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Актуальність якісного і професійного надання медичних послуг останнім часом є 

досить гострим питанням. З одного боку лікар має зробити все, щоб допомогти пацієнту, 

але з іншого кожен медичний працівник має поважати право пацієнта чи його законного 

представника (коли має справу з дитиною або недієздатним психічно хворим) відмовитися 

від медичного втручання чи погоджуватись на нього. Моральний і професійний обов’язок 

медичного персоналу, в міру своєї кваліфікованості — роз’яснити пацієнту наслідки 

відмови від медичного втручання.  

Відмова пацієнта не має негативно впливати на ставлення до нього медичних 

працівників. Але наслідком відмови має бути відповідний письмовий документ від 

пацієнта, згідно з частиною другої статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я[1].  

Якщо пацієнт свідомо відмовляється від медичного втручання (не ургентний 

випадок) та від підписання заяви-відмови від такого втручання, необхідно скласти акт 

відмови від медичного втручання, або при неможливості його одержання – засвідчити 

відмову відповідним актом у присутності свідків. 

Якщо пацієнт неповнолітня дитина до 14 років, чи інша недієздатна особа, то згідно 

цієї ж статі частини другої доповненої частиною згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007 

відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, 

лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування [1]. 

Відмова пацієнта при ургентному випадку у вітчизняному законодавстві повністю 

не урегульована. З одного боку, частина друга статті 43 Основ законодавства про охорону 

здоров’я вказує на те, що «згода пацієнта чи його законного представника на медичне 

втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови 

неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на медичне втручання від самого 

пацієнта чи його законних представників» [1], однак при цьому в законодавстві не 

розкрито поняття «об’єктивних причин». Тобто на першому місці для лікаря має бути 

повага до пацієнта щодо розпорядження власним життям та його права на заборону 

надавати медичну допомогу за будь-яких обставин.  

З іншого боку, вітчизняним Кримінальним кодексом передбачено відповідальність 

за бездіяльність медичного працівника, якщо вона призвела до смерті пацієнта [2]. 

Зауважимо, що ще 2013 року Європейський суд з прав людини у рішенні «Арская проти 

України» (заява № 45076/05) зауважив, що вітчизняне законодавство не дає змоги 

медперсоналу здійснити юридично правильний вибір (здійснювати чи не здійснювати 

медичне втручання) при ургентних випадках внаслідок недосконалості та «розмитості» 

законодавчих положень. Якщо лікарем прийнято рішення не вдаватись до медичних 

маніпуляцій внаслідок заперечень пацієнта, рекомендуємо закріпити таку відмову якомога 

більшою кількістю документів: заявою від самого пацієнта, від родичів, що його 

супроводжують, висновком консиліуму лікарів, в якому буде зафіксовано факт 

добровільної та усвідомленої відмови пацієнта.  

Таким чином, вважаємо, що держава зобов’язана забезпечити належне врегулювання 

законодавства щодо можливості відмовитися від медичного втручання чи погодження на 

нього як для правової безпеки пацієнта так і лікаря.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-16
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Дослідження неприпустимості свавільного втручання у геном людини є актуальним 

питанням, що зумовлюється значним впливом основних засад цивільного законодавства 

на систему приватного права України. Для належного функціонування всієї приватно-

правової системи необхідно уточнити і доповнити перелік засад, з урахуванням викликів 

сьогодення, визначившись із місцем розташування таких важливих для сучасного 

громадянського суспільства принципів, як неприпустимість свавільного втручання в 

геном людини, неприпустимість свавільного втручання в організм людини та її зародка, 

сферу репродукції людини тощо.  

Звертаючись до біоетики виникає низка питань щодо забезпечення цілісності особи. 

Фундаментальним принципом у цій сфері прав людини є заборона здійснення медичних 

експериментів без згоди особи, основою чого є повага до її гідності та приватної автономії 

(можливості вільного, без стороннього тиску, вибору). Таким вимогам мають відповідати 

шляхи вирішення питань щодо трансплантології, природи організмів із наперед заданими 

властивостями [1]. 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію геномної 

інформації людини», геномна інформація людини – це відомості про генетичні ознаки 

людини [2]. На сьогодні, судова практика в Україні не є цілісної з цього питання та не 

здатна надати повне уявлення про цю засаду цивільного законодавства. В той же час, 

питання неприпустимості свавільного втручання у геном людини аналізуються 

Європейськими Судом з прав людини (далі – ЄСПЛ). Оскільки Конвенція про захист прав 

людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) є «живим інструментом», то 

відповідно і тлумачення тих чи інших прав людини не стоїть на місці. Основними 

орієнтирами при цьому служать повага до людської гідності, непорушність права на 

приватне життя та право на життя. У рамках концепції людської гідності ЄСПЛ розглядає 

різні ситуації, пов’язані із недопущенням проведення медичного втручання без згоди 

індивіда. Індивідуальна цілісність особи є квінтесенцією розуміння непорушності права 

на приватне життя особи (ст. 8 Конвенції). Відповідно до цих засад право на життя 

включає низку позитивних обов’язків держави у сфері охорони здоров’я, зокрема, вимоги 

отримання згоди індивіда на медичне втручання (ст. 3 Конвенції) [3]. 

Так, у справі «S. And Marper. v. the United Kingdom» ЄСПЛ констатував порушення 

ст. 8 Конвенції у випадку, коли в осіб узяли відбитки пальців та зразки ДНК, а після 

винесення виправдувальних вироків відмовили у їх знищенні. Суд зауважив, що закон не 

визначав умов та порядку зберігання відбитків пальців та зразків ДНК, не надавав 

гарантій, які виключають їхнє нецільове використання, а також не передбачав можливості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
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