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Історичний досвід показує, що права засуджених 

трансформовувалися із стану повного їх ігнорування до дедалі  все більшого 

їх укріплення та реального гарантування. Сьогодні з розвитком 

співробітництва і діяльності міжнародних організацій, тяжіння до 

демократизації міжнародних стандартів, що стосуються різних аспектів прав 

засуджених, основне завдання кожної окремої держави полягає в 

утримуванні належного рівня їх гарантованості та приведення свого 

законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема й у сфері 

медико-санітарного забезпечення. 

В Основному Законі нашої держави закріплено гарантії найвищого 

рівня: «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (ст. 3), а 

також право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування  

(ст. 49[1]. Даний принцип, по-перше гарантує захист життя та здоров’я 

людини, а по-друге, разом із ст. 27 Конституції України став основою для 

відміни смертної кари. 

Актуальним питанням сьогодення залишається організація медико-

санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі та відповідність 

цієї діяльності мінімальним стандартним правилам ООН і Ради Європи.  

Деякі науковці і представники певних правозахисних організацій 

невдоволені станом медико-санітарного забезпечення засуджених до 

позбавлення волі та висловлюють думку про необхідність виведення з 

підпорядкування Державної кримінально-виконавчої служби України 

медичних частин установ виконання покарань і повного підпорядкування їх 

Міністерству охорони здоров’я, чого, у свою чергу, вимагають міжнародні 

стандарти у галузі захисту прав засуджених [2]. Зокрема, І. С. Яковець у 

своєму виступі на міжвузівській  науково-практичній конференції в 

листопаді 2015 р. у м. Харкові обґрунтувала дану точку зору так.  

Представник медичного персоналу, який є атестованим працівником, 

має спеціальне звання і є співробітником ДКВС України і лише у другу чергу 
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лікарем, тому на першому плані у нього перебувають інтереси служби та 

виконання службових завдань. Підпорядкування медичних працівників 

установ виконання покарань начальникам цих установ є можливим 

додатковим фактором, який породжує зловживання владою або своїми 

службовими обов’язками, корупцію, порушення конституційних прав 

засудженого до позбавлення волі[3]. 

Нині спостерігається у сфері медико-санітарного забезпечення 

покращення порівняно з радянським періодом. ВТК УРСР для тримання всіх 

інфекційно хворих засуджених передбачав виправно-трудові установи на 

правах лікувальних. У КВК України проводиться розмежування хворих на 

інфекційні захворювання на тих, що хворіють на активну форму 

туберкульозу, та хворих на інші інфекційні захворювання; залежно від 

хвороби диференціюються установи чи заклади, в яких будуть лікуватись та 

спостерігатись засуджені [5]. Даний принцип дозволяє ізолювати один від 

одного, по-перше, хворих від здорових, а по-друге – хворих на різні види 

хвороб, що не допустить погіршення ситуації та масового зараження осіб. 

У місцях позбавлення волі організовуються необхідні лікувально-

профілактичні заклади, а для лікування засуджених, які хворіють на активну 

форму туберкульозу, – заклади на правах лікувальних. Для спостереження та 

лікування хворих на інфекційні захворювання в медичних частинах колоній 

створюються інфекційні ізолятори (ст. 116 КВК України) [6]. 

Редакція всіх статей та пунктів, присвячених охороні здоров’я 

засуджених, має надто диспозитивний характер та не передбачає процедури 

медичного обслуговування засуджених, його обов’язковості, періодичності 

та обсягу. Крім того, кримінально-виконавче законодавство України не 

містить положень щодо відповідальності посадових та службових осіб 

кримінально-виконавчої служби за неналежне медичне обслуговування 

засуджених та за заподіяння шкоди здоров’ю засуджених [7]. 

Судова практика ЄСПЛ доводить наявність негативних явищ 

медико-санітарного забезпечення засуджених. У рішенні по справі 

«Яровенко проти України» (Yarovenko versus Ukraine) від 06.10.2016 р., у 

якому зазначено про  встановлення порушення ст. 3 Конвенції, пов’язане з 

неналежним лікуванням заявника від туберкульозу, а також неналежними 

умовами тримання у виправних закладах України, що не відповідають 

міжнародним стандартам.  

Проблема відсутності ліків та засобів для діагностування 

захворювань – одна з основних проблем неналежного лікування засуджених. 

Брак фінансування у багатьох місцях попереднього ув’язнення та відбування 

покарань є її передумовою [8].  

Відмінність вітчизняної системи правового регулювання відносин з 
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виконання і відбування покарань від систем інших країн зумовлена 

невідповідністю законодавства. Європейський досвід передбачає та 

припускає індивідуальний підхід до конкретних випадків та ситуацій при 

виконанні покарань. Національне законодавство обмежується встановленням 

загальних правил, які не є гнучкими та не передбачають можливості 

індивідуалізації й реагування на фактичні обставини. Тому положення 

нормативних актів, які регулюють сферу охорони здоров’я, не відповідають 

вимогам міжнародних правових актів[7]. 

У КВК України міститься положення, відповідно до якого 

засуджений має право звертатися за консультацією і лікуванням до установ, 

що надають платні медичні послуги. Оплата таких послуг і придбання 

необхідних ліків здійснюються засудженими або їхніми родичами за рахунок 

власних коштів. І хоча це положення є дуже прогресивним, але й воно 

залишається лише декларацією, оскільки його дуже важко реалізувати з 

огляду на відповідні режимні заборони та обмеження, які фактично не 

дозволяють засудженому здійснити таке право [7]. 

Щоб отримати платну медичну послугу, ув’язнений (засуджений) 

або його родичі повинні звернутися до обраного спеціаліста і в разі 

отримання його згоди – повідомити адміністрацію про дату та час візиту 

фахівця. Доступ зазначеного фахівця до установи не може обмежуватись, 

однак консультації і лікування у таких випадках провадяться в медичних 

частинах за місцем перебування хворого під наглядом медичного персоналу 

установи [9].  

Таким чином, нинішній стан медико-санітарного забезпечення не є 

задовільним і таким, що відповідає сучасним міжнародним стандартам. На 

нашу думку, докладного вивчення потребують, зокрема, питання визначення 

службової підпорядкованості осіб, що надають медичну допомогу. 

Диспозитивний та декларативний характер нормативних положень також не 

покращує ситуацію у тій сфері, де, по суті, для держави повинні бути 

встановлені імперативні обов’язки для гарантування охорони здоров’я 

засуджених. 
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