник хворий «на гостру респіраторну вірусну 
інфекцію».

39. 14 квітня 2006 року заявника було доставлено до інфекційної 
лікарні. За його твердженнями, під час обстеження йому був постав-
лений діагноз «туберкульоз лімфатичних вузлів» і була рекомендо-
вана госпіталізація. Адміністрація Севастопольського ІТТ відмови-
ла йому в госпіталізації, оскільки вона не могла виділити чотирь-
ох співробітників для охорони заявника в лікарні. Уряд заявив, що 
лікарі не вважали за необхідне госпіталізацію заявника, але взяли 
кров для аналізу на ВІЛ і прописали йому вітаміни.

40. 20 квітня 2006 року заявник був відправлений до інфекцій-
ної лікарні для подальшого обстеження. У нього був виявлений ту-
беркульоз і призначене відповідне лікування. Уряд стверджує, що й 
у цьому випадку лікарі не рекомендували госпіталізацію. За заявою 
Уряду, під час цього обстеження було вперше встановлено, що заяв-
ник був ВІЛ-позитивний. Заявник стверджував, що це було вперше, 
коли його повідомили про стан здоров’я, у той час як адміністрація 
в’язниці знала про це задовго до цього дня.

41. У листі від 21 квітня 2006 року головний лікар інфекційної 
лікарні повідомив матері заявника, що комісія лікарів цієї лікарні 
встановила, що заявник ВІЛ-позитивний і хворий на туберкульоз, і 
порекомендувала терміново його госпіталізувати.

42. Того ж дня мати заявника звернулася зі скаргою до Гене-
ральної прокуратури на те, що адміністрація Севастопольського ІТТ 
незаконно відмовила в госпіталізації її сину, стан здоров’я якого був 
украй важким. Зокрема, вона зазначила, що з початку квітня 2006 
року температура тіла заявника близько 40 градусів, він майже не 
їсть та не може пересуватися без сторонньої допомоги.

43. 28 квітня 2006 року за запитом Суду відповідно до Правила 
39 Правил Суду заявник був переведений до Севастопольського про-
титуберкульозного диспансеру.

44. Відповідно до листа головного лікаря інфекційної лікарні 
від 28 серпня 2006 року, заявник був зареєстрований у Севастополь-
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ському центрі з боротьби зі СНІДом, як ВІЛ-пацієнт, у травні 2006 
року та одержував необхідне лікування.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛьНЕ ЗАКОНОДАВСтВО  

45. Відповідні положення Конституції України та Закон про по-
переднє ув’язнення можуть бути знайдені в рішенні від 12 жовтня 
2006 року в справі «Двойних проти України» («Dvoynykh v. Ukraine», 
№ 72277/01, §§ 28-31, 33-35 і 37). 

A. Кримінально-процесуальний кодекс 

46. Стаття 236-1 Кодексу говорить: 

«Скарга на постанову органа дізнання, слідчого, прокурора про від-
мову в порушенні кримінальної справи подається особою, інтересів 
якої вона стосується, або її представником до районного (міського) 
суду за місцерозташуванням органу або роботи посадової особи...»

47. Стаття 236-2 Кодексу: 

«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про 
відмову в порушенні кримінальної справи розглядається суддею 
одноосібно не пізніше десяти днів з дня її надходження до суду. 
Суддя витребує матеріали, на підставі яких було відмовлено в по-
рушенні справи, знайомиться з ними й повідомляє прокурора та 
особу, яка подала скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності 
суддя заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу.
Розглянувши скаргу, суддя, залежно від того, чи були при відмові у 
порушенні справи виконані вимоги статті 99 цього Кодексу, прий-
має одне з таких рішень: 
1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає 
матеріали для проведення додаткової перевірки, 
2) залишає скаргу без задоволення…»

B. Закон про боротьбу з туберкульозом від 5 липня 2001 року 

48. Розділ 17 Закону зазначає, що хворі на туберкульоз, що утри-
муються в СІЗО, одержують необхідне лікування в медичних відді-
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леннях цих ізоляторів. Ув’язнені, що перебувають у пенітенціарних 
установах, повинні лікуватися в спеціальних тюремних лікарнях. 

C. Наказ № 186/607 Міністерства охорони здоров’я 
та Державного департаменту виконання покарань 

від 15 листопада 2005 року «Про організацію антиретровірусної 
терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються 

в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах»

49. Пункт 2.1 цього наказу передбачає, що ув’язнені з ВІЛ/СНІД 
повинні перебувати під обов’язковим амбулаторним спостережен-
ням, одержувати лікування від супутніх інфекцій (інфекцій, що 
вражають людей зі слабкою імунною системою) і анти-ретровірусне 
лікування.

50. Відповідно до пунктів 3.1 і 3.2.1 наказу, анти-ретровірусне лі-
кування повинне призначатися тюремним лікарем-інфекціоністом, 
що пройшов спеціальне навчання або лікарями з місцевих медичних 
установ з боротьби зі СНІДом. Анти-ретровирусное спостереження 
ув’язнених, що утримуються в слідчих ізоляторах, здійснюється міс-
цевими установами з боротьби зі СНІДом.

51. Пункт 3.5 наказу зазначає, що безпосередньо після надход-
ження особи з ВІЛ/СНІД до слідчого ізолятору глава медичного 
відділення цієї установи повинен забезпечити його або її анти-рет-
ровірусними препаратами з місцевої медичної установи з боротьби 
зі СНІДом.

52. Відповідно до пункту 3.6 наказу, при переводі особи з ВІЛ/
СНІД з однієї пенітенціарної установи до іншої необхідно забез-
печити, щоб відповідні медичні документи були передані разом з 
ув’язненим до нової установи.

D. Звіт розширеного засідання Генеральної прокуратури 
щодо дотримання конституційних прав громадян у місцях 
застосування заходів примусового характеру, пов’язаних 

з обмеженням їхньої особистої волі, попереднього ув’язнення 
й позбавлення волі від 23 червня 2006 року

53. Даний звіт зазначає:

Варто визнати, що органами внутрішніх справ не виконуються ви-
моги Європейського комітету проти катувань, висловлені в ході 
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останнього візиту делегації Комітету в жовтні минулого року, сто-
совно негайного припинення незаконного й довгострокового утри-
мування затриманих і арештованих осіб в установах органів внут-
рішніх справ...
У більшості ІТТ міськрайорганів внутрішніх справ не дотриму-
ються права затриманих... Належним чином не виконуються ви-
моги Закону України «Про боротьбу з туберкульозом» у частині 
забезпечення затриманих і заарештованих осіб, хворих на туберку-
льоз, спеціалізованим лікуванням під охороною в територіальних 
протитуберкульозних медичних закладах. Велика кількість осіб, 
що страждають на туберкульоз, утримується в ІТТ органів внут-
рішніх справ без належного медичного лікування протягом три-
валого часу. Загалом, протягом минулого року з 2434 осіб, хворих 
на туберкульоз, які утримувалися в ІТТ органів внутрішніх справ, 
лише 719 були поміщені й пройшли лікування в спеціалізованих 
закладах Міністерства охорони здоров’я України. Це не тільки по-
рушує права затриманих, але також сприяє поширенню цього не-
безпечного захворювання. 
Умови, у яких перебувають затримані та заарештовані особи в ІТТ 
АР Крим... можуть бути прирівняні до нелюдського або принижую-
чого гідність поводження. Затримані знаходяться в непристосова-
них для утримання напівпідвальних або підвальних приміщеннях, 
у яких не створено елементарних умов для тривалого перебування 
людини.
Працівниками міліції систематично порушуються вимоги закону 
про максимальний десятиденний термін знаходження затриманих, 
заарештованих і засуджених в ІТТ. У Севастопольському ІТТ про-
тягом поточного року з порушенням закону понад 10 діб перебува-
ло 85 осіб, понад 3 місяців – 11, понад 1 рік – 5, у відношенні 17 з них 
судами ухвалені обвинувальні вироки.

E. Третій (2003) щорічний звіт Уповноваженого 
з прав людини Верховної Ради України 

54. Витяг зі звіту:

Статтею 4 Закону України «Про попереднє затримання» і статтею 
155 Кримінально-процесуального кодексу України визначено, що 
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місцями досудового утримання під вартою осіб є слідчі ізолятори. 
І лише в окремих випадках ці особи можуть перебувати в місцях 
утримання затриманих і заарештованих, якими є ізолятори тимча-
сового утримування МВС України. При цьому законодавством чіт-
ко визначені терміни утримання в ІТТ ув’язнених під варту осіб не 
більше трьох діб, у випадках віддаленості або відсутності належних 
шляхів сполучення – до десяти діб. У порушення вимог зазначених 
законів, начальники слідчих ізоляторів ряду регіонів України їх 
грубо ігнорують, необґрунтовано відмовляючи адміністрації ІТТ у 
прийомі заарештованих. Таке відношення керівників СІЗО до ви-
конання вимог законів України призвело до нелюдських, жахливих 
і нестерпних умов утримання ув’язнених в ІТТ і їхнє переповнення 
майже вдвічі в Автономній Республіці Крим... та Севастополі. Зок-
рема, в АР Крим прийом ув’язнених до СІЗО Сімферополя здійс-
нюється в обмін на одного виданого до ІТТ.

F. Права людини в Україні-2005. 
Звіт правозахисних організацій

55. Витяги з розділу XV звіту «Дотримання прав ув’язнених в 
Україні»:

«...У віданні Міністерства внутрішніх справ знаходиться 501 ізоля-
тор тимчасового утримання (ІТТ), де затримані можуть утримува-
тися максимум упродовж 3 діб (10 діб у виняткових випадках) до 
переведення в СІЗО. Проте бувають випадки, коли цей термін пе-
ревищується. Щоденно в ІТТ в Україні утримується близько 7 000 
затриманих, а загалом вони розраховані на 10 400 місць. За даними 
Міністерства внутрішніх справ, 127 ІТТ потребують ремонту. 
Найбільша кількість випадків жорстокого поводження під час 
ув’язнення в країні припадає саме на час знаходження затриманих 
в установах міліції. Крім того, самі умови тримання в них бувають 
надто суворі. Вони пов’язані значною мірою з поганим фінансуван-
ням, проте останнім часом на утримання осіб, які перебувають в 
ІТТ, кошти виділяються. «Донецький Меморіал» направив інфор-
маційні запити до десяти обласних управлінь МВС з питаннями 
щодо забезпечення умов тримання ув’язнених в ІТТ. Результати 
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відповідей наведені в таблиці 1 «Умови перебування ув’язнених в 
ізоляторах тимчасового тримання».
Відповідно до даних управлінь, на кожну особу під час перебуван-
ня в ІТТ виділялося в 2004-2005 роках від 16 до 70 грн...
…Однією з проблем перебування в міліції є неможливість доправи-
ти до СІЗО затриманих осіб, хворих на туберкульоз. Як зазначаєть-
ся в згадуваній Доповіді Моніторингового Комітету Ради Європи, 
на підставі ряду нормативно-правових актів Державного департа-
менту з питань виконання покарань особи, які хворіють на інфек-
ційні хвороби (включаючи туберкульоз), не можуть бути переве-
дені в слідчі ізолятори (СІЗО) з ізоляторів тимчасового тримання 
(ІТТ), що знаходяться у віданні Міністерства внутрішніх справ. За 
деякими даними, у 2004 році в СІЗО не були прийняті 739 заареш-
тованих. Таким чином, хворі на туберкульоз утримувалися в ІТТ, 
не пристосованих для знаходження в них таких людей, упродовж 
терміну, що перевищує встановлений законом термін арешту (3 або 
10 днів). Це не лише порушує права заарештованих, але й сприяє 
подальшому поширенню хвороб у ІТТ. За даними Міністерства 
внутрішніх справ, понад 1 000 людей щоденно утримується в ІТТ 
після завершення встановленого законодавством терміну, включа-
ючи 100 людей, хворих на туберкульоз. Ситуація не покращилася 
навіть після видання розпорядження (№ 419-р від 05.07.2004) Ка-
бінету Міністрів, відповідно до якого Державний департамент з 
питань виконання покарань отримав доручення забезпечити прий-
няття заарештованих, які страждають на туберкульоз. Відповідно 
до коментарів органів влади України, цю проблему планується ви-
рішити шляхом передачі лікування заарештованих у відання спе-
ціальних закладів Міністерства охорони здоров’я, охорону яких 
забезпечуватимуть підрозділи МВС. Це вимагає внесення змін у 
відповідне законодавство...
…Одним із напрямків діяльності Уповноваженого є контроль за 
умовами тримання громадян, затриманих міліцією.
Перевіркою Уповноваженого з прав людини в червні нинішнього 
року в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) м. Феодосії було вста-
новлено, що камери дотепер залишаються без вікон. У багатьох ІТТ 
камери – це напівпідвальні, напівтемні бетонні мішки, без свіжого 
повітря, питної води, санвузлів, що є ризиком для здоров’я людини 
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й нагадує епоху середньовіччя. До того ж вони постійно в півтора-
два рази переповнені, і дихати там можна тільки завдяки приму-
совій вентиляції.
Уповноваженим з прав людини виявлено, що порушуються права 
громадян на тригодинну затримку в кімнатах для тримання осіб, у 
половині з 808 райвідділів затриманих так і не годують, незважаю-
чи на кілька подань Уповноваженого, за якими народні депутати та 
уряд виділили кошти. Такі умови теж є катуванням, але через три-
ваючі масові затримки та арешти їх розташовують у кімнатах для 
затриманих. Через ІТТ проходять щорічно більше мільйона осіб».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ЗВІтИ

A. Європейський Комітет із запобігання катувань 
і нелюдського або принизливого поводження 

або покарання (КЗК)

1. Умови ув’язнення в ІТТ

56. Візит делегації КЗК в Україну відбувся 10-26 вересня 2000 від 
23 червня 2006 року. У ході візиту делегація проінспектувала шість 
ізоляторів тимчасового утримування (підвідомчі міліції установи, 
призначені для короткочасного перебування затриманих підозрюва-
них), включаючи Севастопольський ІТТ.

57. У відповідних частинах звіту КЗК зазначено:

«50. Більшість відвіданих ІТТ були переповнені. Наприклад, у Се-
вастопольському ІТТ більше десяти осіб утримувалося камерах по 
15 м2 і в декількох камерах було більше людин, ніж ліжок.
51. У всіх відвіданих ІТТ доступ до денного світла був загородже-
ний щільною металевою сіткою або жалюзі, а штучне освітлення 
було, загалом, недостатнім. Читання викликало напругу в очах. 
Вентиляція була неприйнятною, а повітря в відвіданих камерах – 
важким. Недостатність вентиляції підсилювалася тим, що камери 
здалися смердючими, затримані не забезпечувалися засобами для 
прибирання камер, не мали можливості помитися, крім басейну з 
холодною водою. Тільки в ІТТ м. Літіна всі затримані мали мож-
ливість помитися під душем під час свого перебування. Санітарні 
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приміщення майже у всіх відвіданих ІТТ залишали бажати кращо-
го. Значним виключенням був Сімферопольський ІТТ, де камери 
були чистими або затримані забезпечувалися основними предме-
тами особистої гігієни.
У декількох ІТТ не всім затриманим вистачало матраців і ковдр, у 
той час як чистота наявних була сумнівною. Крім того, за одним або 
двома виключеннями, відвідані ІТТ не мали прогулянкових дво-
риків. Також не було жодних можливостей для фізичних вправ; у 
багатьох ІТТ затриманим не дозволялося мати навіть газети.
52. У більшості ІТТ їжа забезпечувалася тільки продуктовими пе-
редачами від родичів. Затримані ділилися їжею з тими, хто не мав 
родичів. Зважаючи на те, що міліція фінансово не здатна забезпе-
чити достатню їжу для затриманих, продуктові посилки не повинні 
обмежуватися.
53. Через неприйнятні умови, на які Комітет посилався вище, Комі-
тет був найбільше стурбований, довідавшись, що чимало затрима-
них утримувалися в ІТТ протягом часу, що значно перевищує 10-
денний термін, передбачений законом.
...
55. Проблема охорони здоров’я є предметом стурбованості Коміте-
ту з часу його першого візиту; під час візиту в 2000 році ніякого 
поліпшення не відбулося. Спочатку, делегація Комітету відзначила, 
що в деяких ІТТ (Бахчисарай, Литне) зовсім не було фельдшерів, 
аби забезпечити медичне обслуговування. Крім того, Комітет зму-
шений наполягати на важливості для всіх затриманих проходити 
ретельний медичний огляд при прийманні до ІТТ; це не є нормою 
дотепер. Більше того, фельдшер має займати активну позицію від-
носно медичних проблем в ІТТ; недостатня житлова площа, на якій 
утримуються затримані, і відсутність загальної гігієни створюють 
сприятливі умови для поширення хвороб, зокрема, туберкульозу».

58. У Звіті українському уряду щодо візиту в Україну 24 листо-
пада-6 грудня 2002 року, КЗК заявляє:

«11. Норми закону, що регулюють позбавлення волі міліцією, вже 
описувалися в попередніх звітах про візити КЗК. Міліція, варто на-
гадати, може, своєю власною владою, затримати особу, підозрюва-
ну в здійсненні кримінального злочину, на 72 години.
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Проте законом від 21 липня 2001 Кримінально-процесуальний ко-
декс був приведений у відповідність до Конституції України. Тепер 
протягом цих 72 годин слідчі органи повинні, якщо вони хочуть 
залишити підозрюваного під вартою, доставити підозрюваного до 
суду (статті 106 і 165-2 Кримінально-процесуального кодексу). Суд-
дя може ухвалити залишити підозрюваного під вартою на термін 
до 15 діб, а згодом продовжити цей термін до 18 місяців.
Особа, залишена під вартою, переводиться, у принципі, до слідчо-
го ізолятору (СІЗО). Проте підозрюваний може бути затриманий в 
ІТТ на максимальний термін до 10 днів, якщо перевід до СІЗО не 
може бути здійснений через віддаленість або відсутність відповід-
них транспортних засобів.
12. У своїй відповіді на звіт про візит 2001 року (документ CPT/Inf 
(2002) 24), український уряд заявив, що, завдяки втручанню суд-
дів, переповненість міліцейських установ значно зменшилася. На 
жаль, візит, що мав місце наприкінці 2002 року, показав зворотне. 
З єдиним виключенням (Київський ІТТ), всі установи цього типу 
були переповнені. Доходило до того, що в деяких регіонах судді за-
лишали під вартою всіх підозрюваних за запитом слідчих органів 
і прокуратури.
КЗК рекомендує українській владі забезпечити поінформова
ність слідчих органів і прокуратури щодо нового законодавства 
й закликати їх до активного застосування превентивних заходів, 
не пов’язаних з утриманням під вартою осіб, підозрюваних у 
здійсненні кримінальних злочинів (див. також § 85 нижче).
13. Крім того, при вивченні відповідних записів від 23 червня 2006 
року, делегація КЗК виявила випадки утримання затриманих в ІТТ 
протягом строків, що значно перевищують дозволені 10 діб (напри-
клад, 48 днів в ІТТ районного управління Міністерства внутрішніх 
справ м. Хуста).»

2. Умови транспортування затриманих

59. У відповідних витягах з доповіді КЗК про візит в Україну 8-
24 лютого 1998 від 23 червня 2006 року зазначено (виділено в оригі-
налі):

«189. Під час візиту до Київського СІЗО Служби безпеки України, 
делегація мала можливість оглянути фургон для перевезення за-
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триманих. Цей транспортний засіб мав 3 відділення з лавами. Елек-
тричне освітлення було дуже слабким, і вентиляція була відсутня. 
Крім того, одне з відділень було вкрай малим (0,50 м2). Зі слів персо-
налу, що відповідав за фургон, цей тип фургона використовується 
тільки для коротких поїздок усередині міста. Проте делегація чула 
твердження затриманих, що такі фургони іноді використовуються 
й для більш тривалих поїздок.
Комітет хотів би одержати копії будьяких інструкцій, що існу
ють для характеристики транспортних засобів, які використову
ються для транспортування ув’язнених. Крім того, він рекомен
дує, щоб українська влада перевірила освітлення й вентиляцію 
у фургонах для перевезення ув’язнених і припинила розміщати 
ув’язнених у таких маленьких відділеннях, як 0,50 м2».

60. Звіт 2000 року також містить спостереження КЗК щодо умов, 
у яких затримані переводилися з одного місця ув’язнення до іншого 
(виділено в оригіналі):

«129. Стосовно автодорожнього транспортування ув’язнених, де-
легація перевірила два фургони Міністерства внутрішніх справ у 
Сімферопольському СІЗО. Кожний фургон мав загальне відділен-
ня та індивідуальне відділення. Індивідуальне відділення мало 
площу 0,5 м2; у § 189 доповіді про свій візит 1998 року Комітет уже 
рекомендував, щоб практика розміщення ув’язнених у відділення 
такого розміру припинилася. Умови у фургоні були також схожі на 
ті, що були описані в згаданому параграфі доповіді про візит 1998 
року (слабке штучне освітлення, відсутня вентиляція).
130. Стосовно залізничного транспортування, делегація перевірила 
умови в одному зі спеціальних вагонів для перевезення ув’язнених. 
Він мав відділення від 2 до 3,5 м2 з відкидними лавами. Менші від-
ділення призначені для перевезення шести ув’язнених протягом не 
більше чотирьох годин і чотирьох ув’язнених при більш тривалому 
перевезенні. У більших відділеннях в 3,5 м2 могли розміщатися шіс-
тнадцять осіб при короткому перевезенні та дванадцять при трива-
лому. У відділеннях був деякий доступ до денного освітлення; про-
те вентиляція була поганою. Туалети для ув’язнених перебували в 
жахливому стані, заповнені екскрементами, незважаючи на те, що 
поїзд вирушав через кілька хвилин.
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Було відсутнє будь-яке обладнання для забезпечення ув’язнених 
їжею, навіть при транспортуванні на далекі відстані; питна вода 
для ув’язнених була на час транспортування тільки у невеликому 
контейнері.
131. Спосіб транспортування ув’язнених, особливо залізницею, не-
прийнятний, враховуючи, крім усього іншого, матеріальні умови та 
можливу тривалість подорожі.
Комітет рекомендує, щоб умови транспортування ув’язнених в 
Україні були переглянуті у світлі попередніх зауважень. Як тер
мінові міри, він рекомендує, щоб українська влада вжила за
ходів, аби:
– значно зменшити максимальне число ув’язнених на відділення 
в залізничному вагоні: у відділеннях в 3,5 м2 ніколи не повинно 
перевозитися більше шести осіб, а у відділеннях в 2 м2 – більше 
трьох осіб;
– забезпечити ув’язнених протягом транспортування питною 
водою, для тривалих подорожей встановити необхідне облад
нання для їх годування;
– не використовувати більше відділення в 0,5 м2 у фургонах для 
транспортування ув’язнених».

61. У своєму Звіті українському уряду про візит в Україну 24 лис-
топада-6 грудня 2002 року, КЗК заявляє наступне:

«У своїй доповіді про візит 2000 року (§ 131) Комітет зробив ряд 
рекомендацій щодо транспортування ув’язнених автомобільним і 
залізничним транспортом. Ці питання порушувалися знову в 2002 
році перед українською владою, представники якої стверджували, 
що була заснована робоча група з передачі конвоювання ув’язнених 
від Міністерства внутрішніх справ до Департаменту з виконання 
покарань. У світлі критичних спостережень, зроблених делегацією, 
що відвідувала країну в 2002 році, відносно фургонів для транспор-
тування, Комітет рекомендує, аби українська влада надала висо
кого пріоритету вирішенню проблеми умов транспортування 
ув’язнених з огляду на рекомендації в § 131 доповіді Комітету за 
підсумками візиту 2000 року».
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B. Міжнародна Амністія («МА»)

62. Що стосується ситуації у Севастопольському ІТТ, МА заяви-
ла на брифінгу Комітету ООН проти катувань, присвяченому Украї-
ні, що відбулась 30 квітня 2007 року:

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, рівень захво-
рюваності на туберкульоз в Україні становить приблизно 95 випад-
ків на 100000 осіб на рік, що у вісім разів перевищує рівень у Європі 
і Євразії. У країні з настільки високим рівнем захворюваності на 
туберкульоз, переповненість і погані умови в слідчих ізоляторах 
призвели до великої кількості захворювань серед ув’язнених. У січ-
ні 2006 року Севастопольська правозахисна група доповіла Міжна-
родній Амністії, що в Севастопольському ІТТ було 30-40 ув’язнених, 
інфікованих на туберкульоз. Ці люди перебувають в ІТТ протягом 
усього терміну попереднього ув’язнення через те, що найближчий 
СІЗО в Сімферополі не приймає ув’язнених, хворих на туберкульоз, 
що суперечить Кримінально-процесуальному Кодексу. У січні 2006 
року 20 ув’язнених, хворих на туберкульоз, утримувалися в камері, 
призначеній для шістьох осіб. Їх забезпечували ліками, але, за на-
явними відомостями, вони не одержували необхідного спеціально-
го харчування та вітамінів».

63. У звіті «Європа та Центральна Азія. Зведення Міжнародної 
Амністії стосовно приводів для занепокоєння в регіоні. Січень-Чер-
вень 2004 року» МА пише:

«На зустрічі з делегатами МА в червні, уповноважений з прав лю-
дини Ніна Карпачова заявила, що катування як і раніше широко 
поширені. Головними проблемами були відсутність негайного до-
ступу до адвоката та умови в слідчих ізоляторах (СІЗО) і ізолято-
рах тимчасового утримання (ІТТ). Проблема збільшувалася вели-
кою кількістю арештів і незастосуванням альтернативних методів, 
таких як підписка про невиїзд і поручительство. Ніна Карпачова 
також повідомила, що умови в Севастопольському ІТТ особливо 
погані, що призводить до високого рівня захворюваності на тубер-
кульоз серед ув’язнених. Камери переповнені, і ув’язнені змушені 
спати по черзі, харчування недостатнє, і аж до січня 2004 року, коли 
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Ніна Карпачова знайшла місце, придатне для прогулянкового дво-
рика, не було можливості для прогулянок.
Європейський Комітет із запобігання катувань і нелюдського або 
принизливого поводження або покарання повторно висловив 
заклопотаність поширенням туберкульозу у в’язницях та інших 
місцях ув’язнення в Україні, і у своєму звіті 2000 року висловив 
думку, що не спостерігається жодних поліпшень. Андрій Овсян-
ников був заарештований у червні 2003 року за підозрою в торгів-
лі наркотиками та утримувався в Севастопольському ІТТ. Він не 
був хворий на туберкульоз у той час, але у вересні йому вже був 
поставлений цей діагноз. Андрію нічого не повідомили, і він дові-
дався про свою хворобу випадково, у листопаді, коли його стан 
погіршився. Він не одержував ніякого лікування до березня, ко-
ли, завдяки зусиллям Севастопольської правозахисної групи, був 
госпіталізований. 30 червня він повернувся до ІТТ. Він перебу-
вав в ІТТ до червня 2003 року, у той час як національним зако-
нодавством передбачено, що затримані можуть утримуватися в 
таких установах максимум протягом 72 годин, крім того, умови в 
Севастопольському ІТТ можуть бути прирівняні до жорстокого й 
нелюдського поводження».

C. Міжнародні матеріали, що стосуються туберкульозу

64. Відповідні міжнародні звіти та інші матеріали, що стосують-
ся лікування туберкульозу в українських пенітенціарних установах 
можна знайти в рішенні від 28 березня 2006 року в справі «Мельник 
проти України» («Melnik v. Ukraine», № 72286/01, §§ 47-53).

ПРАВО

I. ПОПЕРЕДНІ ЗАПЕРЕЧЕННя 

65. Заявник помер 8 травня 2007 року, поки справа перебува-
ла на розгляді Суду (див. § 5 вище). Не оскаржувалось, що його 
мати вправі підтримувати заяву в його інтересах, і Суд не бачить 
причин діяти інакше (див. «Toteva v. Bulgaria», no. 42027/98, § 45, 
19 May 2004). 
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II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ 

64. Заявник скаржився на те, що він піддався жорстокому по-
водженню, перебуваючи під вартою міліції. Він також скаржився 
на відсутність медичної допомоги та нелюдські умови утримання в 
Севастопольському ІТТ. Він посилався на статтю 3 Конвенції, що 
передбачає:

 «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи та-
кому, що принижує гідність, поводженню або покаранню». 

A. Прийнятність 

1. Скарги на жорстоке поводження 

67. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних 
засобів правового захисту, оскільки не оскаржив до компетентного 
суду рішення прокуратури щодо відмови в порушенні кримінальної 
справи стосовно заявленого жорстокого поводження.

68. Заявник підкреслював, що він порушував питання про жор-
стоке поводження з ним у суді, під час розгляду кримінального об-
винувачення проти нього. Оскільки суд у рішенні від 23 листопада 
2005 року встановив, що не було будь-яких слідів жорстокого повод-
ження, заявник не бачив сенсу в оскарженні відповідного рішення 
прокуратури.

69. Суд нагадує, що правило про вичерпання засобів правово-
го захисту, на яке посилається стаття 35 § 1 Конвенції, зобов’язує 
заявників використовувати спочатку засоби правового захисту, які 
доступні в національній правовій системі й зазвичай достатні для 
того, щоб одержати відшкодування за порушення, наявність якого 
стверджується. Наявність таких засобів правового захисту має бути 
досить визначеною, як на практиці, так і в теорії, без чого їм бра-
куватиме доступності й ефективності. Стаття 35 § 1 також вимагає, 
щоб скарги, які згодом будуть адресовані Суду, були заявлені у від-
повідному національному органі, принаймні, по суті, і відповідно 
до формальних вимог, передбачених національним законодавством, 
проте не потрібно звертатися до засобів правового захисту, які є не-
адекватними або неефективними (див. «Aksoy v. Turkey» judgment of 
18 December 1996, Reports 1996-VI, §§ 51-52, and «Akdıvar and Others 
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v. Turkey» judgment of 16 September 1996, Reports of Judgments and 
Decisions, 1996-IV, §§ 65-67). Простого сумніву відносно перспективи 
успіху недостатньо, щоб звільнити заявника від необхідності звер-
нутися до національного суду (див., наприклад, «Elsanova v. Russia» 
(dec.), no. 57952/00, 15 November 2005).

70. У ході розгляду обвинувачення проти заявника, суд першої 
інстанції зажадав від відповідного органа прокуратури розслідува-
ти його твердження про жорстоке поводження. Ці твердження роз-
глядалися слідчими та прокурорами, які не знайшли підстав для 
порушення кримінальної справи. У відповідності до статті 236-1 
Кримінально-процесуального кодексу ці рішення можна оскаржити 
до суду загальної юрисдикції (див. § 47 вище). У таких випадках від-
бувається змагання сторін у судовому процесі, коли заявник і про-
курор є сторонами. Хоча в цих процесах суд загальної юрисдикції не 
має права проводити незалежне розслідування або робити будь-які 
висновки про факти, судовий розгляд скарги дає переваги, надаючи 
гарантії належної правової процедури. У ході публічної процедури, 
яка є змаганням, незалежний трибунал мусить оцінити, чи є у за-
явника підстави стверджувати про жорстоке поводження і, якщо є, 
скасувати рішення прокуратури та наказати провести кримінальне 
розслідування.

71. Отже, Суд дійшов висновку, що процедура оскарження, пе-
редбачена статтею 236-1 УПК, має, у принципі, вважатися звичай-
ним та доступним засобом національного правового захисту, що за-
довольняє вищевикладеним вимогам засобів правового захисту, які 
мають бути вичерпані у відповідності до статті 35 § 1 Конвенції (див., 
mutatis mutandis, «K.-F. v. Germany», рішення від 27 листопада 1997 ро-
ку, Reports of Judgments and Decisions 1997- VII, §§ 46-52; «Epцzdemir v. 
Turkey», no. 57039/00, 31 January 2002; і Belevitskiy v. Russia, no. 72967/01, 
§ 61, 1 березня 2007).

72. Що стосується скарги на жорстоке поводження з ним, по-
даної заявником у суді, що розглядав кримінальне обвинувачення 
проти нього, Суд відзначає, що метою розгляду кримінальної спра-
ви проти заявника було встановлення його невинності або прови-
ни в кримінальному обвинуваченні, висунутому проти нього, а не 
встановлення відповідальності за стверджуване побиття або надання 
відшкодування за стверджуване порушення статті 3 (див. Belevitskiy, 
cited above, § 63). Таким чином, суд першої інстанції не міг зробити 
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окремих висновків щодо того, чи був заявник підданий жорстоко-
му поводженню, перебуваючи в міліції, і тому звернувся до органів 
прокуратури, компетентним, відповідно до національного законо-
давства, розслідувати такі скарги. Як зазначено вище, заявник не 
звернувся до судової процедури, спеціально призначеної для запере-
чування результатів наступного розслідування. Отже, досить загаль-
ні скарги заявника в суді першої інстанції про жорстоке поводження 
не позбавили його від обов’язку вичерпати засоби правового захисту, 
передбачені статтею 236-1 УПК.

73. Суд, отже, доходить висновку, що скарги заявника про жор-
стоке поводження з боку міліції повинні бути відхилені через те, що 
заявник не вичерпав засобів правового захисту у відповідності до 
статті 35 § 1 Конвенції. 

2. Умови утримання 

74. Уряд вважає, що заявник не вичерпав національних засобів 
правового захисту, доступні йому відповідно до українського зако-
нодавства, перед тим, як звернутися в Суд, оскільки він не пору-
шував питань щодо умов утримання під вартою перед прокурором, 
що здійснює нагляд за установами виконання покарань. Уряд також 
стверджував, що заявник не звертався до національних судів, щоб 
оспорити умови його утримання під вартою та одержати компенса-
цію за матеріальну та нематеріальну шкоду.

75. Що стосується заперечень Уряду про прийнятність заяви у 
зв’язку з тим, що заявник не скаржився відповідному прокуророві 
на погані умови утримання під вартою та на відсутність адекватного 
й необхідного лікування, Суд дійшов висновку, що ці скарги не мо-
жуть вважатися ефективними й доступними засобами правового за-
хисту в рамках статті 35 § 1 Конвенції (див. «Koval v. Ukraine» (dec.), 
no. 65550/01, 30 March 2004).

76. Щодо посилання уряду на те, що заявник не звернувся в 
національні суди, щоб оспорити умови його утримання під вартою, 
Суд нагадує, що в декількох попередніх справах він відхилив подібні 
аргументи, знайшовши ці засоби правового захисту неефективними 
через те, що Уряд не довів, яким чином звертання до цих процедур 
може призвести до поліпшення умов утримання заявника під вар-
тою (див., наприклад, «Khokhlich v. Ukraine», no. 41707/98, § 153, 29 
April 2003; «Melnik v. Ukraine», no. 72286/01, §§ 70-71, 28 March 2006; 
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and «Dvoynykh v. Ukraine», no. 72277/01, § 50, 12 October 2006). Суд не 
побачив причин діяти інакше в цьому випадку.

77. Більше того, Суд зазначає, що не оспорювався той факт, що 
11 вересня 2003 року заявник скаржився суду першої інстанції на по-
гане самопочуття, і що 21 квітня 2006 року його мати подала скаргу 
Генеральному прокуророві на те, що адміністрація в’язниці не бажає 
перевести заявника до лікарні, і що адміністрації ізолятора було ві-
домо про те, що заявник заражений ВІЛ і хворий на туберкульоз. Ор-
гани влади, таким чином, були достатньо поінформовані про ситуа-
цію заявника та мали можливість вивчити умови його утримання під 
вартою й, якщо потрібно, їх виправити (див. «Kalashnikov v. Russia» 
(dec.), № 47095/99, 18 вересня 2001, і Melnik, згадані вище, § 70).

78. Суд вважає, що ця частина скарг заявника не може бути виз-
нана неприйнятною через невичерпність національних засобів пра-
вового захисту. Також скарга не може бути відхилена як відверто 
необґрунтована або визнана неприйнятною за іншими причинами. 

B. По суті

1. Загальні принципи 

79. Суд нагадує загальні принципи, зазначені в його практиці 
згідно зі статтею 3 Конвенції щодо умов утримання під вартою (див., 
наприклад, Dvoynykh, згадане вище, §§ 62-63 з подальшими посилан-
нями).

80. Суд також нагадує, що органи влади зобов’язані захищати 
здоров’я осіб, позбавлених волі (див. «Hurtado v. Switzerland», judgment 
of 28 January 1994, Series A no. 280-A, opinion of the Commission, § 79). 
Відсутність адекватної медичної допомоги може призвести до такого 
поводження, що суперечить статті 3 (див. «İlhan v. Turkey» [GC], no. 
22277/93, § 87, ECHR 2000-VII, and «Sarban v. Moldova», no. 3456/05, 
§ 90, 4 October 2005).

2. Матеріальні умови утримання 

81. Суд зазначає, що між 21 червня 2003 року та 28 квітня 2006 
року заявник провів майже рік у Севастопольському ІТТ.

82. Сторони висловили незгоду щодо кількості осіб, що утри-
муються в камері разом із заявником, і номерів камер, у яких він 
утримувався в Севастопольському ІТТ. Уряд стверджує, що протя-
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гом усього розглянутого періоду заявник утримувався в одній камері 
розміром 16 м2, у якій також утримувалися від 4 до 6 затриманих. 
Проте він не вказав номер цієї камери. Заявник стверджував, що він 
утримувався в камерах №№ 9, 4 і 5.

Камера № 9 має розмір близько 15 м2 і зазвичай вміщала до 25 
затриманих. Камери №№ 4 і 5 мають розмір 22 м2, і в них утриму-
валося до 30 затриманих.

83. Суд зазначає, що в ході свого візиту до Севастопольського 
ІТТ в 2000 році Комітет проти катувань установив, що в камері пло-
щею 15 м2 утримується до 10 затриманих. З огляду на лист начальни-
ка міського управління міліції Севастополя від 10 травня 2005 року 
(див. § 24 вище) і нещодавні внутрішні та міжнародні доповіді про 
умови утримання в Севастопольському ІТТ (див. §§ 54-56 і 62-63 ви-
ще), ситуація, здається, не покращалася з 2000 року.

84. Таким чином, Суд зазначає, що в камері заявника на кожного 
затриманого доводилося не більше, ніж 1,5 м2 площі. Тобто, на думку 
Суду, камери були постійно вкрай переповнені. Такий стан справ мо-
же скласти проблему з точки зору статті 3 Конвенції (див. «Kalashnikov 
v. Russia», no. 47095/99, § 97, ECHR 2002-VI).

85. У світлі вищевикладеного та враховуючи вищезгаданий лист 
від начальника міського управління міліції Севастополя, у якому він 
зізнається, що в Севастопольському ІТТ утримується майже втричі 
більше затриманих, ніж він може вмістити, Суд дійшов висновку, 
що скарги заявника про те, що не вистачало спальних місць і затри-
мані були змушені спати по черзі, досить обґрунтовані. Умови для 
сну були також ускладнені постійним освітленням у камері. Поз-
бавлення сну, викликане цими обставинами, мало б стати тяжким 
фізичним і психологічним тягарем для заявника.

86. Суд також зазначає, що заявник стверджував, що його ка-
мери розташовувалися у підвалі, що призводило до нестачі денного 
світла й недостатньої вентиляції. Хоча Уряд не відповів на цей аргу-
мент прямо, його представники стверджували, що камера заявника 
була обладнана вікнами, які надавали достатньо денного світла за-
триманим, і що в камері була встановлена система вентиляції.

87. Суд не вважає за необхідне розв’язувати цю розбіжність між 
сторонами. Суд зазначає, що в будь-якому випадку густі металеві 
ґрати на вікнах перешкоджали проникненню до камери природного 
освітлення, а штучне освітлення було недостатнім (див. § 58 вище). 
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Далі Суд зазначає, що вентиляція в камері, що містить надмірну 
кількість ув’язнених, була недостатньою (там же). Із заяв сторін не-
зрозуміло, чи були дозволені заявникові прогулянки поза камерою 
під час перебування в Севастопольському ІТТ, але навіть якщо були, 
то вони тривали не більше однієї години на день, а решту часу за-
явник був змушений проводити в мізерно освітленій камері із вкрай 
обмеженим простором і спертим повітрям.

88. Далі заявник скаржився на погані санітарні умови та не-
достатнє харчування в Севастопольському ІТТ. Суд нагадує, що у 
своєму звіті 2000 року КЗК згадав цю установу як позитивний при-
клад серед інших ІТТ України, тому що камери там були чистими, 
ув’язнені забезпечувалися основними гігієнічними засобами (див. 
§ 58 вище).30 Що стосується скарг заявника щодо харчування, Суд 
вважає, що заявник не зміг довести, що рівень харчування не від-
повідав нормам або що їжа була непридатною.

89. Таким чином, у світлі виявлених фактів переповненості, поз-
бавлення сну й нестачі природного освітлення та повітря (див. §§ 83-
87), Суд дійшов висновку, що умови утримання заявника в Севасто-
польському ІТТ можуть прирівнюватися до принижуючого гідність 
поводження. Отже, тут було порушено статтю 3 Конвенції.

3. Медична допомога 

90. Заявник скаржився, що йому не надавалася необхідна ме-
дична допомога у зв’язку із зараженням ВІЛ та туберкульозом. 

91. Уряд стверджує, що двічі у квітні 2006 року адміністрація 
Севастопольського ІТТ викликала для заявника швидку допомогу та 
двічі він обстежувався в інфекційній лікарні. Таким чином, щоразу, 
коли заявник скаржився на погіршення самопочуття, він одержував 
необхідну медичну допомогу.

92. Суд зазначає, що, відповідно до зауважень Уряду, діагноз 
ВІЛ був вперше поставлений заявникові 20 квітня 2006 року. Заяв-
ник у своїх коментарях наполягав, що це відбулося 21 лютого 2006 
року, він надав Суду копію листа начальника Севастопольського уп-
равління міліції від 25 лютого 2006 року, що підтверджує його пози-
цію. Уряд жодним чином не прокоментував цей момент.

30 Тут очевидна помилка, оскільки у доповіді КЗК мова йде про Симферопольсь-
кий ІТТ (прим. ред).
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93. За таких обставин Суд не бачить підстав не довіряти заявни-
кові. Отже, Суд зазначає, що, хоча адміністрація установи довідала-
ся про ВІЛ-позитивність заявника 21 лютого 2006 року, невідкладні 
медичні заходи, передбачені наказом № 186/607 (див. § 49 вище), не 
були здійснені. Заявника не було направлено до лікаря-інфекціоніста 
для анти-ретровірусного лікування, і, серед іншого, не здійснювався 
контроль над супутніми інфекціями. Натомість, його продовжували 
направляти до Севастопольського ІТТ, у штаті якого не було лікаря.

94. Немає посилань на те, що Сімферопольський СІЗО передав 
інформацію про ВІЛ-інфікованість заявника адміністрації Севасто-
польського ІТТ. У будь-якому випадку заявника було зареєстровано 
у місцевому центрі з боротьби зі СНІДом тільки в травні 2006 року, 
хоча наказ № 186/607 передбачає, що це має бути зроблене відразу 
після прибуття до установи.

95. Крім того, коли заявник захворів на туберкульоз, що в цьому 
випадку було супутнім захворюванням, його відмовилися прийняти 
до Сімферопольського СІЗО, і в порушення національного законо-
давства він був залишений у Севастопольському ІТТ на термін, що 
перевищує 10 днів (див. §§ 21 і 53- 54 вище).

96. Уряд заявив, що відсутність лікаря або фельдшера в штаті 
Севастопольського ІТТ компенсувалася можливістю виклику швид-
кої допомоги щоразу, коли стан здоров’я заявника вимагав медично-
го втручання. Це відбувалося 8 і 12 квітня 2006 року.

97. В зв’язку з цим, Суд нагадує, що для виклику швидкої допо-
моги адміністрація Севастопольського ІТТ повинна була спочатку 
дати на це дозвіл, що було дуже важко без професійної медичної 
ради (див. Sarban, згадане вище, § 87). Більше того, обладнання ма-
шини швидкої допомоги, яка була викликана для заявника 8 квіт-
ня 2006 року, було явно непридатним для встановлення точного 
діагнозу, і лікар запропонував відправити пацієнта до спеціалізо-
ваної лікарні для подальшого обстеження (див. § 37 вище). Проте 
адміністрація відмовилася зробити це. Оскільки самопочуття за-
явника продовжувало погіршуватися, 12 квітня 2006 року було ще 
раз викликано швидку допомогу. Вона також виявилася нездатною 
встановити діагноз і допомогти заявникові (див. § 38 вище). Тільки 
після цього, 14 квітня 2006 року, адміністрація вирішила відправи-
ти заявника до інфекційної лікарні для обстеження та лікування 
(див. § 39 вище).
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98. Сторони не дійшли згоди, чи рекомендували госпіталізацію 
лікарі, які обстежили заявника в інфекційній лікарні 14 квітня 2006 
року. Ані заявник, ані Уряд не надали документів щодо цього обсте-
ження. Тому Суд не може встановити обставини цієї події з достат-
ньою вірогідністю. Проте він зазначає, що Уряд, указавши, що 14 
квітня 2006 року лікарі призначили заявникові певне лікування, не 
довели, що таке лікування дійсно надавалося йому адміністрацією 
Севастопольського ІТТ.

99. Вдруге заявника було обстежено в інфекційній лікарні 20 
квітня 2006 року. З огляду на лист головного лікаря цієї лікарні від 
21 квітня 2006 року, Суд не може прийняти точку зору Уряду щодо 
того, що лікарі, які проводили обстеження заявника цього разу, 
не рекомендували його госпіталізацію (див. § 41 вище). 21 квіт-
ня 2006 року лікарська комісія інфекційної лікарні підтвердила 
необхідність стаціонарного лікування заявника в спеціалізованій 
медичній установі. Заявника було переведено до Севастопольсько-
го протитуберкульозного диспансеру тільки 28 квітня 2006 року, 
після запиту Суду, зробленого відповідно до правила 39 Регламенту 
Суду. Заявник стверджував, що ця затримка була викликана не-
бажанням керівництва Севастопольського ІТТ виділити чотирьох 
співробітників для його охорони в лікарні. Уряд не надав жодних 
пояснень щодо цього.

100. Хоча в обох випадках, 20 і 21 квітня 2006 року, лікарі ін-
фекційної лікарні призначали заявникові протитуберкульозне ліку-
вання, немає вказівок, що він забезпечувався цим лікуванням у Се-
вастопольському ІТТ.

101. На думку Суду, ненадання своєчасної та належної медичної 
допомоги заявникові у зв’язку з його зараженням ВІЛ та туберкуль-
озом прирівнюється до нелюдського та принижуючого гідність по-
водження в сенсі статті 3 Конвенції.

102. Отже, у цьому випадку також було порушення статті 3 Кон-
венції. 

4. Умови транспортування між Сімферопольським СІЗО 
й Севастопольським ІТТ 

103. Заявник скаржився на те, що умови транспортування між 
Сімферопольським СІЗО й Севастопольським ІТТ були нелюдськи-
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ми та принизливими. Пасажирські відділення машин і залізничних 
вагонів були сильно переповнені та були позбавлені природного ос-
вітлення й надходження повітря. Йому не давали їжі та питної во-
ди протягом всієї поїздки, і загальним результатом цих умов було 
психічне та фізичне виснаження.

104. Уряд наполягає на тому, що умови перевезення відповідали 
національним стандартам і не були нелюдським або принижуючим 
гідність поводженням.

105. Суд повторює, що заяви про жорстоке поводження повин-
ні підкріплюватися відповідними доказами. При оцінці доказів Суд 
застосовує стандарт переконання «поза розумних сумнівів». Проте 
таке переконання може випливати із сукупності досить сильних, 
ясних і узгоджених висновків або з неспростованої фактичної пре-
зумпції (див. «Salman v. Turkey» [GC], no. 21986/93, § 100, ECHR 
2000-VII).

106. Суд зазначає, що звіт Уряду щодо умов транспортування з 
однієї установи до іншої був напричуд коротким. Суд повторює, що 
розгляд справ, пов’язаних з Конвенцією, таких як ця справа, не у всіх 
випадках передбачає суворе застосування принципу affirmanti incumbit 
probatio (особа, що стверджує що-небудь, має довести це твердження), 
оскільки в деяких випадках тільки Уряд має доступ до інформації, 
за допомогою якої можна підтвердити або спростувати твердження. 
Ненадання Урядом такої інформації без переконливих пояснень мо-
же призвести до висновку про достатню обґрунтованість тверджень 
заявника (див. «Ahmet Цzkan and Others v. Turkey», no. 21689/93, § 426, 
6 April 2004).

107. У розглянутій справі заявник був нездатний зазначити точ-
ні габарити кузова тюремних автомобілів або одержати довідки про 
ступінь їхнього заповнення. Проте Уряд мав можливість легко на-
дати відомості на підтримку своїх тверджень, але не зробив цього 
й не надав пояснень щодо ненадання цієї інформації. Фактично, 
Уряд обмежився твердженнями того, що умови відповідали нормам, 
і що час поїздки був втричі менший того, що випливає із тверджень 
заявника. Копії норм і положення про тюремні автомобілі не були 
надані. У цих умовах Суд вивчатиме по суті заяву на підставі твер-
джень заявника, оскільки вони підтверджуються вищезгаданими 
спостереженнями КЗК.
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108. Що стосується транспортування ув’язнених, КЗК вважає 
відсіки площею 0,4, 0,5 або навіть 0,8 м2 непридатними для переве-
зення людей, незалежно від тривалості поїздки (див. CPT/Inf (2004) 
36 [Azerbaijan], § 152; CPT/Inf (2004) 12 [Luxembourg], § 19; CPT/Inf 
(2002) 23 [Ukraine], § 129; CPT/Inf (2001) 22 [Lithuania], § 118; and 
CPT/Inf (98) 13 [Poland], § 68). У розглянутій справі заявник стверд-
жував, що в тюремних автомобілях площею 6 м2 зазвичай перево-
зили 30 ув’язнених. Уряд заявив, що кількість ув’язнених у машині 
ніколи не перевищує 20-21 особу, але не зазначив розмір відсіків, у 
яких заявник перебував під час поїздок. Таким чином, навіть при 
сприятливому для Уряду висновку про те, що на кожного ув’язненого 
в машині припадало 0,3 м2, це все одно менше рівня, передбаченого 
стандартами КЗК.

109. Далі Суд зазначає, що твердження заявника про те, що 
автомобілі були погано освітлені й мали недостатню вентиляцію, 
підтверджуються спостереженнями КЗК, який в 2000 році огля-
дав автомобілі, що належать Сімферопольському СІЗО (див. § 60 
вище).

110. Що стосується залізничного транспорту, Суд зазначає, що 
сторони не дійшли згоди щодо кількості ув’язнених, які зазвичай 
перевозилися в спеціально обладнаних вагонах. Суд вважає, що, у 
той час як, відповідно до національного законодавства, під час ко-
роткострокових залізничних поїздок на одного ув’язненого припадав 
простір в 0,3 м2 (див. § 60 вище), здається, що у вагоні, розраховано-
му на 104 особи, перебувало 70 ув’язнених, що становить у резуль-
таті 0,4 м2, а цього, як зазначено вище (див. § 108), недостатньо для 
транспортування людей на будь-які відстані.

111. Далі Суд приймає до уваги спостереження КЗК, що венти-
ляція у вагонах була недостатньою, їжа не надавалася, а запаси води 
були малі.

112. Суд зазначає, що заявник був змушений перебувати в таких 
умовах двічі на місяць на шляху до Севастопольського ІТТ і назад 
протягом двох років і восьми місяців, здійснивши, таким чином, 
близько 64 таких поїздок.

113. Суд вважає, що поводження, якому піддавався заявник під 
час цих численних перевезень між Севастопольським ІТТ і Сімферо-
польським СІЗО, перевищили мінімальний рівень жорстокості (див. 
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«Khudoyorov v. Russia», no. 6847/02, §§ 116-120, ECHR 2005- ... (витяги)), 
і що стаття 3 Конвенції була порушена. 

III. ЗАяВЛЕНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 § 3 КОНВЕНЦІЇ 

114. Далі заявник скаржився на те, що загальна тривалість його 
ув’язнення не була «виправданою» і «обґрунтованою». Він посилався 
на статтю 5 § 3 Конвенції, де зазначено:

«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суд-
дею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійсню-
вати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи су-
дом упродовж розумного строку або звільнення під час проваджен-
ня. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на 
судове засідання».

115. Уряд заявив, що заявник не уклався в шестимісячний тер-
мін, передбачений статтею 35 § 1 Конвенції. Уряд підкреслив, що 
в первісній заяві заявника від 26 квітня 2006 року не було жод-
них скарг, пов’язаних зі статтею 5 § 3. Заявник подав таку скаргу в 
Суд тільки 24 червня 2006 року, тоді як шестимісячний термін по-
чав спливати 23 листопада 2005 року, коли заявника було засуджено 
районним судом.

116. Заявник заперечував ці аргументи, стверджуючи, що, хоча 
він дійсно не подавав окремої скарги за статтею 5 § 3 у первісній за-
яві від 26 квітня 2006 року, він посилався в ньому на факти, пов’язані 
з наступною скаргою на необґрунтовану тривалість попереднього 
ув’язнення, такі, як дата його арешту.

117. Суд повторює, що, відповідно до статті 35 § 1 Конвенції, Суд 
може розглядати справу тільки «протягом шести місяців з дати вине-
сення національними органами остаточного рішення в справі». Плин 
цього шестимісячного строку переривається, як правило, першим лис-
том заявника, що означає бажання подати заяву й дає деяке уявлення 
щодо характеру скарги. Що стосується скарг, не включених до первіс-
ного повідомлення, плин шестимісячного строку не переривається до 
дня першої подачі заяви до Суду (див. «Božinovski v. the former Yugoslav 
Republic of Macedonia» (dec.), no. 68368/01, 1 лютого 2005).
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118. Сторони погодилися, що шестимісячний строк щодо скар-
ги заявника за статтею 5 § 3 почався 23 листопада 2005 року, ко-
ли заявник був засуджений районним судом за крадіжку до трьох 
років і семи місяцям ув’язнення. Скарга щодо тривалості поперед-
нього ув’язнення заявника була згадана тільки в заяві, датованій 
24 червня 2006 року. Хоча попередню заяву було подано заявником 
26 квітня 2006 року, вона не містила жодних скарг за статтею 5 
Конвенції. Суд не переконаний, що посилання на дату арешту за-
явника, зроблене в контексті його скарги на погані медичні умови 
в ув’язненні, може розглядатися як намір подати згодом скаргу за 
статтею 5 § 3. Для внесення скарги та переривання шестимісяч-
ного строку потрібні деякі вказівки на характер заявленого пору-
шення.

119. Отже, ця частина заяви неприйнятна на підставі правила 
про шестимісячний строк, передбачений статтею 35 § 1 Конвенції, і 
повинна бути відхилена у відповідності до статті 35 § 4. 

IV. ЗАяВЛЕНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 § 3 КОНВЕНЦІЇ 

120. Заявник також подав скаргу за статтею 6 § 3(c) Конвенції 
щодо ненадання йому безкоштовної юридичної допомоги упродовж 
кримінального провадження.

121. Суд зауважує, що заявник не подав касаційної скарги до 
Верховного Суду щодо свого осуду за крадіжку. Крім того, він не 
порушував цього питання у своїй апеляції щодо свого осуду 23 лис-
топада 2005 року.

122. Отже, ця частина заяви має бути відхилена на підставі стат-
ті 35 §§ 1 і 4 Конвенції у зв’язку з невичерпністю національних за-
собів правового захисту.

V. ЗАяВЛЕНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ 

123. Заявник стверджував, що він не мав у своєму розпоряд-
женні ефективних національних засобів правового захисту відносно 
скарг за статтею 3, як того вимагає стаття 13 Конвенції. Дана стаття 
передбачає:
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«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було пору-
шено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в націо-
нальному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особа-
ми, які здійснювали свої офіційні повноваження».

124. Уряд не надав будь-яких аргументів щодо цієї скарги.
125. Суд підкреслює, що стаття 13 Конвенції гарантує доступ-

ність на національному рівні засобів правового захисту для до-
тримання прав і свобод, передбачених Конвенцією, незалежно від 
форми, якою вони забезпечуються національним законодавством. 
Таким чином, по суті стаття 13 вимагає, щоб існували національ-
ні засоби правового захисту, здатні розглянути «небезпідставне 
твердження» відповідно до Конвенції й надати відповідне відш-
кодування (див. «Kudła v. Poland» [GC], no. 30210/96, § 157, ECHR 
2000- XI).

126. Коло зобов’язань, обумовлених статтею 13, варіювається 
залежно від характеру скарг заявника, пов’язаних з Конвенцією. 
Проте, засоби, передбачені статтею 13, мають бути ефективними 
на практиці.

127. Приймаючи до уваги свої попередні висновки про вичер-
пання національних засобів правового захисту (§§ 75-78 вище), а та-
кож прецеденти Суду щодо цього (див. Melnik, згадане вище, § 115, і 
Dvoynykh, згадане вище, § 72), Суд знаходить, що не існувало ефек-
тивного і доступного засобу щодо скарг заявника на умови його ут-
римування в ув’язненні. Таким чином, було порушено статтю 13 
Конвенції.

VI. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

128. Стаття 41 передбачає:

«Якщо суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї 
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, 
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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A. Збиток

129. У частині матеріальної шкоди заявник зажадав 2958,16 гри-
вень (434 євро) компенсації медичних витрат, понесених під час йо-
го стаціонарного лікування в Севастопольському туберкульозному 
диспансері й надав документи на підтримку цієї вимоги. Далі, він 
заявив про компенсацію в розмірі 42000 гривень (6163 євро) за про-
дуктові передачі, які він одержував під час перебування в Севасто-
польському ІТТ.

130. Заявник також зажадав 50000 євро компенсації морального 
збитку.

131. Уряд заявив, що, оскільки права заявника, передбачені 
статтею 3 Конвенції, не були порушені, держава не повинна відпові-
дати за його медичні витрати. Що стосується продуктових передач, 
Уряд заявив, що розмір заявленої компенсації не був підтверджений 
жодними доказами.

132. У першу чергу, Суд підкреслює, що не було виявлено по-
рушень статті 3 Конвенції щодо харчування, яке надавалося заяв-
никові в Севастопольському ІТТ. Відповідно, витрати на продуктові 
посилки компенсації не підлягають.

133. Далі Суд зазначає, що Уряд не заперечував розмір медичних 
витрат заявника. З огляду на вищезгадані висновки про незадовіль-
ність медичної допомоги, що надавалася заявникові у Севастополь-
ському ІТТ, медичні витрати мають бути компенсовані заявникові в 
повному обсязі.

134. Що стосується нематеріального збитку, Суд нагадує про свої 
висновки, наведені вище, про порушення в даній справі статей 3 і 13 
Конвенції (див. §§ 89, 101-102, 113 і 127 вище). Приймаючи до уваги 
судову практику в аналогічних випадках, Суд приймає справедли-
ве рішення присудити заявникові компенсацію в розмірі 10000 євро 
(див. Melnik, згадане вище, § 121). 

B. Видатки та витрати 

135. Заявник зажадав 31188,64 гривень (4577 євро) компенса-
ції транспортних видатків його представника, понесених під час 
кримінального переслідування заявника. Він також заявив про 
компенсацію 155.90 гривень (23 євро) поштових витрат, понесених 
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ним під час процедури, пов’язаної з Конвенцією, і надав підтверд-
жуючі чеки.

136. Уряд заперечив цю вимогу.
137. Суд зазначає, що заявник не надав жодних доказів транс-

портних видатків свого юриста (захисника). Отже, Суд присуджує 
заявникові компенсацію поштових видатків у розмірі 23 євро.

C. Пеня

138. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься в разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського 
центрального банку плюс три відсоткові пункти.

На цих підставах суд одностайно

1. Повідомляє скарги заявника за статтями 3 і 13 Конвенції при-
йнятними, а інші частини заяви неприйнятними;

2. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині 
матеріальних умов утримування заявника в Севастопольському ІТТ;

3. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині 
ненадання посадовими особами своєчасної та відповідної медичної 
допомоги заявникові у зв’язку з ВІЛ і туберкульозом;

4. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині 
поводження, якому піддавався заявник упродовж його неодноразо-
вих транспортувань між Севастопольським ІТТ і Сімферопольським 
СІЗО;

5. Постановляє, що була порушена стаття 13 Конвенції;
6. Постановляє

(a) що держава-відповідач повинна виплатити заявникові, про-
тягом трьох місяців після дати, коли дане рішення набуде чинності, 
відповідно до статті 44 § 2 Конвенції, еквівалент наступних сум у 
національній валюті держави-відповідача за курсом, дійсним на день 
виплати:

(i) 434 (чотириста тридцять чотири) євро компенсації мате-
ріального збитку;

(ii) 10000 (десять тисяч) євро компенсації нематеріального 
збитку;

(iii) 23 (двадцять три) євро компенсації видатків і витрат;
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(iv) плюс всі податки, що будуть нараховані на вищезгадані 
суми;

(b) після закінчення згаданих трьох місяців і до повної випла-
ти має сплачуватися пеня, що дорівнює граничному позичковому 
відсотку Європейського Центрального Банку з додаванням трьох 
відсотків;

7. Відмовляє в задоволенні іншої частини заяви.

Складено англійською мовою й завірено в письмовому вигляді 25 
жовтня 2007 року, відповідно до Правила 77 §§ 2 і 3 Правил Суду.

П’єр Лоренсен Клаудія Вестердьєк
голова секретар
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