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ПрИМІТКа

Вжиті визначення й виклад матеріалу в цьому виданні не означають 
вираження з боку секретаріату організації об’єднаних націй якої б то не 
було думки щодо правового статусу будь-якої країни, території, міста або 
району, або їхньої влади, або щодо делімітації їх кордонів.

Матеріали, що містяться в цій публікації, можуть бути відтворені без 
дозволу за умови включення відповідного посилання й направлення при-
мірника, в якому міститься передрукований матеріал, в управління Вер-
ховного комісара організації об’єднаних націй з прав людини (Palais des 
Nations, 8–14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland) та у Відділ 
преси Вооз (World Health Organization, 20 avenue Appia, CH-1211 Geneva 
27, Switzerland).
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СКороЧЕння

Віл Вірус імунодефіциту людини

Вооз Всесвітня організація охорони здоров’я

нупл національні установи з прав людини

снід синдром набутого імунодефіциту

уВкпл управління Верховного комісара 
організації об’єднаних націй з прав людини

ЮнісЕф дитячий фонд організації об’єднаних націй
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вСТУП

оскільки ми є людськими істотами, то нас на щоденній основі турбує 
власне здоров’я та здоров’я близьких нам людей. незалежно від віку, статі, 
соціально-економічної та етнічної належності, ми ставимося до здоров’я 
як до основного й необхідного надбання. з іншого боку, погане здоров’я 
може перешкоджати навчанню й роботі, виконанню сімейних обов’язків 
або повноцінної участі в справах своєї громади. одночасно з цим ми готові 
пожертвувати багато чим, якщо це зможе гарантувати нам і нашим сім’ям 
довголіття та більш здорове життя. коротше кажучи, коли ми говоримо про 
благополуччя, то найчастіше маємо на увазі стан здоров’я.

право на здоров’я є основним правом людини та невід’ємною частиною 
нашого розуміння того, що вважається гідним життям. Право на найвищий 
досяжний рівень фізичного й психічного здоров’я, дотримуючись його 
повної назви, не є чимось новим. у міжнародному контексті це право було 
вперше озвучено в статуті (конституції) 1946 року Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (Вооз), в преамбулі якого говориться, що «здоров’я є 
станом повного фізичного, душевного й соціального благополуччя, а не 
тільки відсутністю хвороб або фізичних дефектів». у преамбулі також ска-
зано, що «мати найвищий досяжний рівень здоров’я є одним з основних 
прав кожної людини незалежно від раси, релігії, політичних переконань, 
економічного чи соціального становища».

у загальній декларації прав людини 1948 року також згадується про 
здоров’я як частини права на задовільний рівень життя (стаття 25). право на 
здоров’я було також визнано в якості права людини Міжнародним пактом 
про економічні, соціальні та культурні права 1966 року.

з тих пір інші міжнародні договори з прав людини визнавали або поси-
лалися на право на здоров’я або на складові цього права, скажімо, на пра-
во на медичне обслуговування. право на здоров’я стосується всіх держав: 
кожна держава ратифікувала принаймні один міжнародний договір з прав 
людини, у якому визнається право на здоров’я. крім того, держави взяли на 
себе зобов’язання щодо захисту даного права за допомогою міжнародних 
декларацій, національних законодавств і політики, а також на міжнародних 
конференціях.

за останні роки зросла увага, що приділяється праву на найвищий до-
сяжний рівень здоров’я, з боку, наприклад, організацій, які здійснюють 
нагляд за дотриманням договорів з прав людини, таких як Вооз і комісія 
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з прав людини (нині замінена на раду з прав людини), які в 2002 році встано-
вили коло повноважень спеціального доповідача з питання про право кож-
ної людини на найвищий досяжний рівень фізичного й психічного здоров’я. 
Ці ініціативи сприяли внесенню ясності в питання, що стосуються суті права 
на здоров’я й способів його досягнення.

дана інформаційна брошура покликана пролити світло на право на 
здоров’я в контексті міжнародно-правових норм щодо прав людини в їх су-
часному тлумаченні в обстановці існуючого різноманіття ініціатив та пропо-
зицій, що стосуються того, яким може чи має бути право на здоров’я. тому 
дана брошура не ставить перед собою завдання представити вичерпний 
перелік питань, що стосуються даної теми, або визначити пов’язані з ними 
конкретні нормативи.

на початку інформаційної брошури дано пояснення права на здоров’я 
та наведені приклади щодо його значення для певних осіб і груп, і потім 
пояснені обов’язки держав щодо даного права. завершує брошуру огляд 
національних, місцевих та міжнародних механізмів здійснення підзвітності 
та контролю.
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I. Що Є ПравоМ на здоров’я?

а. КлюЧовІ аСПЕКТИ Права на здоров’я�

Право на здоров’я є всеохоплюючим правом

Часто право на здоров’я асоціюється з доступом до охорони здоров’я 
та з будівництвом лікарень. Це правильне уявлення, але право на здоров’я 
має більш широкий зміст. дане право пов’язане з різними чинниками, здат-
ними допомогти вести більш здорове життя. комітет з економічних, со-
ціальних та культурних прав, що несе відповідальність за здійснення нагляду 
за дотриманням Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культур-
ні права,2 дає визначення цим чинникам як «основоположним передумовам 
здоров’я». Ці чинники є такими:

безпечна питна вода та адекватні санітарні умови;
безпечне продовольство;
нормальне харчування та адекватне житло;
сприятливі для здоров’я умови праці та зовнішнє середовище;
просвіта та інформація в галузі охорони здоров’я;
рівність статей.

Право на здоров’я охоплює свободи. такі свободи припускають пра-
во не піддаватися без вільної згоди медичному втручанню, і зокрема, ме-
дичним дослідам і науковим експериментам або примусовій стерилізації, 
а також право бути вільним від катувань та інших жорстоких або нелюдяних 
видів поводження чи покарання.

Право на здоров’я передбачає можливість користуватися певними 
правами. до таких прав відносяться:

право на систему охорони здоров’я, яка надає всім рівні можливості 
для реалізації найвищого досяжного рівня здоров’я;
право на профілактику, лікування й попередження захворювань;
доступ до лікарських засобів першої необхідності;
право на материнське, дитяче та репродуктивне здоров’я;

1 Багато цих та інших важливих чинників права на здоров’я пояснені в зауваженні за-
гального порядку № 14 (2000) щодо права на здоров’я, прийнятого комітетом з економіч-
них, соціальних та культурних прав.

2 пакт був прийнятий генеральною асамблеєю організації об’єднаних націй її резо-
люцією 2200а (XXI) від 16 грудня 1966 року. Він набрав чинності в 1976 році й на 1 грудня 
2007 року було ратифіковано 157 державами.
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рівний та своєчасний доступ до первинної медико-санітарної допо-
моги;
доступність освіти та інформації в галузі охорони здоров’я;
участь населення в процесі прийняття рішень у галузі здоров’я на на-
ціональному та громадському рівнях.

Установи, товари та послуги охорони здоров’я мають бути доступ-
ними для кожної людини без якої б то не було дискримінації. принцип 
недискримінації є ключовим принципом прав людини й критично важли-
вий щодо найвищого досяжного рівня здоров’я (див. нижче в розділі про 
недискримінації).

Усі заклади, товари та послуги охорони здоров’я мають бути в наяв-
ності, доступними, прийнятними та якісними.

держава повинна мати в наявності достатню кількість функціоную-
чих закладів, товарів та послуг у сфері охорони здоров’я й медичної 
допомоги;
вони мають бути фізично доступними (у безпечній фізичній досяж-
ності для всіх груп населення, включаючи дітей, підлітків, людей по-
хилого віку, інвалідів та інших уразливих груп), а також бути доступ-
ними з точки зору витрат і забезпечуватися відповідно до принципу 
недискримінації. Доступність також має на увазі право шукати, от-
римувати та поширювати інформацію, що стосується питань здоров’я 
в доступному форматі (для всіх людей, серед яких і інваліди), проте 
доступність інформації не має завдавати шкоди праву на конфіден-
ційність особистих медичних даних;
установи, товари та послуги охорони здоров’я також мають відпові-
дати принципам медичної етики, враховувати вимоги щодо тендерної 
та культурної проблематики. іншими словами, вони мають бути прий
нятними з медичної та культурної сторін;
і нарешті, вони мають відповідати належним науковим і медичним 
стандартам та відрізнятися високою якістю. для цього, зокрема, 
потрібна наявність кваліфікованого медичного персоналу, науково 
перевірених і придатних медикаментів та медичного обладнання, 
адекватних санітарних умов та безпечної питної води.

в. ПошИрЕнІ хИбнІ УявлЕння 
Щодо Права на здоров’я

Право на здоров’я не слід розуміти як право бути здоровим. значно 
поширене хибне уявлення про те, що держава зобов’язана гарантувати 
хороше здоров’я. при цьому добре здоров’я — результат наявності де-
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кількох чинників, що не піддаються прямому контролю з боку держави, 
таких як біологічна конституція людини та соціально-економічні умови. 
скоріше, право на здоров’я стосується права користуватися різними 
товарами, установами, послугами та умовами, необхідними для його 
реалізації.

тому точніше сказати, що дане право є правом на найвищий досяжний 
рівень фізичного й психічного здоров’я, а не просто абсолютним правом 
бути здоровим.

Право на здоров’я нЕ є виключно програмним завданням на дов-
гострокову перспективу. той факт, що право на здоров’я є конкретним 
програмним завданням, не означає, що на державу в цьому зв’язку не 
покладаються невідкладні зобов’язання. насправді держави зобов’язані 
вживати всіх можливих зусиль, з огляду на наявні ресурси, для втілен-
ня в життя права на здоров’я й робити всі можливі кроки в цьому на-
прямку без зволікань. незважаючи на наявні обмеження ресурсів, 
здійснення деяких зобов’язань призводить до негайних результатів: такі 
зобов’язання пов’язані з гарантією права на здоров’я в умовах недо-
пущення дискримінації, з розробкою конкретних законодавчих норм 
і планів дій або з іншими аналогічними кроками, спрямованими на повне 
здійснення даного права, як у разі з будь-яким іншим правом людини. 
держави також зобов’язані забезпечити мінімальний рівень доступу до 
основних матеріальних елементів права на здоров’я, таких як забезпе-
чення лікарськими засобами першої необхідності й надання медичних 
послуг у галузі здоров’я матері та дитини. (див. розділ III для більш пов-
ної інформації).

Складна фінансова ситуація, пережита країною, нЕ позбавляє цю 
країну від вжиття заходів щодо здійснення права на здоров’я. Часто ви-
сувається аргумент про те, що ті держави, які з фінансових міркувань не 
можуть собі дозволити зробити кроки для здійснення права на здоров’я, 
можуть знехтувати своїми зобов’язаннями або відкласти їх виконання 
на невизначений термін. при розгляді рівня втілення в життя цього пра-
ва в певній державі враховується доступність ресурсів у даний період 
часу та розвиток ситуації. проте, ніяка держава не може виправдати 
свою бездіяльність у цьому питанні, пославшись на відсутність ресурсів. 
держави зобов’язані гарантувати право на здоров’я при максимально-
му використанні наявних ресурсів, навіть у разі їх гострої нестачі. Хоча 
вживані кроки можуть залежати від конкретних обставин, усі держави 
зобов’язані рухатися в напрямку здійснення взятих на себе зобов’язань 
щодо поваги, захисту та здійснення даного права (див. сторінку 18 для 
більш повної інформації).
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С. зв’язоК МІж ПравоМ на здоров’я 
Та ІншИМИ ПраваМИ людИнИ

права людини взаємозалежні, неподільні й взаємозалежні.3 Це озна-
чає, що порушення права на здоров’я часто може утискувати інші права лю-
дини, такі як право на освіту або працю, так само як і навпаки.

ступінь значущості, яка надається «основоположним передумовам 
здоров’я», тобто, тих чинників і умов, які захищають і забезпечують право 
на здоров’я, крім послуг, товарів та установ охорони здоров’я, свідчить про 
те, що право на здоров’я залежить від багатьох інших прав людини й сприяє 
їх здійсненню. до таких прав відносяться право на харчування, на воду, на 
достатній рівень життя, на адекватне житло, на свободу від дискримінації, 
на приватне життя, на доступ до інформації, на участь у науковому прогресі 
й на його плоди, а також на використання результатів застосування наукових 
досягнень.

зв’язок між правом на здоров’я та правом на воду

погане здоров’я пов’язано з вживанням або вступом у контакт з небезпеч-
ною водою, відсутністю чистої води (пов’язаним з недостатньою гігієною), 
відсутністю санітарних послуг і з поганим управлінням ресурсами води 
та системами водопостачання, в тому числі у сфері сільського господарс-
тва. Більшість діарейних захворювань у світі викликаються небезпечною 
водою, поганими санітарними послугами й поганою гігієною. у 2002 році 
2,7 відсотка смертей у світі (1,5 мільйона чоловік) припали на частку діа-
рейних захворювань, викликаних цими трьома чинниками.4

легко простежити взаємозалежність прав на тлі убогості. для людей, 
які живуть в злиднях, здоров’я стає їхнім єдиним надбанням, яким вони мо-
жуть скористатися для здійснення інших економічних та соціальних прав, 
як то право на працю або право на освіту. фізичне здоров’я й психічне 
здоров’я дозволяють дорослим працювати, а дітям вчитися, у той час як 
погане здоров’я є тягарем для самих людей і для тих, хто зобов’язаний за 
ними доглядати. і навпаки, здійснення прав людей на здоров’я неможливо 
без здійснення інших прав, порушення яких призводить до бідності, і зок-
рема, право на працю, харчування, житло, і освіту, так само як і принципу 
недискримінації.

3 див. Віденську декларацію та програму дій (A/CONF.157/23), прийняту Всесвітнь-
ою конференцією з прав людини, що відбулася у Відні 14–25 червня 1993 року.

4 World Health Organization, Water, sanitation and hygiene: Quantifying the health impact 
at national and local levels in countries with incomplete water supply and sanitation coverage, 
Environmental Burden of Disease Series, No. 15 (Geneva, 2007).
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D. яКИМ ЧИноМ ПрИнцИП нЕдИСКрИМІнацІї заСТоСовнИй 
до Права на здоров’я?

дискримінація означає будь-яке відокремлення, виняток або обмежен-
ня, обгрунтоване різними причинами, що викликає або сприяє заподіянню 
шкоди чи анулювання визнання, здійснення або застосування прав людини 
та основоположних свобод. дискримінація пов’язана з маргіналізацією 
певних груп населення й лежить в основі фундаментальної нерівності, за-
кладеній у структуру суспільства. Це в свою чергу може призвести до того, 
що дані групи виявляться більш схильними до убогості й поганого здоров’я. 
не дивно, що серед груп населення, що традиційно піддавалися дискримі-
нації та маргіналізації, є найбільше число проблем зі здоров’ям. напри-
клад, дослідження свідчать про те, що в деяких суспільствах етнічних мен-
шин і корінних народів надається менше послуг у галузі охорони здоров’я, 
вони отримують менше інформації, що стосується питань здоров’я, вони 
в меншій мірі мають у своєму розпорядженні адекватне житло та доступ 
до безпечної питної води, а серед їхніх дітей спостерігається більш високий 
рівень смертності й більше число випадків неповноцінного харчування, ніж 
серед населення в цілому.

проблеми, викликані дискримінацією, поглиблюються тоді, коли лю-
дина піддається впливу подвійної чи багатократної дискримінації, скажімо, 
дискримінації за ознакою статі та раси, національної належності або віку. 
наприклад, у багатьох регіонах жінкам, які належить до корінного населен-
ня, надається менше послуг у галузі охорони здоров’я й репродуктивного 
здоров’я та пов’язаної з цим інформації, і вони частіше, ніж інші жінки, ста-
ють жертвами фізичного та сексуального насильства.

недискримінація та рівність є основоположними принципами прав 
людини й критично важливими складовими права на здоров’я. у Міжна-
родному пакті про економічні, соціальні та культурні права (пункт 2 стат-
ті 2) і в конвенції про права дитини (пункт 1 статті 2) наводиться неповний 
перелік підстав для дискримінації: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, 
політичні або інші переконання , національне, етнічне або соціальне по-
ходження, майновий стан, інвалідність, народження дитини або будь-які 
інші обставини. Відповідно до думки комітету з економічних, соціальних 
та культурних прав, в поняття «інші обставини» входить стан здоров’я (на-
приклад, Віл/снід) або сексуальна орієнтація. на держави покладено 
зобов’язання щодо заборони та ліквідації дискримінації, викликаної будь-
якими причинами, і щодо забезпечення рівності для всіх людей щодо до-
ступу до охорони здоров’я й до засадничих передумов здоров’я. у Міжна-
родній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (стаття 5) 
також підкреслюється, що держави зобов’язані заборонити й ліквідувати 
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расову дискримінацію й гарантувати всім право на охорону здоров’я та ме-
дичну допомогу.

недискримінація й рівність також мають на увазі, що держави зобо-
в’язані визнавати та вживати заходів у зв’язку з наявними відмітними озна-
ками й конкретними потребами тих груп населення, які схильні стикатися 
з характерними проблемами зі здоров’ям, такими як більш високий рівень 
смертності або схильність до певних захворювань. зобов’язання щодо за-
безпечення недискримінації вимагає дотримання певних стандартів у галузі 
охорони здоров’я та їх застосування стосовно таких груп населення, як жін-
ки, діти або інваліди (див. розділ II). особливо необхідно вживати позитив-
них заходів щодо забезпечення захисту стосовно тих груп населення або 
людей, які систематично піддавалися дискримінації в результаті існуючої 
практики в державах-учасницях або з боку приватної дійової особи.

разом з тим комітет з економічних, соціальних та культурних прав дав 
ясно зрозуміти, що немає виправдання відсутності захисту вразливих членів 
суспільства від дискримінації за ознакою стану здоров’я, чи то в законо-
давстві, чи то на практиці. тому, навіть якщо настає період гострої неста-
чі ресурсів, вразливі члени суспільства повинні бути захищені, наприклад, 
за допомогою прийняття недорогих цільових програм.5

Ігноровані хвороби: багатолика проблема, 
пов’язана з правом на здоров’я

ігнорованими хворобами прийнято вважати ті захворювання, які виклика-
ють серйозні наслідки для здоров’я або можуть призвести до летально-
го результату й методи лікування яких неефективні або взагалі відсутні. 
до таких захворювань належать лейшманіоз (кала-азар), онхоцеркоз 
(«річкова сліпота»), хвороба Шагаса, гансеніаз (проказа), шистосомоз 
(більгарціоз), філяріатоз лімфовузлів, африканський трипаносомоз (сон-
на хвороба) та лихоманка денге. Малярія та туберкульоз також часто пот-
рапляють в розряд ігнорованих хвороб.6

існують чіткі зв’язки між ігнорованими хворобами та правами людини:

Ігноровані хвороби практично завжди зустрічаються виключно серед 
бідних і маргіналізованих груп населення в країнах з низьким дохо-
дом і в сільських регіонах, де панує повальна бідність. тому гаран-
тія забезпечення основоположних передумов здоров’я є ключовим 
аспектом процесу зниження числа випадків зараження ігнорованими 
хворобами.

5 зауваження загального порядку № 14, пункт 18.
6 однак ці захворювання зустрічаються як у багатих країнах, так і в країнах з низьким 

рівнем доходів, але в останні роки цим захворюванням стали приділяти підвищену увагу, 
і з’явилися нові методи їх лікування (див., наприклад, «глобальне партнерство за скорочення 
масштабів захворюваності малярією», http://www.rbm.who.int).
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дискримінація є й причиною, і наслідком ігнорованих хвороб. напри-
клад, дискримінація спочатку може перешкодити людям, які страж-
дають ігнорованими хворобами, звернутися за медичною допомогою 
та лікуванням.

необхідні лікарські засоби проти ігнорованих хвороб були часто недо-
ступні або неефективні. (Якщо вони й були доступні, то скоріше за все 
виявлялися токсичними).

втручання в ситуацію, що склалася, служб охорони здоров’я та на-
укові дослідження в цій сфері протягом тривалого часу були мало-
ефективні й не мали достатнього фінансування (хоча ситуація за остан-
ні роки змінилася й були запущені проекти з розробки медикаментів).7 
на держави покладається зобов’язання сприяти розробці нових лі-
карських засобів, вакцин та методів діагностики за допомогою науко-
вих досліджень та міжнародної співпраці.

Е. Право на здоров’я 
в КонТЕКСТІ МІжнародно-ПравовИх норМ 

У галУзІ Прав людИнИ

право на найвищий досяжний рівень здоров’я є правом людини, виз-
наним міжнародним правом. Міжнародний пакт про економічні, соціаль-
ні та культурні права, який є загальновизнаним центральним механізмом 
захисту права на здоров’я, визнає «право кожної людини на найвищий до-
сяжний рівень фізичного та психічного здоров’я». Важливо відзначити, що 
в пакті рівну увагу приділяється як психічному, так і фізичному здоров’ю, 
хоча психічне здоров’я часто ігнорувалося.

Стаття �2. Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні та культурні права

1. ті, хто беруть участь у цьому пакті, визнають право кожної людини на 
найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я.

2. заходи, які мають вжити держави-учасниці цього пакту для повного 
здійснення цього права, включають заходи, необхідні для:

а) забезпечення скорочення мертвонароджуваності та дитячої смертності 
й здорового розвитку дитини;

b) поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища та гігієни праці 
в промисловості;

c) попередження та лікування епідемічних, ендемічних, професійних та ін-
ших хвороб і боротьби з ними;

7 Mary Moran and others, The new landscape of neglected disease drug development 
(London School of Economics and Political Science and The Wellcome Trust, 2005).
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d) створення умов, які забезпечували б усім медичну допомогу та медич-
ний догляд у разі хвороби.

у наступних міжнародних та регіональних договорах право на здоров’я 
розглядається по-різному. у деяких дане право фігурує в загальному вира-
женні, а в інших увага приділяється правам людини щодо певних груп насе-
лення, таких як жінки й діти.

Міжнародні договори з прав людини, 
що визнають право на здоров’я

Міжнародна конвенція 1965 року про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації: пункт е) (iv) статті 5

Міжнародний пакт 1966 року про економічні, соціальні та культурні 
права: стаття 12

конвенція 1979 року про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно 
жінок: пункт 1 f) статті 11, пункт 12 і пункт 2 b статті 14

конвенція 1989 року про права дитини: стаття 24

Міжнародна конвенція 1990 року про захист прав усіх робітників-
мігрантів та членів їхніх сімей: стаття 28, пункт е) статті 43 і пункт с) 
статті 45

конвенція 2006 року про права інвалідів: стаття 25.

крім цього, комітети незалежних експертів, які здійснюють нагляд за 
дотриманням Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 
права, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації сто-
совно жінок і конвенції про права дитини, взяли зауваження загального 
порядку або загальні рекомендації щодо права на здоров’я та питань, що 
стосуються здоров’я. у даних документах міститься ґрунтовний і докладний 
виклад положень договорів.8

Численні конференції та декларації, такі як Міжнародна конферен-
ція з первинної медико-санітарної допомоги (на якій була прийнята алма-
атинська декларація9), декларація тисячоліття, Цілі розвитку декларації 
тисячоліття10 й декларація про відданість справі боротьби з Віл/снідом11 
також допомогли внести ясність в різні аспекти громадської охорони 
здоров’я щодо права на здоров’я й підтвердили прихильність справі реалі-
зації даного права.

8 подробиці див. у публікації «права людини: виклад фактів» № 30.
9 алма-атинська декларація, Міжнародна конференція з первинної медико-санітарної 

допомоги, алмаата, срср, вересень 1978 року.
10 див.: http://www.un.org/millenniumgoals/
11 резолюція S-26/2 генеральної асамблеї від 27 липня 2001 року.
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алма-атинська декларація �978 року

у декларації підтверджується найважливіша роль первинної медико-сані-
тарної допомоги, яка відображає основні медико-санітарні проблеми на 
рівні громади й забезпечує відповідно служби оздоровлення, профілак-
тики, лікування та реабілітації (стаття 7). у декларації підкреслюється, що 
доступ до первинної медико-санітарної допомоги є основним інструмен-
том досягнення такого рівня здоров’я, який дозволить людям вести про-
дуктивний у соціальному та економічному плані спосіб життя (стаття 5), 
і реалізації найвищого досяжного рівня здоров’я.

право на здоров’я також визнається декількома регіональними дого-
ворами, такими як африканська хартія прав людини та народів (1981 року), 
додатковий протокол до американської конвенції про права людини в га-
лузі економічних, соціальних та культурних прав, відомий як сан-сальва-
дорський протокол (1988 року) і Європейська соціальна хартія (1961 року, 
що переглянута в 1996 році). В американській конвенції про права людини 
(1969 року) і в Європейській конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод (1950 року) є положення, що стосуються питань здоров’я, 
такі як право на життя, заборона катувань та іншого жорстокого, нелюдя-
ного й такого, що принижує людську гідність, поводження, а також право 
на сім’ю та приватне життя.

і нарешті, право на здоров’я або право на охорону здоров’я визнається 
принаймні в 115 конституціях. і ще щонайменше в шести конституціях гово-
риться про обов’язки, що стосуються питань здоров’я, таких як обов’язок 
держави розвивати послуги в галузі охорони здоров’я або виділяти на по-
треби охорони здоров’я певний бюджет.

Право на здоров’я та обов’язки, що стосуються питань здоров’я, 
у вибіркових національних конституціях

Конституція Південної Африки (1996 року):

у підрозділі 27 розділу II, що стосується охорони здоров’я, продоволь-
ства, водопостачання та соціального забезпечення, містяться такі поло-
ження:

«1) кожна людина має право доступу до

a. служб охорони здоров’я, включаючи охорону репродуктивного 
здоров’я;

b. достатнього харчування та води; [...]

2) держава зобов’язана вживати розумних законодавчих та інших заходів 
у межах наявних ресурсів для досягнення поступового здійснення кож-
ного з цих прав.

3) нікому не може бути відмовлено в наданні невідкладної медичної до-
помоги».
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Конституція Індії (1950 року):

у статті 47 частини IV йдеться про обов’язок держави підняти рівень харчу-
вання й рівень життя народу, а також поліпшити стан здоров’я нації: «де-
ржава вважає однією зі своїх першорядних обов’язків підняти рівень хар-
чування й рівень життя свого народу, а також поліпшити стан народного 
здоров’я...»

Конституція Еквадору (1998 року):

у статті 42 розділу IV, що стосується економічних, соціальних та культур-
них прав, містяться такі положення: «держава гарантує право на здоров’я, 
його здійснення та захист шляхом забезпечення населення безпечними 
продуктами харчування, питною водою й основними санітарними послуга-
ми шляхом заохочення концепцій здорової сім’ї, робочого й зовнішнього 
середовища та надання можливості для постійного й безперервного до-
ступу до послуг у галузі охорони здоров’я при дотриманні принципів рів-
ності, універсальності, солідарності, якості та ефективності».
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II. яКИМ ЧИноМ Право на здоров’я 
ПошИрюЄТЬСя на ПЕвнІ грУПИ?

деякі особи або групи населення, такі як діти, жінки, інваліди, люди, що 
живуть з Віл/снідом, стикаються з певними проблемами щодо права на 
здоров’я. Ці проблеми пов’язані з біологічними або соціально-економічни-
ми чинниками, дискримінацією або стигмою, або, найчастіше, з комплек-
сом цих обставин. Якщо розглядати право на здоров’я в якості права лю-
дини, то слід сконцентрувати увагу на різних людях або групах людей, що 
існують у суспільстві, зокрема, на тих, хто перебуває в уразливих ситуаціях. 
також державам слід вжити дієвих заходів для забезпечення недопущення 
дискримінації щодо певних осіб і груп. наприклад, державам слід дезінте-
грувати свої закони й політику в галузі охорони здоров’я та адаптувати ї ї до 
потреб тих, хто особливо потребує допомоги, а не просто пасивно здійс-
нювати закони й політику, що приносять користь в основному групам, що 
становить більшість.

для того, щоб продемонструвати, що означають на практиці нормати-
ви, пов’язані з правом на здоров’я, у даному розділі розглядається ситуа-
ція, що склалася в таких групах: жінки, діти й підлітки, інваліди, мігранти та 
люди, які живуть з Віл/снідом.

а. жІнКИ

Стаття �2. Конвенції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок

1. держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації 
дискримінації стосовно жінок у галузі охорони здоров’я, з тим щоб 
забезпечити на основі рівності чоловіків та жінок доступ до медично-
го обслуговування, зокрема в тому, що стосується планування розмі-
ру сім’ї.

2. незалежно від положень пункту 1 цієї статті, держави-учасниці за-
безпечують жінкам відповідне обслуговування в період вагітності, 
пологів та в післяпологовий період, надаючи, коли це необхідно, без-
коштовні послуги, а також відповідне харчування в період вагітності 
та годування.
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Пункт 2 статті �0 Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні та культурні права

особлива охорона повинна надаватися матерям протягом розумного пе-
ріоду часу до й після пологів. протягом цього періоду працюючим мате-
рям повинна надаватись оплачувана відпустка або відпустка з достатньою 
допомогою із соціального забезпечення.

Жінки перебувають у тих же самих санітарно-гігієнічних умовах, що 
й чоловіки, але на жінок вони впливають інакше. злидні та економічна за-
лежність значно поширені серед жінок, вони зазнають насильства, дис-
кримінацію за ознакою статі в системі охорони здоров’я зокрема й у сус-
пільстві в цілому, вони піддаються також дискримінації за ознакою раси чи 
з інших обставин, багато жінок не можуть повністю розпоряджатися своїм 
статевим і репродуктивної життям, вони не можуть брати участі в процесі 
прийняття рішень — все це є соціальною реальністю та негативно впливає 
на їхнє здоров’я. таким чином, жінки стикаються з певними проблемами, 
пов’язаними зі здоров’ям, і з конкретними формами дискримінації, причо-
му деякі групи, включаючи біженців або внутрішньо переміщених жінок, 
а також жінок, які живуть в халупах і в передмістях, жінок з числа корінного 
населення й тих, хто живе в сільській місцевості, жінок-інвалідів або жінок, 
які живуть з Віл/снідом (див. розділ, наведений нижче, щодо Віл/сніду), 
зазнають одночасно кількох форм дискримінації, обмеження та соціальної 
ізоляції на довершення до дискримінації за ознакою статі.

Як у Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, 
так і в конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації стосовно 
жінок містяться положення з вимогою ліквідувати дискримінацію щодо жі-
нок в охороні здоров’я, а також гарантувати рівний доступ жінкам та чо-
ловікам до служб, що надають послуги в галузі охорони здоров’я. усунен-
ня дискримінації в усіх ї ї формах, включаючи в галузі охорони здоров’я, 
і забезпечення рівності між чоловіками та жінками є основними завдання-
ми на шляху до визнання права на здоров’я в якості права людини. у зв’язку 
з цим у конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок 
(стаття 14) звучить, зокрема, заклик до держав надати можливість «жінкам 
у сільських районах ... брати участь у розвитку сільських районів і в одер-
жанні переваг від такого розвитку» та «мати доступ до відповідного медич-
ного обслуговування, ... консультацій і обслуговування з питань планування 
розміру сім’ї».

також відповідно до вимог конвенції про ліквідацію всіх форм дискримі-
нації стосовно жінок, держави-члени забезпечують жінкам відповідне ме-
дичне обслуговування в період вагітності, пологів і післяпологовий період, 
включаючи планування розміру сім’ї та невідкладну акушерську допомогу. 
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тут мається на увазі покладання на держави зобов’язань щодо забезпе-
чення безпечного материнства та зниження рівня материнської смертності 
й скорочення числа медичних ускладнень.

право жінки на здоров’я також тісно пов’язане з сексуальним і репро-
дуктивним здоров’ям. держави мають надавати жінкам можливість самим 
розпоряджатися своїм статевим життям і вільно та відповідально прийма-
ти рішення з цього питання, в тому числі з питань сексуального та репро-
дуктивного здоров’я, в обстановці, вільної від примусу, нестачі інформації, 
дискримінації та насильства. у програмі дій Міжнародної конференції з на-
родонаселення та розвитку12 й у пекінській платформі дій13 підкреслюється 
право чоловіків та жінок на отримання інформації й на доступ до безпечних, 
ефективних, доступних з точки зору витрат і прийнятних методів планування 
розміру сім’ї, відповідним їх вибору, і право на доступ до відповідної ме-
дичної служби, здатною забезпечити жінкам безпечну вагітність і пологи 
та надати сімейним парам найкращу можливість мати здорове немовля.

насильство проти жінок: 
питання, що стосується прав жінок та права на здоров’я

насильство, що здійснюється проти жінок, є поширеною причиною страж-
дань жінок і заподіяння їм фізичних або психологічних травм, а також по-
рушує права жінок на здоров’я. комітет з ліквідації дискримінації стосов-
но жінок вимагає від держав, зокрема, вводити в дію й утілювати в життя 
закони та політику, що забезпечують жінкам і дівчаткам захист від на-
сильства й поганого поводження й надають їм доступ до медичних служб 
у сферах як фізичного, так і психічного здоров’я. працівники служб охо-
рони здоров’я повинні мати спеціальну підготовку для того, щоб розпізна-
вати наслідки насильства проти жінок та надавати кваліфіковану допомогу 
в зв’язку з цим, і одночасно з цим виникає потреба обмежити заподіяння 
каліцтв жіночим статевим органам.14

держави мають проявляти належну обачність, з тим щоб запобігати, роз-
слідувати й переслідувати в судовому порядку такі акти насильства, неза-
лежно від того, чи вчинені вони представниками державної влади або при-
ватними особами. Жертви будь-яких форм насильства, яке чиниться проти 
жінок, мають право на достатнє відшкодування шкоди та реабілітацію, які 
поширюються на фізичне та психічне здоров’я.

12 доповідь Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку, каїр, 5–13 ве-
ресня 1994 (Видання організації об’єднаних націй, у продажу під № Е.95.XIII.18).

13 пекінська декларація і платформа дій, доповідь четвертої Всесвітньої конференції 
зі становища жінок, пекін, 4–15 вересня 1995 (видання організації об’єднаних націй, у про-
дажу під № E.96.IV.13), резолюція 1, додаток I.

14 див. загальну рекомендацію № 19 (1992 року), що стосується насильства стосовно 
жінок, і загальну рекомендацію № 24 (1999 року), що стосується жінок і здоров’я, прийняті 
комітетом з ліквідації дискримінації щодо жінок.
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в. дІТИ й ПІдлІТКИ

діти стикаються з певними проблемами з погляду їхнього здоров’я, 
пов’язаними зі стадіями їх фізичного та психічного розвитку, що робить їх 
особливо схильними до виснаження та інфекційних захворювань, а з на-
станням підліткового віку — проблем із сексуальним, репродуктивним 
і психічним здоров’ям.

основні причини дитячої смертності найчастіше такі: гострі респіра-
торні інфекції, діарея, кір, малярія та недоїдання або поєднання перерахо-
ваних чинників. у зв’язку з цим, як у Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні та культурні права, так і в конвенції про права дитини, визнається 
необхідність покладання відповідальності на держави за зниження рівнів 
малюкової та дитячої смертності й за боротьбу із захворюваннями та не-
доїданням. крім того, немовля, що втратило свою матір у результаті уск-
ладнень у ході вагітності та пологів, схильне до більш високого ризику на-
стання смерті в ранньому дитячому віці. здоров’я немовлят настільки тісно 
переплітається з сексуальним та репродуктивним здоров’ям матерів, що 
в конвенції про права дитини дається вказівка державам забезпечувати 
дитині та його/її сім’ї доступ до первинної медико-санітарної допомоги, 
включаючи допологового й післяпологового медичного обслуговування 
для матерів.

діти також стикаються зі зростаючим ризиком Віл-інфікування, що най-
частіше відбувається, коли вірус передається від матері до дитини (немовля, 
народжене від Віл-інфікованої матері, має ймовірність зараження під час 
вагітності, пологів і годування груддю на рівні 25–35%). у зв’язку з цим де-
ржави мають вживати, зокрема, таких заходів щодо запобігання: введення 
медичних протоколів про обов’язкове проведення аналізу на Віл під час ва-
гітності; проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на жінок, за да-
ними видами інфікування; надання недорогих лікарських засобів та забез-
печення медичного обслуговування й лікування Віл-інфікованим жінкам, їх 
немовлятам і сім’ям, включаючи консультативну допомогу й альтернативні 
можливості годування немовлят.

держави й працівники охорони здоров’я повинні виключити дискриміна-
цію щодо будь-яких дітей і підлітків. Це означає, що вони повинні приділяти 
особливу увагу потребам та правам певних груп, скажімо, дітям з громад 
меншин або корінного населення, інтерсексуальним дітям15 і, в цілому, ма-
лолітнім дівчаткам та дівчаткам-підліткам, яким з багатьох обставин недо-
ступні найрізноманітніші послуги, включаючи медичні. інакше кажучи, дів-

15 інтерсексуальні діти народжуються з зовнішніми й внутрішніми статевими органами, 
які не є виключно чоловічими або виключно жіночими.
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чаткам повинен надаватися рівний доступ до достатнього харчування, без-
печного середовища та медичних служб фізичного й психічного здоров’я. 
необхідно вживати відповідних заходів для викорінення небезпечної тради-
ційної практики, яка в основному впливає на здоров’я дівчаток, такої як за-
подіяння каліцтв жіночим статевим органам, ранні шлюби, а також надання 
переваг хлопчикам у плані харчування та догляду.

діти, що піддавалися нехтуванню, експлуатації, жорстокому повод-
женню, катуванням або будь-яким іншим видам жорстокого, нелюдяного 
або такого, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, також пот-
ребують певного захисту держави. у конвенції про права дитини (стаття 39) 
підкреслюється обов’язок держави вживати всіх необхідних заходів для 
того, щоб сприяти фізичному та психологічному відновленню й соціальній 
інтеграції дитини.

Хоча підлітки входять в досить здорову групу населення, вони схильні 
до ризикованої поведінки, сексуального насильства й сексуальної експлу-
атації. дівчатка-підлітки також стикаються з проблемами ранніх та/або 
небажаних вагітностей. таким чином, право підлітків на здоров’я залежить 
від наявності системи охорони здоров’я, що поважає право на конфіденцій-
ність та приватне життя й має відповідні служби психічного, сексуального 
й репродуктивного здоров’я та інформації. підлітки також особливо схильні 
до захворювань, що передається статевим шляхом, включаючи Віл/снід. 
у багатьох регіонах світу висока концентрація нових заражень Віл спос-
терігається серед молодих людей (від 15 до 24 років).16 потрібні ефективні 
профілактичні програми із сексуального здоров’я, що забезпечують рівний 
доступ до інформації, що стосується питань Віл, і профілактичні заходи, такі 
як добровільна консультативна допомога, медичні аналізи й доступні проти-
заплідні засоби та процедури.

Стаття 24 Конвенції про права дитини

1. держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш 
досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікуван-
ня хвороб і відновлення здоров’я. держави-учасниці намагаються забез-
печити, щоб жодна дитина не була позбавлена свого права на доступ до 
подібних послуг системи охорони здоров’я.

2. держави-учасниці домагаються повного здійснення цього права, зок-
рема, вживають необхідних заходів для:

a) зниження рівня смертності немовлят та дитячої смертності;

16 спільна програма організації об’єднаних націй з Віл/сніду та розвиток епідемії 
сніду: грудень 2006 року, Всесвітня організація охорони здоров’я, с. 9.
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b) забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони 
здоров’я всіх дітей з приділенням першочергової уваги розвитку пер-
винної медико-санітарної допомоги;

c) боротьби з хворобами та недоїданням, у тому числі в рамках первинної 
медико-санітарної допомоги, шляхом, серед іншого, застосування лег-
кодоступної технології та надання достатньої кількості поживного про-
довольства та чистої питної води, беручи до уваги небезпеку й ризик 
забруднення навколишнього середовища;

d) надання матерям належних послуг з охорони здоров’я в допологовий 
і післяпологовий періоди;

e) забезпечення інформацією всіх прошарків суспільства, зокрема, бать-
ків та дітей, щодо здоров’я й харчування дітей, переваги грудного го-
дування, гігієни, санітарії середовища перебування дитини й запобігання 
нещасним випадкам, а також доступу до освіти та підтримки у вико-
ристанні цих знань;

f) розвитку просвітницької роботи та послуг у галузі профілактичної ме-
дичної допомоги та планування розміру сім’ї.

3. держави-учасниці вживають будь-яких ефективних і необхідних за-
ходів з метою скасування традиційної практики, що негативно впливає на 
здоров’я дітей.

4. держави-учасниці зобов’язані сприяти міжнародному співробітництву 
й розвивати його з метою поступового досягнення повного здійснення 
права, яке визнається в цій статті.

у зв’язку з цим особлива увага повинна приділятися потребам країн, що 
розвиваються.

С. ІнвалІдИ

Хоча у світі існує більше 650 мільйонів інвалідів, що мають ті чи інші об-
меження в їх можливостях (дві третини з них живуть у країнах, що розвива-
ються), більшість з них протягом тривалого часу ігнорувалися й маргіналізу-
валися державою та суспільством. тільки останнім часом інвалідам вдало-
ся докорінно змінити ставлення до себе. інвалідів перестали сприймати як 
«об’єкт» благодійності й медичного втручання й почали ставитися до них як 
до «суб’єкта» прав людини, включаючи, серед іншого, право на здоров’я.

право на здоров’я інвалідів не може бути реалізовано саме по собі. Во-
но тісно пов’язане з недискримінацією та з іншими принципами автономії 
особистості, за участю й залученням до соціального життя, з доступністю, 
а також з рівністю можливостей і з повагою до здібностей дітей.17

17 Ці та інші принципи відображені в статті 3 конвенції про права інвалідів, прийнятої 
відповідно до резолюції 61/106 генеральної асамблеї організації об’єднаних націй від 
13 грудня 2006 року.
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люди з обмеженими можливостями стикаються з різними проблема-
ми, що стосуються реалізації їх права на здоров’я. наприклад, люди, які ма-
ють обмежені фізичні можливості, часто зазнають труднощів з досяжністю 
служб охорони здоров’я, особливо в сільських районах, у халупах і в при-
міських районах; люди, які мають обмежені психічні та соціальні можли-
вості, не завжди мають доступ до недорогого лікування державної системи 
охорони здоров’я; жінкам-інвалідам не завжди надаються медичні послуги, 
що враховують тендерну специфіку. Медичні працівники іноді ставляться до 
інвалідів як до об’єктів лікування, а не як до людей, що володіють певними 
правами, і не завжди запитують їх вільної й інформованої згоди щодо ліку-
вання. така ситуація не тільки принижує людську гідність, а й є порушенням 
прав людини відповідно до конвенції про права інвалідів, а також є доказом 
неетичної поведінки з боку медичних працівників.

також інваліди більшою мірою зазнають насильства й жорстокого 
поводження. Вони є жертвами фізичного, сексуального, психологічного 
та емоційного насильства, зневаги й фінансової експлуатації, а жінки-ін-
валіди часто піддаються примусовій стерилізації й стають жертвами сек-
суального насильства. насильство стосовно інвалідів часто відбувається 
в обстановці зверненої проти них системної дискримінації, яка виникає 
тоді, коли є дисбаланс можливостей. тепер загальновизнано, що інваліди, 
виявляється, зазнають ризику не стільки через свої обмежені можливості, 
скільки через соціальні умови й ті бар’єри, з якими їм доводиться стикати-
ся, такими як негативні стереотипи, залежність від турботи інших людей, 
тендерна специфіка, злидні або фінансова залежність. Як приклад можна 
розглянути ту зневагу, з якою доводиться стикатися людям з обмеженими 
психічними, соціальними або інтелектуальними можливостями. у багатьох 
випадках їм надається лікування без їх вільної та інформованої згоди, що 
є явним і серйозним порушенням права на здоров’я. крім того, їх часто 
поміщають у спеціальні установи тільки на підставі їх інвалідності, що мо-
же мати серйозні наслідки для реалізації їхнього права на здоров’я й для 
реалізації інших прав.

з іншого боку, ці обмеження в можливостях часто ніколи не діагно-
стуються, не лікуються й не враховуються, і їх важливість часто ігноруєть-
ся. Відсутні адекватна політика, програми, закони та ресурси: наприклад, 
у 2001 році в більшості країн із середніми й низькими доходами населення 
менше одного відсотка від витрат на охорону здоров’я виділялося на забез-
печення психічного здоров’я. В результаті цього медична допомога в галузі 
психічного здоров’я,18 включаючи лікарські препарати першої необхід-

18 атлас психічного здоров’я: 2005 рік, Всесвітня організація охорони здоров’я (Же-
нева, 2005 рік).
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ності, такі як психотропні засоби, виявилася недосяжною та не доступною 
для багатьох. доступ до всіх послуг охорони здоров’я для людей з обме-
женими психічними, соціальними або інтелектуальними можливостями ус-
кладнюється забобонами та дискримінацією стосовно  них, що йде врозріз 
з обов’язком держави щодо забезпечення рівного доступу до охорони 
здоров’я.

нещодавно прийнята конвенція про права інвалідів вимагає, щоб дер-
жави заохочували, захищали й забезпечували повне й рівне здійснення всі-
ма інвалідами всіх прав людини та основних свобод, а також заохочували 
повагу властивої їм гідності (стаття 1). у статті 25 також визнається їх «право 
на найвищий досяжний рівень здоров’я без дискримінації за ознакою ін-
валідності» та вказуються заходи, які слід вжити державі для забезпечення 
цього права.

дані заходи включають в себе забезпечення інвалідам можливості ко-
ристуватися благами й мати доступ до послуг у сфері охорони здоров’я, які 
необхідні інвалідам безпосередньо з причини їхньої інвалідності, включаючи 
ранню діагностику та профілактику, послуги, покликані звести до мінімуму 
та запобігти подальшому виникнення інвалідності, включаючи ортопедичні 
й реабілітаційні послуги, що дозволяють їм ставати незалежними, запобіга-
ючи подальшому виникненню інвалідності й підтримуючи їхню соціальну ін-
теграцію.19 точно так же держави мають організовувати служби та установи 
у сфері охорони здоров’я якомога ближче до місць безпосереднього про-
живання цих людей, у тому числі в сільських районах. крім того, відповідно 
до принципу недискримінації потрібно забезпечувати інвалідам «той самий 
набір, якість і рівень безплатних або недорогих послуг і програм з охорони 
здоров’я, що й іншим особам», і держави мають «не допускати дискримі-
наційної відмови в охороні здоров’я чи послугах у цій галузі чи отриманні 
їжі або рідин з причини інвалідності» (див. загальні положення статей 25 і 26 
конвенції).

Важливо, щоб держави вимагали від фахівців охорони здоров’я надан-
ня інвалідам послуг тієї ж якості, що й іншим особам, в тому числі на підставі 
вільної та інформованої згоди. у зв’язку з цим держави мають навчати фах-
івців охорони здоров’я й прийняти етичні стандарти для державної та при-
ватної охорони здоров’я. у конвенції про права дитини (стаття 23) визна-
ються права дітей-інвалідів на особливу турботу й на ефективний доступ до 
охорони здоров’я та до послуг з реабілітації.

19 див. зауваження загального порядку № 5 (1994 рік) щодо інвалідів, висловлене ко-
мітетом з економічних, соціальних та культурних прав, і пункт b) статті 25, а також статті 5 
і 26 конвенції про права інвалідів.
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D. МІгранТИ

Міграція стала важливим політичним, соціальним та економічним яви-
щем, що має значні наслідки у сфері прав людини. за оцінками Міжна-
родної організації з міграції, на сьогоднішній день у світі налічується майже 
200 мільйонів міжнародних мігрантів. згідно з даними Міжнародної ор-
ганізації праці, 90 мільйонів з них є робітниками-мігрантами. Хоча міграція 
впливає на реалізацію права на здоров’я як у країні походження, так і в країні 
перебування, у даній публікації увага приділяється країнам перебування. 
здійснення мігрантами права на здоров’я часто обмежується вже самим по 
собі фактом того, що вони є мігрантами, а також іншими чинниками, такими 
як дискримінація, мовні та культурні бар’єри або правовий статус. Хоча всі 
мігранти стикаються з певним набором проблем, пов’язаних з їх особли-
вим статусом і ситуацією (при цьому мігранти, які не мають документів або 
перебувають у країні в порушення встановленого порядку, або мігранти, 
яких тримають під вартою, особливо зазнають ризику),20 багато мігрантів 
зіткнуться з аналогічними перешкодами в процесі реалізації своїх прав лю-
дини, включаючи право на здоров’я.

держави відкрито заявляли через міжнародні організації з прав люди-
ни й національне законодавство, що вони не можуть або не хочуть забез-
печувати мігрантів тим же рівнем захисту, що й власних громадян. у зв’язку 
з цим у більшості країн обов’язки держави щодо забезпечення негромадян 
охороною здоров’я зводяться виключно до «первинної медико-санітарної 
допомоги» або «невідкладної медичної допомоги». оскільки дані поняття 
не означають одне й те ж у різних країнах, то їх трактування часто покла-
дається на окремих співробітників служб охорони здоров’я. тому практика 
та закони можуть мати дискримінаційний характер.

основні труднощі, з якими стикаються мігранти, особливо мігранти, 
які не мають документів, щодо їх права на здоров’я:2�

зазвичай мігранти не забезпечуються в достатній мірі послугами дер-
жавної системи охорони здоров’я й часто не можуть собі дозволити 
медичне страхування. Мігранти, залучені у сферу сексуальних послуг, 
і мігранти, які не мають необхідних документів для легального перебу-

20 особи, які отримали статус біженців або внутрішньо переміщених осіб, які не від-
носяться до категорії мігрантів. див.: «особливі групи і окремі особи: трудящі-мігранти» 
(E/CN.4/2005/85).

21 див. Міжнародна міграція, здоров’я і права людини, серія публікацій «здоров’я 
і права людини», № 4, (грудень 2003 рік), Всесвітня організація охорони здоров’я, мож-
на ознайомитися на сайті http://www.who.int і Право мігрантів на здоров’я, колек-
ція ЮнЕЙдс «найкраща практика» (Женева, 2001 рік), спільна програма організації 
об’єднаних націй з Віл/сніду та Міжнародна організація з міграції.
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вання в країні, особливо обмежені в плані доступу до послуг охорони 
здоров’я та соціальних служб;

особи, які отримали статус біженців або внутрішньо переміщених осіб, 
які не відносяться до категорії мігрантів. див. «особливі групи та окремі 
особи: трудящі-мігранти» (E/CN.4/2005/85);

мігранти стикаються зі складностями, пов’язаними з доступом до ін-
формації, що стосується питань здоров’я та наявних послуг. найчастіше 
держава не надає належним чином цю інформацію;

мігранти, які не мають документів, не наважуються звертатися за ме-
дичною допомогою, побоюючись, що медичні працівники можуть ви-
дати їх імміграційній владі;

жінки, які працюють як домашня прислуга, особливо зазнають ризику 
сексуальної наруги та насильства;

умови праці робітників-мігрантів часто небезпечні та шкідливі для 
здоров’я;

робітники-мігранти, в силу свого вразливого становища, можуть за-
знавати ризикованої сексуальної поведінки, оскільки вони знаходяться 
далеко від своїх родин, і вони не допускаються до основних програм 
з профілактики та лікування захворювань, що передаються статевим 
шляхом, та Віл/сніду. таким чином, обставини їх існування сприяють 
швидкому поширенню захворювань;

умови перебування нелегальних мігрантів у місцях тримання під вартою 
також можуть сприяти поширенню захворювань;

жертви торгівлі людьми піддаються фізичному насильству та жорстоко-
му поводженню й стикаються з суттєвими перешкодами, пов’язаними 
з їх правом на репродуктивне здоров’я (хвороби, що передаються ста-
тевим шляхом, у тому числі інфікування Віл/снідом, небажані вагіт-
ності, небезпечні аборти).

у Міжнародній конвенції про захист прав усіх робітників-мігрантів та 
членів їхніх сімей (стаття 28) говориться, що робітники-мігранти та члени їхніх 
сімей мають право на отримання будь-якої медичної допомоги, яка є вкрай 
необхідною для збереження їх життя або уникнення непоправної шкоди їх 
здоров’ю. така медична допомога має надаватися незалежно від будь-яких 
порушень ними режиму перебування або працевлаштування. у конвенції 
також забезпечується захист робітників-мігрантів на робочих місцях і гово-
риться, що робітники-мігранти користуються не менш сприятливим повод-
женням, ніж те, яке застосовується до громадян держави, що забезпечує 
роботою за наймом, у питаннях умов праці, включаючи безпеку та охорону 
здоров’я (стаття 25).

комітет з ліквідації расової дискримінації у своїй загальній рекомен-
дації № 30 (2004 року) стосовно негромадян і комітет з економічних, со-
ціальних та культурних прав у своєму зауваженні загального порядку № 14 
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(2000 року) щодо права на найвищий досяжний рівень здоров’я підтвердили 
необхідність державам-учасницям поважати право негромадян на достат-
ній рівень фізичного та психічного здоров’я і, до всього іншого, утримува-
тися від відмови або обмеження їх доступу до профілактичних, лікувальних 
і паліативним послуг служб охорони здоров’я. спеціальний доповідач оон 
з питання про право на здоров’я також підкреслив, що хворим людям, які 
домагаються надання їм притулку, або особам, які не мають документів, 
які є найбільш уразливими групами населення, не має бути відмовлено в їх 
праві людини на медичну допомогу.

і нарешті, право мігрантів на здоров’я знаходиться в тісному взаємо-
зв’язку з умовами їх життя та праці та їх правовим статусом і залежить від 
них. для того, щоб усебічно відповісти на питання, що стосуються проблем, 
наявних у мігрантів щодо охорони здоров’я, державам слід докласти зу-
силь для реалізації, серед іншого, їх права на адекватне житло, безпечні 
й такі, що не завдають шкоди здоров’ю умови праці, достатній рівень життя, 
продукти хачування, інформацію, свободу та безпеку особистості, гарантії 
здійснення правосуддя й свободу від рабства та примусової праці.

Е. людИ, яКІ жИвУТЬ з вІл/СнІдоМ

за останні 25 років більше 25 мільйонів людей померли від сніду, то-
му снід вважається однією з найбільш згубних пандемій останнього часу. 
В даний час приблизно 33 мільйони людей живуть з Віл/снідом. з момен-
ту своєї появи в якості першочергової проблеми в галузі здоров’я ця епі-
демія мала серйозний і в багатьох місцях руйнівний вплив на права людини 
та розвиток.

загальновизнано, що Віл/снід порушив багато питань, що стосуються 
прав людини. з іншого боку, захист і заохочення прав людини необхідні для 
запобігання передачі Віл та зниження впливу сніду на життя людей. Віл/
снід зачіпає багато прав людини, такі як право на свободу від дискриміна-
ції, право на життя, рівність перед законом, право на приватне життя й пра-
во на найвищий досяжний рівень здоров’я.

Взаємозв’язок пандемії Віл/сніду та бідності, негативні стереотипи 
й дискримінація, в тому числі за ознакою статі та сексуальної орієнтації, 
визнаються повсюдно.

інфікування Віл/снідом та його поширення набагато масштабніше се-
ред певних груп населення, включаючи жінок,22 дітей та людей, які живуть 

22 у даний час жінки більшою мірою схильні до ризику зараження, ніж чоловіки. 
див.: доповідь про глобальну епідемію сніду (Женева, 2006 рік), спільна програма 
організації об’єднаних націй з Віл/сніду.
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у бідності, корінного населення, мігрантів, чоловіків, які мають статевий 
зв’язок з чоловіками, чоловіків і жінок, залучених до сфери сексуальних 
послуг, біженців і внутрішньо переміщених осіб, а також у певних районах, 
зокрема в африці на південь від сахари. та дискримінація, з якою їм дово-
диться стикатися, робить їх (більше) уразливими до інфікування Віл. у той 
же час право на здоров’я людей, які живуть з Віл/снідом, підривається 
дискримінацією та забобонами. наприклад, страх перед розголошенням 
факту інфікування Віл/снідом може заважати особам, які страждають від 
дискримінації, таким як працівники сфери сексуальних послуг або спожива-
чі ін’єкційних наркотиків, добровільно звертатися за консультативною допо-
могою, проходити обстеження або лікування.

запобігання подальшого поширення й приборкання глобальних епі-
демій великою мірою залежить від вирішення проблем, пов’язаних із дис-
кримінацією та негативними стереотипами. Важливо, щоб держави забо-
ронили дискримінацію за ознакою стану здоров’я, включаючи дійсний чи 
передбачуваний факт зараження Віл/снідом, та забезпечили захист від 
дискримінації людей, які живуть з Віл/снідом. державне законодавство, 
політика й програми мають передбачати конструктивні заходи щодо усу-
нення таких чинників, що заважають рівному доступу цих уразливих груп 
населення до профілактики, лікування та догляду, як, наприклад, чинник 
економічного статусу.

Універсальний доступ до догляду та лікування також є важливим ком-
понентом права на здоров’я для тих, хто живе з вІл/СнІдом. також важ-
ливо забезпечити доступність лікарських засобів і зміцнити профілактику 
Віл, скажімо, шляхом надання презервативів, інформації, що стосується 
питань Віл, освіти й шляхом запобігання передачі вірусу від матері до дити-
ни. у Міжнародних керівних принципах по Віл/сніду та прав людини міс-
титься додаткове керівництво щодо забезпечення прав людей, які живуть 
з Віл/снідом.23

жінки та вІл/СнІд

у багатьох районах світу тендерну нерівність та недотримання прав жінок 
і дівчаток є серйозними чинниками пандемії Віл/сніду. наприклад, підпо-
рядкованість жінок чоловікам у приватному та громадському житті може 

23 див. Міжнародні керівні принципи з ВІЛ/СНІДу та прав людини: об’єднаний 
варіант 2006 року (видання організації об’єднаних націй, у продажу під № E.06.XIV.4), 
спільна програма організації об’єднаних націй з Віл/сніду та управління Верховного ко-
місара оон з прав людини, резолюція 60/1 генеральної асамблеї від 16 вересня 2005 року 
щодо підсумкового документа Всесвітнього саміту 2005 року і резолюція 60/224 гене-
ральної асамблеї від 23 грудня 2006 року.
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перешкодити жінкам і дівчаткам домагатися здійснення практики безпеч-
ного сексу.

Жінки, особливо молоді жінки, незрівнянно частіше піддаються ризику 
зараження. крім того, жінки, як правило, мають менший доступ до до-
ступних способів лікування та відповідної інформації. також на жінок пок-
ладається непропорційно більший тягар догляду за хворими.

держави мають вводити в дію закони та політику, спрямовані на усу-
нення тендерної нерівності й соціальних норм, що сприяють поширенню 
Віл/сніду. Вони також мають надати рівний доступ до інформації, що 
стосується питань Віл, освіти, профілактичних засобів і медичних послуг. 
Вони мають, що особливо важливо, забезпечити реалізацію жінками пра-
ва на сексуальне й репродуктивне здоров’я, що є ключовим моментом 
у профілактиці Віл. у зв’язку з цим запобігання передачі Віл серед вагітних 
жінок, матерів та їхніх дітей є критично важливим чинником, (див. також 
виділений нижче коментар з кампанії дій на підтримку лікування). держави 
також мають забезпечити жінкам захист від сексуального насильства, яке 
робить жінок більш уразливими для інфікування Віл та зараження іншими 
інфекціями, що передаються статевим шляхом.
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III. зобов’язання дЕржав Та обов’язКИ ІншИх 
СТорІн Щодо Права на здоров’я

основний обов’язок держав — захищати й заохочувати права людини. 
зобов’язання щодо прав людини визначені й гарантовані міжнародним пре-
цедентним правом24 та міжнародними договорами з прав людини, які на-
кладають обов’язкові для виконання зобов’язання на держави, що ратифі-
кували ці договори, щодо здійснення цих прав.

а. загалЬнІ зобов’язання

Стаття 2. Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні та культурні права

1. кожен, хто бере участь у цьому пакті, зобов’язується в індивідуально-
му порядку і в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокре-
ма в економічній та технічній галузях, вжити в максимальних межах наявних 
ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення 
визнаних у цьому пакті прав усіма належними способами, включаючи, 
зокрема, вжиття законодавчих заходів.

2. ті, хто бере участь у цьому пакті, зобов’язуються гарантувати, що пра-
ва, проголошені в цьому пакті, здійснюватимуться без якої б то не було 
дискримінації, як то стосовно раси,  кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних чи інших переконань, національного або соціального поход-
ження, майнового стану, народження або за іншою ознакою.

Поступове здійснення

держави-учасниці зобов’язані після ратифікації договорів про права 
людини здійснювати дані права у своїх юрисдикціях. інакше кажучи, у пун-
кті 1 статті 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 
права підкреслюється обов’язок держави домагатися поступового повного 
здійснення прав, проголошених у пакті. Це є непрямим визнанням тієї об-
ставини, що в держав можуть бути встановлені обмеження щодо ресурсів 
і що зазвичай потрібен час для здійснення положень договору. В результаті, 

24 прецедентним правом є узаконена загальна практика держав, яка виконується на 
підставі правових обов’язків.
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деякі компоненти прав, захищених відповідно до пакту, включаючи право 
на здоров’я, втілюються в життя з урахуванням їх поступового здійснення.

не всі аспекти прав, визнаних пактом, можуть бути здійснені негайно, 
але, як мінімум, держави мають продемонструвати, що вони докладають 
усіх можливих зусиль, з урахуванням наявних ресурсів, для поліпшення за-
хисту й заохочення всіх прав, визнаних пактом. наявні ресурси відносяться 
до тих, які є в розпорядженні держави, а також до тих, які доступні державі 
в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, як зазначено в пунк-
ті 1 статті 2.

про роль міжнародної допомоги й співробітництва також ідеться 
й у інших основних інструментах, скажімо, у статуті організації об’єднаних 
націй, загальній декларації прав людини та конвенції про права дитини.25 
Це не є заміною для внутрішніх зобов’язань, але даний чинник враховується 
особливо тоді, коли держава самостійно не в змозі здійснювати економічні, 
соціальні та культурні права й коли потрібна допомога інших держав. при-
нцип міжнародного співробітництва особливо стосується тих держав, які 
знаходяться в стані надавати допомогу іншим стосовно цього. таким чином, 
держави повинні мати діючу програму міжнародної допомоги й співробіт-
ництва та сприяти в економічних і технічних сферах з тим, щоб дозволити 
іншим державам виконати свої зобов’язання щодо права на здоров’я.26

Хоча концепція поступового здійснення може бути застосована щодо 
всіх прав, проголошених у пакті, деякі зобов’язання мають виконуватися 
негайно, зокрема, зобов’язання для гарантії того, що всі права здійсню-
ються на підставі недискримінації та зобов’язання щодо вжиття заходів для 
реалізації прав, включаючи права на здоров’я, причому заходів визначених, 
продуманих та цілеспрямованих. у зв’язку з цим ретрогресивні заходи не 
допускаються, за винятком тих випадків, коли держава може продемонс-
трувати, що вона доклала всіх можливих зусиль із використанням усіх наяв-
них у розпорядженні ресурсів для виконання своїх зобов’язань.

вжиття заходів для здійснення права на здоров’я

здійснення права на здоров’я вимагає прийняття найрізноманітніших 
заходів. найдієвіший захід щодо здійснення права на здоров’я не буде од-
наковим для всіх держав, і в міжнародних договорах немає однозначних 
розпоряджень з цього приводу. у пункті 1 статті 2 Міжнародного пакту про 

25 пункт 3 статті 1, а також статті 55 і 56 статуту організації об’єднаних націй; статті 22 
і 28 загальної декларації прав людини; статті 4 і 24 конвенції про права дитини.

26 зауваження загального порядку № 3 (1990 року) щодо зобов’язань держав-учас-
ниць, прийняте комітетом з економічних, соціальних та культурних прав, і пункти 38–42 за-
уваження загального порядку № 14, прийнятого тим же комітетом.
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економічні, соціальні та культурні права просто сказано, що повне здійс-
нення визнаних у цьому пакті прав має досягатися «усіма належними спосо-
бами, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих заходів».

комітет з економічних, соціальних та культурних прав підкреслив, що 
держави мають, як мінімум, прийняти національну стратегію на підставі 
принципів прав людини, що визначають цілі даної стратегії, для забезпе-
чення всім здійснення права на здоров’я. установка показників і орієнтирів 
є вирішальним моментом у розробці й здійсненні такої стратегії. дійсно, 
оскільки право на здоров’я реалізовується з урахуванням поступового здій-
снення, то й вимоги до держави будуть змінюватися з плином часу. таким 
чином, державі необхідний механізм для контролю й виміру таких змінних 
складових права на здоров’я. показники, особливо розділені на складові 
частини, надають корисну інформацію щодо того, як право на здоров’я 
здійснюється в певній країні. уВкпл займається розробкою концептуаль-
ного й методичного формату для таких показників.

запропонований формат для показників27

коли йдеться про те чи інше право людини, встановлені показники до-
помагають оцінити ті заходи, яких вживає держава для виконання своїх 
зобов’язань: від прийняття міжнародних нормативів у галузі прав людини 
(показники структури) до здійснення зусиль державою щодо дотриман-
ня зобов’язань, що випливають із цих нормативів (показники процесу), 
і результати цих зусиль для населення (показники результату). показни-
ками, що відносяться до права найвищого досяжного рівня здоров’я, є, 
наприклад, число ратифікованих державою міжнародних договорів з прав 
людини, що стосуються права на здоров’я (індикатор структури), число 
пологів у процентному відношенні, прийнятих кваліфікованими медични-
ми працівниками (показник процесу) і коефіцієнт смертності породіль 
(показник результату). також критично важливо розділяти показники за 
певною групою населення й щодо можливої ознаки дискримінації.

основне мінімальне зобов’язання

комітет з економічних, соціальних та культурних прав також підкрес-
лював, що держави зобов’язані дотримуватися основних мінімальних 
зобов’язань щодо забезпечення досягнення мінімальних адекватних рівнів 
кожного права, визнаного пактом. Хоча ці адекватні рівні певною мірою за-
лежать від ресурсів, держава має приділяти їм першочергову увагу в про-

27 див. документ “Report on indicators for monitoring compliance with international human 
rights instruments” (HRI/VC/2006/7), доступний на сайті http://www.ohchr.org. у 2007–
2008 роках цей формат проходить процес затвердження на консультативних засіданнях 
експертів і робочих груп.



35

цесі вжиття заходів для здійснення прав, визнаних пактом. стосовно права 
на здоров’я комітет визначив, що держави зобов’язані надати таке:

право доступу до закладів охорони здоров’я, товарів та послуг на 
підставі принципу недискримінації, особливо для вразливих або 
маргіналізованих групп.
доступ до мінімального набору продуктів харчування першої не
обхідності, який містить достатньо поживних речовин та безпечного 
для здоров’я.
доступ до притулку, житла й санітарних послуг та до достатньої 
кількості безпечної питної води.
забезпечення ліками першої необхідності.
справедливий розподіл всіх установ, товарів та послуг охорони 
здоров’я.

в. ТрИ ТИПИ зобов’язанЬ

зобов’язання держави діляться на три категорії, а саме: поважати, за
хищати та здійснювати.

зобов’язання поважати

зобов’язання поважати вимагає від держави утримуватися від прямого 
чи непрямого втручання в право на здоров’я.

наприклад, держави мають утримуватися від заборони й обмеження 
доступу до послуг охорони здоров’я; від поширення небезпечних лікарських 
препаратів; від закріплення дискримінаційної практики щодо потреб і стану 
здоров’я жінок; від обмеження доступу до протизаплідних і інших засобів 
щодо забезпечення сексуального та репродуктивного здоров’я; від прихо-
вування, цензурування або спотворення інформації, що стосується питань 
здоров’я; і від порушення права на приватне життя (тобто права людей, які 
живуть з Віл/снідом).

крім того, комітет з економічних, соціальних та культурних прав у своє-
му зауваженні загального порядку № 14 пояснив, що держави-учасниці ма-
ють поважати користування правом на здоров’я в інших країнах.

зобов’язання захищати

зобов’язання захищати вимагає від держав запобігати втручанню третіх 
сторін у право на здоров’я.

держави мають забезпечувати прийняття законодавчих норм або інших 
заходів для забезпечення дотримання приватними особами нормативів прав 
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людини в ході надання послуг у галузі охорони здоров’я та в інших сферах 
(наприклад, у сфері регулювання складу продуктів харчування); контролю-
вати збут медичного обладнання та лікарських засобів приватними особами; 
запобігати загрозі з боку приватизації таким основним елементам права на 
здоров’я, як наявність, доступність, прийнятність і якість установ, товарів та 
послуг охорони здоров’я; захищати людей від дій третіх сторін, які утиску-
ють їх право на здоров’я — наприклад, запобігати традиційній практиці, що 
завдає шкоди жінкам, або примус до даної практики з боку третіх осіб (зок-
рема, шляхом прийняття законів, які однозначно забороняють завдавати 
каліцтво жіночим статевим органам); забезпечувати відсутність обмежень 
з боку третіх осіб у плані доступу до інформації та послуг у галузі охорони 
здоров’я, включаючи сприятливе для здоров’я зовнішнє середовище; за-
безпечувати догляд з боку кваліфікованого медперсоналу за інвалідами за 
умови вільної та поінформованої згоди з їх боку.

у своєму зауваженні загального порядку № 14 комітет з економічних, 
соціальних та культурних прав також зробив наголос на ту обставину, що 
держави-учасниці мають запобігати практиці порушень третіми сторонами 
права на здоров’я в інших країнах. комітет також зазначив, що під час об-
говорення міжнародних та багатосторонніх угод держави-учасниці мають 
зробити кроки щодо запобігання негативним наслідкам таких договорів для 
права на здоров’я.

охорона права на здоров’я: патенти та доступ до лікарських засобів

конференція Всесвітньої організації праці (сот) на рівні міністрів, що від-
булася в 2001 році в досі, прийняла історично значущу декларацію про 
угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (тапіс) 
і громадську охорону здоров’я.28 дохінська декларація підтверджує, що 
угода тапіс не повинна перешкоджати державам-учасницям уживати 
заходів для охорони громадського здоров’я. у 2003 році було прийнято 
супутнє рішення в порядку роз’яснення пункту 6 дохінської декларації: да-
не рішення функціонує в якості винятку, що дозволяє, за певних обставин, 
країнам, що виробляють фармацевтичні препарати-генерики відповідно 
до обов’язкових ліцензій, експортувати препарати країнам-імпортерам, 
які не можуть самі виробляти ці ліки.29 держави можуть скористатися ци-
ми положеннями для забезпечення населення своїх країн доступними й не-
дорогими лікарськими засобами.

28 див. http://www.wto.org
29 обов’язкове ліцензування є процесом, відповідно до якого держава видає дозвіл ін-

шій особі виробляти патентований продукт або відтворювати патентований процес без отри-
мання згоди власника патенту. таке ліцензування дозволяється під час надзвичайного стану, 
в інших надзвичайних обставинах або для потреб держави. наприклад, пандемія Віл/сніду 
може виправдовувати видачу обов’язкових ліцензій.



37

зобов’язання здійснювати

зобов’язання здійснювати вимагає від держав вжиття відповідних пра-
вових, адміністративних, бюджетних, заохочувальних та інших заходів для 
повної реалізації права на здоров’я.

державам слід, наприклад, прийняти національну політику в галузі охо-
рони здоров’я або національний план з охорони здоров’я, які поширювали-
ся б на громадський і приватний сектор; забезпечити надання послуг у га-
лузі охорони здоров’я, включаючи програми вакцинації проти інфекційних 
захворювань і послуги, спрямовані на зниження ймовірності та запобігання 
подальшого виникнення інвалідності; забезпечити рівний доступ до таких 
основоположних передумов здоров’я, як безпечне й поживне продоволь-
ство, послуги із забезпечення санітарії та чиста вода; забезпечити наявність 
в інфраструктурі охорони здоров’я служб щодо сексуального та репродук-
тивного здоров’я, а також належну підготовку й чисельність лікарів та іншо-
го медичного персоналу; і надати інформацію та консультативну допомогу 
з питань, що стосуються здоров’я, таким як Віл/снід, насильство в сім’ї, 
зловживання алкоголем, наркотиками та іншими шкідливими речовинами.

Ефективні та інтегровані системи охорони здоров’я, що включають у се-
бе медичну допомогу й основоположні передумови здоров’я, також є клю-
човими умовами здійснення права на найвищий досяжний рівень здоров’я 
(див. виділений текст).

Національні системи охорони здоров’я

спеціальний доповідач з питання про право кожної людини на найвищий до-
сяжний рівень здоров’я30 підкреслив, що з точки зору забезпечення права 
на здоров’я національна система охорони здоров’я повинна мати кілька 
складових частин: вона має включати в себе адекватну систему збору ме-
дико-санітарної інформації для здійснення контролю за реалізацією права 
на здоров’я; дані мають бути представлені в розбивці за різними ознака-
ми, таким як стать, вік та проживання в міській/сільській місцевості; сис-
тема охорони здоров’я має задіяти національний потенціал для підготовки 
достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників, яким забезпе-
чуються сприятливі умови праці; процедуру попередньої оцінки наслідків 
прийняття масштабних політичних рішень у галузі охорони здоров’я для 
здійснення права на здоров’я; механізм, який би забезпечив участь усіх 
верств населення в розробці політики в галузі охорони здоров’я; ефектив-
ні, транспаранти й доступні механізми звітності.

крім того, в алма-атинській декларації увага приділяється центральній 
функції первинної медико-санітарної допомоги в системі охорони здоров’я 

30 A/HRC/4/28, пункти 90–92. див. розділ IV, наведений нижче, для більш повної 
інформації щодо спеціального доповідача.
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країни (стаття VI). у ній, зокрема, наголошується, що всі уряди мають 
розробляти національну політику, стратегії та плани дій для організації роз-
витку первинної медико-санітарної допомоги як частини всеохоплюючої 
національної системи охорони здоров’я (стаття VIII).

С. ЧИ Є ТаКож обов’язКИ У ІншИх СТорІн?

зобов’язання держави щодо захисту прав людини включає в себе не-
допущення порушень прав людини недержавними особами. Що стосуєть-
ся здоров’я, то держави мають, наприклад, приймати законодавчі норми 
та інші заходи щодо забезпечення рівного доступу до послуг у сфері охо-
рони здоров’я, що надаються третіми особами. крім того, посилюється 
дискусія щодо параметрів обов’язків інших дійових осіб у суспільстві — фі-
зичних осіб, міждержавних та неурядових організацій (нуо), фахівців у га-
лузі охорони здоров’я та ділових структур щодо сприяння процесу зміц-
нення й захисту прав людини.

у даному розділі йдеться про роль установ системи організації 
об’єднаних націй і приватного сектора. Це не означає, що в інших дійо-
вих осіб може не бути певних обов’язків: наприклад, спеціальний допові-
дач підкреслив незамінну роль фахівців у галузі охорони здоров’я в справі 
утвердження та захисту права на здоров’я.31

органи та спеціалізовані установи організації об’єднаних націй

статут організації об’єднаних націй свідчить, що одна з цілей органі-
зації об’єднаних націй полягає в заохоченні й розвитку поваги до прав лю-
дини, і, згідно з міжнародними договорами з прав людини, особлива роль 
у справі їх реалізації відводиться органам і спеціалізованим установам 
організації об’єднаних націй. зокрема, світовий банк, Міжнародний ва-
лютний фонд і спеціалізовані установи організації об’єднаних націй, такі як 
дитячий фонд організації об’єднаних націй (ЮнісЕф), покликані здійсню-
вати ефективну співпрацю з державами-членами для реалізації всіх прав на 
національному рівні.

за останні роки реформи організації об’єднаних націй, вжиті генераль-
ним секретарем (у 1997, 2002 і 2005 роках), а також зауваження комітету 
з економічних, соціальних та культурних прав привернули увагу до ролі та 
обов’язків установ організації об’єднаних націй і міжнародних фінансових 
установ щодо прав людини. комітет зазначив, наприклад, що прийняття 
правозахисного підходу спеціалізованими установами, програмами та ор-

31 E/CN.4/2003/58, розділ IV, підрозділ F.
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ганами організації об’єднаних націй значною мірою полегшить втілення 
в життя права на здоров’я.32 у 2003 році було досягнуто загальне розуміння 
в системі організації об’єднаних націй, що підтверджує, що всі програми 
з розвитку та допомоги мають сприяти здійсненню прав людини та керува-
тися принципами й нормами прав людини.

установи організації об’єднаних націй, в особливості ЮнісЕф, спіль-
на програма організації об’єднаних націй з Віл/сніду (ЮнЕЙдс), фонд 
організації об’єднаних націй з народонаселення (Юнфпа) і Вооз, активі-
зували свою роботу в галузі здоров’я та прав людини.33

вооз

статутом (конституцією) Вооз підтверджено, що мати найвищий до-
сяжний рівень здоров’я є одним з основних прав людини (преамбула). 
тим самим на Вооз покладається обов’язок діяти в якості керівного 
органу в глобальній роботі з охорони здоров’я, формувати порядок 
денний для досліджень у галузі охорони здоров’я, виробляти норми 
й стандарти, формулювати різні політичні підходи, засновані на до-
казах, надання технічної допомоги країнам, а також контролювати й 
оцінювати тенденції в галузі охорони здоров’я (стаття 2). Це наділяє 
Вооз широкими повноваженнями стосовно встановлення стандартів 
щодо охорони здоров’я, як це було зроблено в 1981 році у випадку 
з Міжнародним кодексом маркетингу замінників материнського мо-
лока,34 і по прийняттю договорів та конвенцій, які мають обов’язкову 
юридичну силу, як у випадку з рамковою конвенцією із боротьби про-
ти тютюну.35

крім того, у затвердженій Вооз Одинадцятій Загальній програмі 
роботи на 2006–2015 роки: глобальний порядок денний у галузі 
охорони здоров’я виділені кілька пріоритетних напрямків, включаючи 
сприяння загальному охопленню послугами, тендерній рівності й прав 
людини, що стосуються питань здоров’я. В рамках Вооз група з пи-
тань охорони здоров’я та прав людини, що входить до складу депар-
таменту з питань етики, торгівлі, прав людини й законодавства в галузі 
охорони здоров’я, працює над зміцненням потенціалу Вооз і держав-
учасниць у справі вкорінення правозахисного підходу до питань охоро-
ни здоров’я та над затвердженням права на здоров’я в якості складо-
вої частини процесів міжнародного права та міжнародного розвитку, 

32 зауваження загального порядку № 14.
33 Часті питання про правозахисний підхід до співпраці з метою розвитку (видання 

організації об’єднаних націй, у продажу під № E.06.XIV.10), додаток II.
34 Міжнародний кодекс маркетингу замінників материнського молока (Женева, 

1981 рік), Всесвітня організації охорони здоров’я.
35 даний договір є першим договором, розглянутим під егідою Вооз. даний до-

говір є доказовим, що підтверджує право кожної людини на найвищий досяжний рівень 
здоров’я.
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а також над приверненням уваги до прав людини, що стосуються пи-
тань здоров’я.36

Приватний сектор

ділові кола впливають на право на здоров’я в декількох напрямках. 
корпорації, що займаються маркетингом фармацевтичних препаратів або 
медичного обладнання, можуть позитивно впливати на здійснення права 
на здоров’я, але також можуть ускладнити доступ до охорони здоров’я 
й зробити його більш дорогим, наприклад, шляхом підтримки високих 
цін на лікарські засоби, скажімо на ті, які використовуються при лікуван-
ні Віл/сніду. Видобувні й виробничі галузі промисловості також можуть 
побічно обмежувати право на здоров’я шляхом забруднення води, повітря 
та ґрунту. комітет з економічних, соціальних та культурних прав ухвалив, 
що держави мають перешкоджати забрудненню або зараженню сере-
довища приватними корпораціями та оцінювати їх вплив на навколишнє 
середовище.37

Вважається, що ділові структури мають певні обов’язки щодо прав лю-
дини, хоча конкретна природа й ступінь цих обов’язків не мають точного 
визначення. проте за будь-яке порушення прав людини в кінцевому рахун-
ку відповідальні держави.38

останнім часом діловим структурам приділяється підвищена увага. 
у межах деяких ініціатив були зроблені спроби визначити конкретні стан-
дарти в галузі прав людини, застосовні щодо таких структур. комісія з прав 
людини обговорила роль приватного сектора у зв’язку з доступом до ме-
дикаментів у контексті пандемій, таких як Віл/снід, у той час як ї ї підко-
місія щодо заохочення та захисту прав людини затвердила «норми, що 
стосуються обов’язків транснаціональних корпорацій та інших підприємств 
у галузі прав людини».39 у 2005 році генеральний секретар організації 
об’єднаних націй призначив спеціального представника, відповідального 
за стандартизацію корпоративної відповідальності та звітності щодо прав 
людини. робота в цьому напрямку триває.40

36 див. «здоров’я і права людини» на сайті http://www.who.int/hhr/en/
37 «доповідь спеціального представника генерального секретаря з питання про права 

людини і транснаціональних корпораціях та інших підприємствах. додаток: обов’язки де-
ржав регламентувати й регулювати в судовому порядку діяльність корпорацій відповідно до 
основних договорів організації об’єднаних націй з прав людини: загальний огляд коментарів 
договірних органів» (A/HRC/4/35/Add.1).

38 там же.
39 E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2.
40 див. також A/HRC/4/35.
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також були запущені різні добровільні ініціативи. наприклад, у глобаль-
ному договорі організації об’єднаних націй (http://www.unglobalcompact.
org) було дано визначення 10 принципам у галузі прав людини, трудових 
відносин, охорони навколишнього середовища та боротьби з корупцією, 
які необхідно дотримуватися компаніям, що підписали цей договір. деякі 
компанії розробили власну політику, програми та інструменти в галузі прав 
людини з тим, щоб застосовувати правозахисний підхід у своїй операційній 
діяльності, особливо в тій, яка стосується права на здоров’я.
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IV. КонТролЬ за рЕалІзацІЄю Права 
на здоров’я Та забЕзПЕЧЕння ПІдзвІТноСТІ 

дЕржав

Механізми підзвітності критично важливі для забезпечення виконан-
ня державами їх зобов’язань, що стосуються права на здоров’я. у зв’язку 
з цим виникає питання: як і ким здійснюється контроль за виконанням де-
ржавами-учасницями їх правових зобов’язань? діяльність із забезпечення 
контролю й підзвітності здійснюється на національному, регіональному та 
міжнародному рівнях, і в цьому процесі задіяні різні учасники, такі як сама 
держава, нВо, національні установи, що займаються питаннями прав люди-
ни, або міжнародні договірні органи.

а. ПІдзвІТнІСТЬ Та КонТролЬ на нацІоналЬноМУ рІвнІ

підзвітність ставить за обов’язок державі пояснювати, чим вона зай-
мається, чому й у якому напрямку вона рухається, причому найоперативні-
шим та ефективним чином, шляхом здійснення права кожного на здоров’я.41 
у зведенні міжнародно-правових норм з прав людини не дається точних 
приписів для внутрішніх механізмів підзвітності та компенсації, тому ре-
алізація права людини на здоров’я й контроль за цією реалізацією можуть 
забезпечуватися за допомогою різних механізмів. Як мінімум, механізми 
підзвітності мають бути доступними, прозорими та ефективними.

на держави покладається першочерговий обов’язок забезпечувати 
повагу, захист та сприяння здійсненню прав людини тих людей, які живуть 
на їх території. тому особливо важливо прагнути до втілення в життя права 
на здоров’я на внутрішньому рівні. там, де є й функціонують внутрішні ме-
ханізми, доступ до них здійснюється швидше й простіше, ніж до регіональ-
них або міжнародних механізмів (див. нижче).

Механізми на адміністративному та політичному рівнях управління 
й політичні механізми

Механізми на адміністративному та політичному рівнях управління 
є допоміжними або паралельними засобами стосовно судових механізмів 

41 A/HRC/4/28, пункти 46 і 87.
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підзвітності. наприклад, розробка національної політики або стратегії в га-
лузі охорони здоров’я, пов’язаної з робочими планами та пайовими бюд-
жетами, грає важливу роль у забезпеченні підзвітності уряду. індикатори 
правозахисної діяльності сприяють ефективному контролю за ключовими 
результатами в галузі охорони здоров’я та за деякими процесами для їх 
досягнення.

огляди політики, бюджетів або державних витрат, так само як і механіз-
ми державного контролю (наприклад, призначення медико-санітарних інс-
пекторів та інспекторів з контролю за дотриманням трудового законодав-
ства для проведення інспекцій щодо дотримання правил техніки безпеки та 
охорони праці на комерційних підприємствах і в системі охорони здоров’я), 
є важливими адміністративними механізмами щодо забезпечення підзвіт-
ності уряду стосовно виконання ним своїх зобов’язань у реалізації права на 
здоров’я. у деяких службах охорони здоров’я були створені внутрішні або 
незалежні системи, які беруть скарги або пропозиції від населення й про-
понують допомогу. крім того, різні види експертизи, такі як проведення 
експертних оцінок впливу, надають можливість для розробників політики 
передбачати можливі наслідки того чи іншого розглянутого політичного 
рішення й надалі аналізувати реальний вплив таких рішень на здійснення 
права на здоров’я.

політичні механізми, такі як демократичні процеси, а також контроль 
і підтримка з боку нуо також сприяють забезпеченню підзвітності. органі-
зації громадянського суспільства все частіше використовують методи кон-
тролю, засновані на індикаторах, контрольних показниках, оцінках впливу 
й бюджетному аналізі, для забезпечення підзвітності держави щодо права 
на здоров’я.

Судові механізми

до розряду життєво важливих засобів забезпечення реалізації прав на 
внутрішньому рівні відносяться механізми судового захисту щодо випадків, 
які можуть розглядатися в судовому порядку відповідно до національної 
правової системи. такі механізми мають забезпечувати засоби правового 
захисту фізичних осіб у разі порушення їх права на здоров’я.

Включення у внутрішні законодавства положень міжнародних дого-
ворів, які визнають право на здоров’я, може суттєво розширити діапазон та 
підвищити ефективність засобів судового захисту. Це дозволяє судам вино-
сити рішення у справах, пов’язаних з порушенням права на здоров’я, безпо-
середньо посилаючись на положення Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні та культурні права.
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Внутрішні суди, включаючи вищі суди, все частіше розглядають справи, 
пов’язані з правом на здоров’я. наприклад, суди в аргентині зобов’язали 
державу забезпечити безперервне постачання антиретровірусними меди-
каментами людей, які живуть з Віл/снідом,42 забезпечити виробництво 
вакцини проти ендемічного захворювання43 й забезпечити безперебійне 
постачання пацієнтів безкоштовним препаратом для лікування захворю-
вань опорно-рухового апарату.44 суди також брали до розгляду справи, 
пов’язані з відмовами в наданні медичного страхування й припиненням дії 
медичного страхування з боку, в першу чергу, приватних страхових ком-
паній.45 при розгляді деяких справ суд посилався на ратифікацію арген-
тиною Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні пра-
ва й інших договорів для підтвердження конституційного статусу права 
на здоров’я.

кампанія дій на підтримку лікування в південній африці демонструє, як 
одна з нуо ефективно використовувала соціальну мобілізацію, правоза-
хисну діяльність та подачу колективних позовів для забезпечення доступу 
до лікування від Віл/сніду.

Кампанія дій на підтримку лікування в Південній африці: 
забезпечення справедливого доступу до лікування для людей, 

які живуть з вІл/СнІдом

Забезпечення лікарськими засобами там, де це найбільше необхідно, 
і адекватне використання ресурсів служать двома конкретними при
кладами того, як держава може виконати свої зобов’язання щодо пра
ва на здоров’я та продемонструвати підзвітність.

Міністр охорони здоров’я проти Кампанії дій на підтримку лікування:46 
уряд південної африки вважає за краще не вводити в дію національну 

42 див., наприклад, Asociaciуn Benghalensis y otros v. Ministerio de Salud у Action 
Social, Верховний суд, справа 323: 1339, 1 червня 2000 рік.

43 див., наприклад, Viceconte, Mariela v. Estado nacional — Ministerio de Salud 
у Action Social s/amparo ley 16.986, федеральний адміністративний суд, палата IV, 2 черв-
ня 1998 рік.

44 див., наприклад, Campodуnico de Beviacqua, Ana Carina v. Ministerio de Salud 
y Acciуn Social — Secretarнa de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplasicas, Вер-
ховний суд, 24 жовтня 2000 рік.

45 див., наприклад, Etcheverry, Roberto E. v. Omint Sociedad Anуnima y Servicios, 
Верховний суд, короткий письмовий виклад справи генеральним прокурором від 17 грудня 
1999 року, судове рішення від 13 березня 2001 року.

46 див., Minister of Health v. Treatment Action Campaign (2002) 5 SA 721 (CC) (South 
Africa); а також Mark Heywood, “Current developments: Preventing mother-to-child HIV 
transmission in South Africa: Background, strategies and outcomes of the Treatment Action 
Campaign’s case against the Minister of Health”, South African Journal of Human Rights, vol. 19, 
part 2 (2003).
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програму зниження ризику передачі Віл від матері до дитини. замість цьо-
го він обрав по два науково-дослідних пункти в кожній провінції й наділив 
їх винятковими повноваженнями щодо поширення лікарського препара-
ту невірапіну, що призвело до обмеження доступу до цього препарату, 
незважаючи на те, що його ефективність давно була продемонстрована. 
Це означало, що Віл-інфіковані матері, яким було недоступне приватне 
медичне обслуговування й для яких науково-дослідні пункти знаходилися 
поза досяжністю, не могли отримати невірапін. у серпні 2001 року кам-
панія дій на підтримку лікування, що представляє собою мережу органі-
зацій та фізичних осіб, які виступають за справедливий доступ і недороге 
лікування проти Віл/сніду, подали позов до Вищого суду преторії проти 
уряду, вимагаючи від держави видавати лікарські препарати вагітним жін-
кам у всіх державних лікарнях на тій підставі, що політика уряду була не-
конституційною й не відповідала зобов’язанням щодо прав людини.

у конституції південної африки визнається право кожної людини на доступ 
до послуг охорони здоров’я та право дітей на особливий захист.

Рішення: у грудні 2001 року Вищий суд вирішив справу на користь кам-
панії дій на підтримку лікування й постановив, що обмеження уряду бу-
ли необгрунтованими. розглянувши дану справу в порядку оскарження, 
конституційний суд у липні 2002 року залишив у силі рішення Вищого суду 
преторії й постановив, що політика уряду «не відповідала необхідним кон-
ституційним зобов’язанням щодо забезпечення людям доступу до послуг 
охорони здоров’я в порядку, який був би розумним та враховував нагальні 
соціальні потреби». суд підтвердив, що політика була дискримінаційною 
стосовно бідноти, яка не має коштів для оплати послуг.

уряду було наказано зняти всі обмеження, пов’язані з доступністю не-
вірапіну в державних лікарнях і клініках, які не є науково-дослідними пун-
ктами, і розробити та здійснити в межах наявних ресурсів всеохоплюючу 
скоординовану програму для поступової реалізації прав вагітних жінок і їх 
новонароджених дітей на доступ до медико-санітарного обслуговування 
з метою запобігання передачі Віл від матері до дитини.

національні установи з прав людини

національні установи з прав людини (нупл) є важливими внутрішніми 
механізмами щодо заохочення та захисту прав людини. сфера їх повно-
важень у цьому зв’язку включає в себе консультування уряду й винесен-
ня рекомендацій зі зміни політики або законів, розгляд скарг, проведення 
розслідувань, забезпечення ратифікації та втілення в життя міжнародних 
договорів з прав людини, а також підтримку навчальних програм та інфор-
мування громадськості.47 нупл часто виконують квазісудові функції й ма-

47 див. принципи, пов’язані зі статусом національних організацій («паризькі принци-
пи»), резолюція 48/134 генеральної асамблеї від 20 грудня 1993 року.
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ють спеціальні повноваження, що дозволяють їм брати участь у розробці 
законодавства. Більшість установ можуть бути кваліфіковані як комісії або 
омбудсмени. у деяких країнах є спеціальні омбудсмени з питань охорони 
здоров’я.

Хоча більшість нупл традиційно працюють у сфері цивільних та полі-
тичних прав, вони все більше уваги приділяють економічним, соціальним та 
культурним правам. Вони можуть надати ще один шлях для захисту права 
на здоров’я.

вибіркові національні комісії з прав людини та право на здоров’я

повноваження національної комісії з прав людини індії (http://nhrc.nic.in) 
полягають в тому, що вона захищає й заохочує права, гарантовані конс-
титуцією індії та міжнародними договорами. комісія робить досить активні 
кроки щодо права на здоров’я. Вона, наприклад, виступила за вдоскона-
лення медичних установ у країні й за направлення медичного персоналу 
на роботу серед сільського населення. комісія також внесла в уряд кілька 
рекомендацій, пов’язаних із забезпеченням політики, що заохочує право 
на здоров’я. наприклад, вона рекомендувала створити медпункти в селах; 
задіяти необхідний механізм для того, щоб лікарські препарати першої не-
обхідності були доступні в центрах первинної медико-санітарної допомоги; 
організувати партнерство між громадськими та приватними структурами 
для максимізації користі від медичних установ; пропонувати на регулярній 
основі програми Міністерства охорони здоров’я для імунізації населення, 
з тим щоб на ранньому етапі стримувати поширення дитячих захворювань. 
у звіті, опублікованому в лютому 2007 року, комісія також засудила факт 
відсутності безпечної питної води у багатьох районах країни.

комісія також працювала в напрямку заборони ручного сортування сміт-
тя, що має негативні наслідки для здоров’я. комісія рекомендувала, щоб 
уряд зайнявся реабілітацією й реінтеграцією вивільнюваних ручних сорту-
вальників сміття, щоб банки видавали їм кредит за пільговою процентною 
ставкою й щоб їх дітям була надана можливість відвідувати школи.

Парламентський омбудсмен у Фінляндії

(http://www.oikeusasiamies.fi) все частіше займається розглядом скарг, 
пов’язаних з правом на здоров’я, особливо в тому, що стосується прав па-
цієнтів та права на медичне обслуговування (гарантоване конституцією). у 
2005 році омбудсмен розглянув кілька скарг, пов’язаних з недоступністю 
адекватних медичних послуг, з доступом до якісного лікування та з повод-
женням із пацієнтами. омбудсмен вступав у консультації з національною 
медико-юридичною радою при прийнятті рішень у цих справах.

національна комісія з прав людини в Мексиці (www.cndh.org.mx) все часті-
ше розглядає скарги у зв’язку з реалізацією права на здоров’я, що стосу-
ються, зокрема, відмови в наданні або неадекватного надання послуг по 
лінії державного медобслуговування чи стосуються медичної недбалості. 
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у 2004 році комісія видала рекомендацію загального порядку, призначе-
ну відповідним національним та районним міністрам, щодо прав людини 
стосовно для осіб з обмеженими психічними та соціальними можливостя-
ми, що містяться в лікувальних центрах закритого типу. рекомендація була 
заснована на розслідуванні й відвідинах подібних центрів, що проводилися 
повсюдно по країні з тим, щоб з’ясувати, чи дотримуються норми прав 
людини в цих центрах.

в. ПІдзвІТнІСТЬ на рЕгІоналЬноМУ рІвнІ

Як було згадано вище, регіональні конвенції та договори, що стосують-
ся прав людини, зокрема сан-сальвадорський протокол, визнають право 
на здоров’я та інші суміжні права.

Їх органи та суди, такі як африканська хартія прав людини й народів, Мі-
жамериканська комісія з прав людини, Міжамериканський суд з прав лю-
дини та Європейський комітет з соціальних прав, відіграють важливу роль у 
захисті права на здоров’я.

Міжамериканська комісія з прав людини успішно надає своєчасну допо-
могу людям, які живуть з Віл/снідом.48 у 2001 році комісія розглянула 
скаргу, подану 27 людьми, які страждають Віл/снідом, у якій стверджу-
валося, що сальвадор не виконує своїх зобов’язань щодо права на життя, 
здоров’я та інших прав, котрі дають потрійну терапію. комісія рекоменду-
вала державі в якості проміжного заходу забезпечити цих людей потрій-
ною терапією й будь-якою необхідною стаціонарною, фармацевтичною 
та дієтологічною допомогою. Верховний суд сальвадору під впливом кри-
тики комісії ухвалив, щоб держава надала потрійну терапію позивачам. 
пізніше в тому ж році був прийнятий закон про профілактику захворю-
вання, викликаного вірусом імунодефіциту людини та нагляду за ним, який 
врахував усі виявлені комісією обставини.

С. МІжнароднИй КонТролЬ

договірні органи організації об’єднаних націй

Втілення в життя ключових договорів з прав людини контролюється ко-
мітетами в складі незалежних експертів, названими договірними органа
ми,49 такими як комітет з економічних, соціальних та культурних прав або 
комітет з прав дитини.

48 Jorge Odir Miranda Cortez et al. v. El Salvador, доповідь № 29/11, справа 12.249, 
рішення щодо прийнятності, 7 березня 2001 рік, Міжамериканська комісія з прав людини.

49 Більш детальна інформація про договірні органи, що здійснюють контроль, містить-
ся в брошурах «права людини: виклад фактів» 10/Rev. 1, 12, 15/Rev. 1, 16/Rev. 1, 22, 
24/Rev. 1 і 30.
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контроль за дотриманням державами-учасницями договірних поло-
жень в основному здійснюється шляхом розгляду їх періодичних доповідей, 
у яких вказується, яким чином вони здійснюють права людини в національ-
ному масштабі. комітети розглядають ці доповіді разом з іншою відповід-
ною інформацією, що надається установами організації об’єднаних націй 
та організаціями громадянського суспільства (ці доповіді називаються тіньо-
вими або паралельними). розгляд доповіді держави-учасниці відбувається 
у форматі конструктивного діалогу з представниками держави-учасниці.

потім комітети видають прикінцеві зауваження, у яких докладно ви-
кладені позитивні аспекти, проблеми, що викликають стурбованість, і ре-
комендації щодо подальших дій. здійснення права на здоров’я в основно-
му розглядається комітетом з ліквідації расової дискримінації, комітетом 
з економічних, соціальних та культурних прав, комітетом з ліквідації дис-
кримінації стосовно жінок і комітетом з прав дитини. комітет проти кату-
вань приділяє увагу питанням доступу до медико-санітарного обслугову-
вання людей, які утримуються під вартою, включаючи тих, які знаходяться 
в психіатричних лікарнях, і питань реабілітації для жертв катувань та сексу-
ального насильства.

крім того, комітет з прав людини, комітет проти катувань, комітет 
з ліквідації расової дискримінації, комітет з ліквідації дискримінації стосов-
но жінок, комітет з робітників-мігрантів, комітет з прав інвалідів та комітет 
з насильницьких зникнень мають індивідуальні механізми щодо скарг.50 
люди, які вважають себе жертвами порушень прав людини, можуть пода-
ти скаргу до відповідного договірного органу, який потім передасть свою 
постанову й рекомендації відповідній державі-учасниці (в разі вичерпання 
внутрішніх засобів захисту).

комітет з прав дитини й комітет з економічних, соціальних та культурних 
прав не володіють власними механізмами щодо скарг. у 2007 році міжна-
родне співтовариство приступило до обговорення проекту факультативно-
го протоколу до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культур-
ні права.

ухвалення такого протоколу відкриє фізичним особам ще один шлях 
для подачі скарг щодо права на здоров’я. допускатимуться скарги щодо 
всіх аспектів права на здоров’я, а не тільки тих, які стосуються — як це відбу-
вається в даний час у межах існуючих договірних механізмів — певних груп 
осіб, таких як робітники-мігранти, жінки або інваліди.51

50 комітет з прав інвалідів та комітет з насильницьких зникнень будуть засновані, як 
тільки наберуть чинності відповідні конвенції. див. також брошуру «права людини: виклад 
фактів» 7/Rev. 1.

51 з набранням чинності факультативного протоколу до конвенції про права інвалідів.
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Спеціальний доповідач організації об’єднаних націй 
з питання про право кожної людини 
на найвищий досяжний рівень здоров’я

«спеціальні процедури» — це загальна назва механізмів, встановлених 
і санкціонованих комісією з прав людини, а починаючи з березня 2006 ро-
ку — радою з прав людини, для розгляду питань, що викликають певну 
стурбованість, у різних частинах світу. Хоча повноваження, які визначають-
ся для механізмів спеціальних процедур, можуть різнитися, вони, як пра-
вило, застосовуються для контролю, вивчення й публічного звітування сто-
совно ситуацій щодо прав людини в певній країні або до великомасштабних 
глобальних подій, пов’язаних із правами людини.52

своєю резолюцією 2002/31 комісія з прав людини визначила мандат 
спеціального доповідача з питання про право кожної людини на найвищий 
досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я. у 2002 році першим 
спеціальним доповідачем був призначений пол Хант.

Мандат Спеціального доповідача по праву на здоров’я
збирати, запитувати та отримувати з усіх відповідних джерел інфор-
мацію, що стосується права на здоров’я, і обмінюватися такою інфор-
мацією;

підтримувати діалог і обговорювати можливу співпрацю з усіма від-
повідними учасниками, в тому числі з урядами, органами, спеціалі-
зованими установами та програмами організації об’єднаних націй, 
зокрема, з Вооз і ЮнЕЙдс, а також з неурядовими організаціями 
та міжнародними фінансовими установами;

доповідати про статус права на здоров’я у світі, в тому числі про закони, 
політичні заходи, практику позитивних дій та перешкоди;

вносити рекомендації щодо відповідних заходів, спрямованих на заохо-
чення й захист права на здоров’я.

з метою виконання свого мандата спеціальний доповідач вирішив зосе-
редити свої зусилля на трьох великих цілях:

заохочення й сприяння заохоченню іншими права на здоров’я як од-
ного з основних прав людини;
роз’яснення поняття права на здоров’я;
виявленні практики позитивних дій по втіленню в життя права на 
здоров’я в громадах як у національному, так і в міжнародному мас-
штабі.

Методи роботи спеціального доповідача включають проведення краї-
нових місій; проведення розслідувань у проблемних сферах; розгляд пові-

52 подробиці див. у брошурі «права людини: виклад фактів» № 27.
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домлень, що надходять від приватних осіб або груп людей, з твердженнями 
про нібито порушення права на здоров’я та здійснення втручання в міру не-
обхідності й у взаємодії з відповідними урядами у зв’язку з передбачувани-
ми порушеннями; а також подання щорічних доповідей генеральній асамб-
леї та раді з прав людини.53

до теперішнього часу в щорічних доповідях спеціального доповідача 
основна увага приділялася:

роз’ясненню витоків та поняття права на здоров’я, а також дискримі-
нації й негативних стереотипів щодо даного права;54

праву на сексуальне та репродуктивне здоров’я, дослідження взаємо-
зв’язку між бідністю й правом на здоров’я, в тому числі за допомо-
гою розгляду стратегій для скорочення бідності, ігнорованих хвороб 
та праву на здоров’я спільно із запобіганням насильства;55

інвалідності внаслідок психічного захворювання й праву на здоров’я;56

доступної для всіх системі охорони здоров’я та показників у галузі 
права на здоров’я;57

руху на підтримку здоров’я й прав людини.58

спеціальний доповідач також може отримувати скарги від приватних 
осіб або нуо, які, в разі визнання їх прийнятними й серйозними, він має пра-
во направити на розгляд урядів. деякі передбачувані порушення права на 
здоров’я стосуються:

відсутності доступу до закладів, товарів та послуг охорони здоров’я 
або примусового годування осіб, які утримуються під вартою, або 
ув’язнених;
переслідування фахівців охорони здоров’я на підставі їх професійної 
діяльності; дискримінації щодо певних осіб або груп за ознакою їх 
статусу здоров’я, включаючи Віл/снід;
медичного лікування без отримання згоди та примусової стериліза-
ції; жорстокого поводження з пацієнтами, які страждають психічни-
ми захворюваннями;
неадекватних умов утримання в психіатричних лікарнях, і, зокрема, 
відсутність належного харчування та санітарії;
відмови в наданні медичних послуг робітникам-мігрантам.59

53 раніше комісії з прав людини. там же.
54 E/CN.4/2003/58.
55 E/CN.4/2004/49.
56 E/CN.4/2005/51.
57 E/CN.4/2006/48.
58 A/HRC/4/28.
59 E/CN.4/2005/51/Add. 1. див.
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приватні особи або групи осіб, які бажають надати інформацію спеціаль-
ному доповідачеві або поставити його до відома про порушення права на 
здоров’я, можуть зв’язатися з ним в уВкпл за адресою: United Nations Special 
Rapporteur on the right to health, OHCHR-UNOG, 8–14 avenue de la Paix, CH-1211 
Geneva 10, Switzerland, або по електронній пошті: urgent-action @ ohchr.org.60

крім цього, право на здоров’я є частиною ряду інших мандатів, нап-
риклад, спеціальних доповідачів із права на освіту, харчування, адекватне 
житло й з питання насильства стосовно жінок, а також розглядається неза-
лежними експертами з прав людини та крайньої бідності, з політики струк-
турної перебудови й зовнішньої заборгованості та з питання про негативні 
наслідки незаконних перевезень і захоронень токсичних та небезпечних 
продуктів і відходів для здійснення прав людини.

60 http://www.ohchr.org
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додаток 
вИбІрКовІ МІжнароднІ договорИ 

Та ІншІ доКУМЕнТИ, 
Що СТоСУюТЬСя Права на здоров’я 

(У хронологІЧнІй ПоСлІдовноСТІ)

МІжнароднІ договорИ

статут організації об’єднаних націй (1945 рік)

статут (конституція) Всесвітньої організації охорони здоров’я (1946 рік)

Європейська соціальна хартія (1961 рік)

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
(1965 рік)

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 рік)

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 рік) з двома 
факультативними протоколами (1966 рік і 1989 рік)

конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок (1979 рік) 
з його факультативним протоколом (1999 рік)

африканська хартія прав людини й народів (1981 рік)

конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдяних або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та покарання (1984 рік) з факуль-
тативним протоколом (2002 рік)

додатковий протокол до американської конвенції про права людини в га-
лузі економічних, соціальних та культурних прав (сан-сальвадорський 
протокол) (1988 рік)

конвенція про права дитини (1989 рік) з двома факультативними протоко-
лами (2000 рік)

конвенція № 169 Моп про корінні народи та народи, які ведуть племінний 
спосіб життя в незалежних країнах (1989 рік)

Міжнародна конвенція про захист прав усіх робітників-мігрантів та членів 
їхніх сімей (1990 рік)
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конвенція про права інвалідів (2006 рік) з факультативним протоколом 
(2006 рік)

МІжнароднІ дЕКларацІї, норМИ Та ІншІ СТандарТИ

загальна декларація прав людини (1948 рік)

алма-атинська декларація, Міжнародна конференція з первинної меди-
ко-санітарної допомоги (1978 рік)

декларація про викорінення насильства стосовно жінок (1993 рік)

принципи захисту психічно хворих осіб та поліпшення психіатричної допо-
моги (1991 рік)

стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 
(1993 рік)

загальна декларація про геном людини та права людини (1997 рік)

Міжнародні керівні принципи з Віл/сніду та прав людини: об’єднаний 
варіант 2006 року

заУважЕння загалЬного ПорядКУ 
Та рЕКоМЕндацІї договІрнИх органІв

комітет з ліквідації дискримінації стосовно жінок, зауваження загального 
порядку № 15 (1990), що стосується питання недопущення дискримінації 
жінок у національних стратегіях попередження синдрому набутого іму-
нодефіциту (сніду) та боротьби з ним

комітет з ліквідації дискримінації стосовно жінок, зауваження загального 
порядку № 19 (1992), що стосується питання насильства щодо жінок

комітет з економічних, соціальних та культурних прав, зауваження загаль-
ного порядку № 6 (1995), що стосується питання економічних, соціальних 
та культурних прав літніх людей

комітет з ліквідації дискримінації стосовно жінок, прикінцева рекоменда-
ція № 24 (1999), що стосується жінок та здоров’я.

комітет з економічних, соціальних та культурних прав, зауваження за-
гального порядку № 14 (2000) про право на найвищий досяжний рівень 
здоров’я

комітет з економічних, соціальних та культурних прав, зауваження за-
гального порядку № 15 (2002) про право на воду
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комітет з прав дитини, зауваження загального порядку № 3 (2003), що 
стосується Віл/сніду та прав дитини

комітет з прав дитини, зауваження загального порядку № 4 (2003), що сто-
сується здоров’я та розвитку підлітків у контексті конвенції про права дитини

комітет з ліквідації расової дискримінації, загальна рекомендація № 30 
(2004), що стосується дискримінації щодо негромадян

рЕзолюцІї КоМІСІї з Прав людИнИ

резолюції 2000/82 і 2001/27 з питань негативного впливу політики струк-
турної перебудови та зовнішньої заборгованості на повне здійснення всіх 
прав людини, особливо економічних, соціальних та культурних прав

резолюція 2001/35 з питання про негативні наслідки незаконних переве-
зень та захоронення токсичних і небезпечних продуктів та відходів для 
здійснення прав людини

резолюції 2002/31 і 2003/28, що стосуються права кожної людини на най-
вищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я

резолюції 2001/33, 2002/32 і 2003/29, що стосуються доступу до лікар-
ських засобів у контексті пандемій, таких як Віл/снід

ПІдСУМКовІ доКУМЕнТИ МІжнароднИх КонФЕрЕнцІй

Всесвітня декларація про виживання, захист та розвиток дітей і план дій, 
прийняті на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей (1990 рік)

декларація ріо-де-Жанейро про навколишнє середовище та розвиток і роз-
діл 21 порядку денного на XXI століття, прийняті конференцією організації 
об’єднаних націй з навколишнього середовища та розвитку (1992 рік)

Віденська декларація та програма дій, прийняті Всесвітньою конферен-
цією з прав людини (1993 рік)

каїрська декларація та програма дій, доповідь Міжнародної конферен-
ції з народонаселення та розвитку, каїр (1994 рік) — http://www.un.org/
popin/icpd2.htm

декларація тисячоліття організації об’єднаних націй, прийнята генераль-
ною асамблеєю організації об’єднаних націй «асамблеєю тисячоліття 
організації об’єднаних націй» (2000 рік)

пекінська декларація та платформа дій, Всесвітня конференція зі стано-
вища жінок (1995 рік) і їх продовження в «пекін + 5» (2000 рік)
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стамбульська декларація та порядок денний Хабітат другої конферен-
ції організації об’єднаних націй з населених пунктів (Хабітат II) (1996 рік) 
і декларація про міста та інші населені пункти в новому тисячолітті, при-
йнята на спеціальній сесії генеральної асамблеї для всебічного огляду 
та оцінки ходу здійснення порядку денного Хабітат (Хабітат II) (2001 рік)

декларація про відданість справі боротьби з Віл/снідом «глобальна кри-
за — глобальні дії», прийнята генеральною асамблеєю організації об’єд-
наних націй на своїй спеціальній сесії з Віл/сніду (2001 рік)

дурбанська декларація та програма дій, прийняті на Всесвітній конфе-
ренції з боротьби проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії 
й пов’язаної з ними нетерпимості (2001 рік)

політична декларація та Мадридський міжнародний план дій з проблем 
старіння, прийняті на другій Всесвітній асамблеї з проблем старіння 
(2002 рік)

римська декларація про всесвітню продовольчу безпеку та план дій 
Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань продовольства (1996 рік) і їх 
продовження в декларації Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з проблем 
продовольства: п’ять років по тому — Міжнародний альянс із боротьби 
з голодом (2002 рік)

вИбІрКовІ ІнТЕрнЕТ-СТорІнКИ

управління Верховного комісара організації об’єднаних націй з прав лю-
дини, www.ohchr.org

договірні органи організації об’єднаних націй з прав людини, http://
www.ohchr.org

спеціальний доповідач з питання про право кожної людини на найвищий 
досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я, включаючи щорічні 
доповіді й країнні візити, www.ohchr.org

робоча група відкритого складу з факультативного протоколу до Міжна-
родного пакту про економічні, соціальні та культурні права, http://www.
ohchr.org

дитячий фонд організації об’єднаних націй (ЮнісЕф), www.unicef.org

фонд організації об’єднаних націй з народонаселення (Юнфпа), www.
unfpa.org

програма організації об’єднаних націй з Віл/сніду (ЮнЕЙдс), www.
unaids.org

Всесвітня організація охорони здоров’я (Вооз), www.who.int
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