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АРТ   антиретровірусна терапія

ВІЛ   вірус імунодефіциту людини

ВООЗ/ WHO   Всесвітня організація охорони здоров’я

ДКТ    добровільне консультування і тестування

ЄС   Європейський Союз

ЄСПЛ    Європейський суд з прав людини

ЗПТ    замісна підтримувальна терапія

КК України   Кримінальний кодекс України

КПК України   Кримінальний процесуальний кодекс України

ЛЖВ    люди, які живуть з ВІЛ

МБТ    мікобактерії туберкульозу

МОЗ України  Міністерство охорони здоров’я України

ООН/UN   Організація Об’єднаних Націй

ПКП   пост-контактна профілактика

ПРООН/ UNDP  Програма розвитку Організації об’єднаних націй

СНІД    синдром набутого імунодефіциту

ТБ   туберкульоз

ЦГЗ   Центр громадського здоров’я МОЗ України 

ЦК України  Цивільний кодекс України

ЦПК України   Цивільний процесуальний кодекс України

ЮНЕЙДС/UNAIDS  Об’єднана програма Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІД

Unitaid    глобальна ініціатива в галузі охорони здоров’я, яка працює з партнерами  
   з метою впровадження інновацій для запобігання, діагностики та лікування  
   основних захворювань у країнах з низьким та середнім рівнем доходу,  
   з акцентом на туберкульоз, малярію та ВІЛ / СНІД та його смертельну інфекцію.
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Необхідність підготовки для адвокатів окремого видання, яке б акумулювало наявний міжнародний досвід 
у сфері запобігання стигматизації ВІЛ та ТБ, юридичного забезпечення доступу до лікування та містило 
правовий інструментарій захисту прав людей, які живуть з ВІЛ та пацієнтів з ТБ з акцентом на запобігання 
порушенню таких прав ще в досудовому порядку, постала ще в довоєнний період. Тим гостріше така потреба 
виявила себе під час війни, коли адвокат виявився не лише на правовій, але й певною мірою на медичній 
передовій у зв’язку з міграцією та переміщенням населення, знищенням інфраструктури та окупацією нових 
територій, де надається правова та медична допомога Україною. 

Виклики війни вимагають від адвокатів не лише правих знань, але й володіння інформацією, яка б допомогла 
клієнту швидко отримати не лише правову, але й медичну допомогу, і не лише в Україні, але й за її межами.

Актуальність «Посібника з міжнародних стандартів, національної практики ЄСПЛ та національної судової 
практики у сфері ВІЛ/СНІДу та ТБ: правовий інструментарій адвоката» (далі — Посібник) зумовлена також 
обмеженістю можливостей адвокатів у регіонах, що зазнали значних ушкоджень чи які знаходяться під 
тимчасовою окупацією, у доступі до інформаційних ресурсів через відсутність покриття стільниковим 
зв’язком, відсутністю доступу до мережі інтернет та закритістю Єдиного державного реєстру судових рішень 
з міркувань державної безпеки1.

Метою проведення правового аналізу та тематичного наповнення Посібника є зібрання та аналіз міжнародних 
стандартів захисту прав людей, які живуть із ВІЛ, та пацієнтів з ТБ саме для адвокатів. Щодо практичного 
наповнення викладеної у Посібнику інформації, то адвокатам пропонується вебінар, запис якого буде 
викладено на відповідних інформаційних ресурсах. 

Слід зазначити, що ПРООН вже була проведена аналітична робота для суддівського корпусу, яку викладено в 
Аналітичному збірнику судової практики у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні (авторка та укладач І. Я. 
Сенюта)2, і до якого ми будемо адресувати читачів для усунення дублювання вже викладеної та узагальненої 
інформації. Цільовою аудиторією зазначеного вище документу є суддівський корпус, а відтак у зазначеному 
вище збірнику не було потреби викладати досудові механізми забезпечення реалізації та захисту прав людей, 
які живуть з ВІЛ, та пацієнтів з ТБ. 

Вочевидь, у мирний час, коли планувалася підготовка представленого Посібника для адвокатів, не було 
уявлення, які виклики постануть під час роботи над ним. Перед нами постали додаткові задачі — включити 
всі наявні на момент видання Посібника інформаційні ресурси та правовий інструментарій, які б стали 
у нагоді адвокату для забезпечення реалізації прав пацієнтів на доступ до лікування під час війни, як на 
території України, так і за її межами. Так виникла потреба висвітлення питань порядку доступу до медичної 
карти пацієнта для відновлення інформації про схему лікування ВІЛ чи ТБ в умовах неможливості контакту з 
лікуючим лікарем та в умовах перебування пацієнта за кордоном. Нагальною виявилася задача формування 
бази даних та посилань на актуальні інформаційні ресурси у сфері допомоги в доступі до лікування при 
міграції населення в умовах війни. 

1 URL: https://reyestr.court.gov.ua/

2 URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/hiv_aids/compendium-of-case-law-related-to-hiv-aids-and-tuberculosis-in-
ukraine.html
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Критеріями ефективної правозахисної діяльності адвоката є не лише успішний захист прав підзахисного у 
суді, але й власне превенція самого порушення права, зокрема, за таким рудиментарним та стигматизуючим 
хворобу та її носія складами злочину, як наприклад, стаття 130 «Зараження вірусом імунодефіциту людини 
чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» КК України. Відтак було важливо зібрати та систематизувати в 
Посібнику вже наявні у правовій науці, практиці та законопроектній діяльності аргументи на користь зняття 
подібної стигми. У Посібнику представлені аналітичні матеріали, які подавалися до відповідного профільного 
комітету Верховної Ради України, систематизовано практику ЄСПЛ та національних судів. 

Адвокатові також важливо надати клієнту всю необхідну інформацію щодо можливостей зниження ризиків 
інфікування ВІЛ та ТБ в умовах війни та у разі, коли клієнтом є особа, яка зазнала сексуального насильства. 
Потреба у такій просвітницькій діяльності адвоката тим гостріше постає в умовах, коли порушень прав 
людей, які живуть з ВІЛ, та пацієнтів з ТБ загострюються активними військовими діями та масовою міграцією/
переміщенням населення. Відтак у Посібнику містяться всі відомі на час його укладання інформаційні ресурси, 
як отримати такий доступ до лікування ВІЛ і ТБ, які мають бути юридичні дії лікаря в країні тимчасового 
перебування пацієнта, щоб отримати доступ до інформації не лише про схему лікування конкретного пацієнта, 
але й до самих лікарських засіб. І тут слід зазначити, що не в усіх країнах Європи пацієнти можуть отримати 
швидко і безперервно відповідне лікування за встановленими схемами лікування, зокрема, через нестачу чи 
відсутність відповідних лікарських засобів у певних країнах попри всі підготовчі дії, які в них проводилися 
для прийому потенційних біженців з України. Водночас в Україні такі ліки закладені для пацієнта і ЦГЗ МОЗ 
України разом із БО «100 відсотків життя — Мережа ЛЖВ» відпрацювали механізми передачі таких ліків за 
межі України та на окуповані території.

У матеріалах Посібника надані відкриті контакти до фахівців ЦГЗ МОЗ України, за якими надаються щоденні 
консультації щодо забезпечення доступу до лікування на окупованих територіях, в місцях тимчасового 
перебування пацієнтів та за межами України. 

Відтак метою даного Посібника є акумулювання міжнародних стандартів, законодавчої бази soft-law та 
hard-law, для можливостей формування адвокатом стратегії захисту прав людини, яка живе з ВІЛ чи ТБ, 
недопущення стигматизації людини та самих захворювань та надання адвокатам готових правих інструментів 
профілактики таких видів порушення прав людини та блок інформаційних ресурсів, за якими пацієнт може 
реалізувати своє право на лікування як через адвоката, так і самостійно. 

Окремим блоком у Посібнику висвітлюється питання ролі адвоката в запобіганні поширенню інфекційних 
хвороб, зумовлених сексуальним насиллям. В результатів воєнної агресії росії із масовим сексуальним 
насиллям Центром громадського здоров’я МОЗ України та Глобальним Фондом протидії ВІЛ/СНІДу, 
туберкульозу та малярії виділяється нова для сфери ВІЛ ключова група — особи, постраждалі від сексуального 
насильства. 

Вчасне виявлення та запобігання розповсюдження ВІЛ серед цієї групи осіб також має стати завданням 
адвокатів, які повинні роз’яснити та скерувати потерпілих до відповідних центрів надання медичної допомоги, 
підтримати та сформувати у постраждалих розуміння необхідності звернення по медичну допомогу не 
лише з метою зібрання доказів, необхідних для захисту їх прав, але й з метою вчасного застосування пост-
контактної профілактики ВІЛ та інших інфекційних захворювань. Для цього адвокатам слід надати готові 
правові аргументи, алгоритми роз’яснень клієнту, які б сформували в останнього правильне розуміння 
юридичних наслідків проведення діагностування у ВІЛ чи ТБ, і в цій частині важливим є не лише особливості 
юридичного забезпечення процесу, але й подальший юридичний супровід людини, у якої буде підтверджено 
діагноз. Важливо зазначити, що особливою сенситивною групою в цьому процесі є діти особливо віком від 
14 років, коли зараження може передаватися статевим шляхом, що є найчутливішим аспектом у частині 
інформування батьків чи інших законних представників, про можливі варіанти професійної поведінки 
адвоката також ітиметься в Посібнику.
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Для успішного подолання неминучого зростання захворюваності на ВІЛ та ТБ у час війни задачею адвоката є 
спонукання клієнта до вчасної діагностики та профілактики ВІЛ та ТБ. Слід зазначити, що більшість адвокатів 
не мають досвіду просвітницької діяльності саме в цій сфері, а сьогодні це є чи не вирішальною складовою 
запобігання епідемії ВІЛ та ТБ в Україні. Враховуючи в яких складних умовах сьогодні здійснюється  
адвокатська діяльність, цей Посібник має надати нашим колегам вже готові алгоритми дій, інструкції та 
дорожні карти для постраждалих осіб. Актуальність інформації змінюється так швидко, що очевидно під час 
вебінару, який буде проведено у супровід цього видання, відбудеться оновлення інформації. 

Велика подяка лікарям, які тримають медичний фронт на своїх плечах в Україні, велика подяка їх 
закордонним колегам, подяка колегам-адвокатам, які надають правову допомогу і підтримують 
співгромадян в Україні та велика подяка адвокатському корпусу країн, які прихистили українців, і 
тісно співпрацюють з українськими колегами. 
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1. Стандарти міжнародного права та документів 
міжнародних організацій, які гарантуються 
недопущення стигматизації та дискримінації  
в сфері ВІЛ та ТБ

У час підготовки Посібника України блискавично долала шлях набуття статусу країни-кандидата члена ЄС. 
Проте ще 2014 року з підписанням Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони 
(далі — Угода про асоціацію) було домовлено, що сторони розвивають співробітництво в галузі охорони 
здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку 
та економічного зростання. У ст. 427 Угоди про асоціацію однією зі сфер для співробітництва визначено 
попередження і контроль над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ/СНІД і туберкульоз.

Зазначимо, що визначення критеріїв щодо векторів докладання зусиль у реформуванні сфери охорони 
здоров’я прискіпливо моніторилися громадянським суспільством і викладені у таких аналітичних матеріалах, 
які можна віднайти за наведеними посиланнями:

Оцінювання стигми 
щодо туберкульозу в Україні 

https://phc.org.ua/
sites/default/files/us-
ers/user90/Report%20
100%25Life%20TB%20
Stigma%20UA.pdf

Індекс стигми людей,  
які живуть з ВІЛ в Україні 

https://www.stigmaindex.
org/wp-content/
uploads/2021/02/Ukraine-
SI-2.0-Report-2020_
Ukrainian.pdf

I. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
в сфері захисту прав людей,  
які живуть з ВІЛ та пацієнтів з ТБ

https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Report%20100%25Life%20TB%20Stigma%20UA.pdf
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Report%20100%25Life%20TB%20Stigma%20UA.pdf
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Report%20100%25Life%20TB%20Stigma%20UA.pdf
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Report%20100%25Life%20TB%20Stigma%20UA.pdf
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Report%20100%25Life%20TB%20Stigma%20UA.pdf
https://www.stigmaindex.org/wp-content/uploads/2021/02/Ukraine-SI-2.0-Report-2020_Ukrainian.pdf
https://www.stigmaindex.org/wp-content/uploads/2021/02/Ukraine-SI-2.0-Report-2020_Ukrainian.pdf
https://www.stigmaindex.org/wp-content/uploads/2021/02/Ukraine-SI-2.0-Report-2020_Ukrainian.pdf
https://www.stigmaindex.org/wp-content/uploads/2021/02/Ukraine-SI-2.0-Report-2020_Ukrainian.pdf
https://www.stigmaindex.org/wp-content/uploads/2021/02/Ukraine-SI-2.0-Report-2020_Ukrainian.pdf


Правовий інструментарій адвоката

9

Нижче буде наведено міжнародне законодавство у сфері захисту прав людини та недопущення всіх форм 
дискримінації, спеціальні міжнародні акти в сфері ВІЛ і ТБ та посилання на офіційні документи міжнародних 
організації в сфері ВІЛ та ТБ3. 

Отже, серед загальних міжнародних стандартів, які визначають право на рівність та свободу від дискримінації, 
слід зазначити:

Загальна декларація прав людини4  

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Кожна 
людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, 
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 
переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового 
або іншого становища.

Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод5 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і не містить прямих 
норм щодо особливостей захисту прав людей, які живуть з ВІЛ чи ТБ, проте у своїй 
практиці ЄСПЛ активно посилається на її норми при підготовці мотиваційної 
частини свої рішень.

Європейська соціальна хартія6 (ч.І. 20, ч.V ст. Е)

Усі працівники мають право на рiвнi можливості та рівне ставлення до них у 
вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за 
ознакою статі. Здійснення прав, передбачених цією Хартією, забезпечується 
без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних або інших переконань, національного або соціального походження, 
стану здоров’я, належності до національної меншини, народження або інших 
обставин.

Європейська конвенція з прав людини7 (ст. 14)

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути 
забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою статі, раси, кольору шкіри, 
мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального 
походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, 
або за іншою ознакою.

3 Детальний аналіз зазначених документів подано у Аналітичному збірнику судової практики у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в 
Україні підготовлений консуль- танткою ПРООН. URL: https://www.uiphp.org.ua/media/k2/attachments/Case_Law_Related_HIVAIDS_TB_
Ukraine_2021.pdf

4 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

5 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

6 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text

7 URL: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ukr.pdf

https://www.uiphp.org.ua/media/k2/attachments/Case_Law_Related_HIVAIDS_TB_Ukraine_2021.pdf
https://www.uiphp.org.ua/media/k2/attachments/Case_Law_Related_HIVAIDS_TB_Ukraine_2021.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ukr.pdf
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Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації  
по відношенню до жінок8 (ст. 12)

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації 
щодо жінок у галузі охорони здоров’я.

 
 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права9 (12; 2)

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються гарантувати, що 
права, проголошені в цьому Пакті, зокрема право кожної людини на найвищий 
досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, здійснюватимуться без будь-
якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи 
інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 
народження чи іншої обставини.

Міжнародний пакт про громадські і політичні права10 (26)

Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на 
рівний захист закону. В цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна 
бути заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рівний 
і ефективний захист проти дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, 
колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи 
соціальне походження, майновий стан, народження чи інші обставини.

Конвенція про права осіб з інвалідністю11 (5)

Держави-учасниці визнають, що всі особи є рівними перед законом і за ним 
та мають право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-
якої дискримінації. Держави-учасниці забороняють будь-яку дискримінацію за 
ознакою інвалідності й гарантують особам з інвалідністю рівний та ефективний 
правовий захист від дискримінації на будь-якому ґрунті. Для заохочення рівності 
й усунення дискримінації держави-учасниці вживають усіх належних заходів 

для забезпечення розумного пристосування. Конкретні заходи, необхідні для прискорення чи досягнення 
фактичної рівності осіб з інвалідністю, не вважаються дискримінацією за змістом цієї Конвенції.

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації12 (5 (e) (iv))

Держави-учасниці зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дискримінацію 
в усіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, без 
розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, 
особливо щодо здійснення таких прав: права на охорону здоров’я, медичну 
допомогу, соціальне забезпечення і соціальне обслуговування.

8 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text

9 URL: https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/cescr.aspx

10 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

11 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

12 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text
https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text
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Конвенція про права дитини13 (2, 28)

Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією 
Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без 
будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального 
походження, майнового стану, стану здоров’я і народження дитини, її батьків чи 
законних опікунів або яких-небудь інших обставин; вживають всіх необхідних 

заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, 
діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших 
членів сім’ї; визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на 
підставі рівних можливостей.Оновлені рекомендації щодо надання послуг з лікування та догляду за людьми, 
які живуть із ВІЛ.

Нормативно-правовий документ  
міжнародних організацій у сфері ВІЛ та ТБ Посилання QR-посилання

Рекомендації ЮНЕЙДС/UNAIDS для людей,  
які живуть з ВІЛ

https://www.unaids.
org/en/resources/docu-
ments/2014/peopleliving-
withhiv

Гайдлайн термінології ЮНЕЙДС/UNAIDS

https://www.unaids.org/
sites/default/files/media_
asset/2015_terminology_
guidelines_en.pdf

CDC: Інформаційні матеріали лікування ВІЛ як 
профілактики

https://www.cdc.gov/hiv/
risk/art/index.html

Консолідовані настанови щодо 
людиноцентрованого моніторингу пацієнтів, 
хворих на ВІЛ та спостереження відповідних 
випадків (ВООЗ/WHO, 2017)

https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665 
/255702/9789241512633-
eng.pdf?sequence=1

13 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/peoplelivingwithhiv
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/peoplelivingwithhiv
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/peoplelivingwithhiv
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/peoplelivingwithhiv
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_en.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/risk/art/index.html
https://www.cdc.gov/hiv/risk/art/index.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255702/9789241512633-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255702/9789241512633-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255702/9789241512633-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255702/9789241512633-eng.pdf?sequence=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
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ВООЗ /WHO: Гайдлайн тесування ВІЛ

Сonsolidated guidelines on HIV Testing services 5Cs: 
Consent, Confidentiality, Counselling, Correct results and 
Connection», 2015

http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/179870/ 
1/9789241508926_eng.
pdf

Зведені рекомендації щодо профілактики, 
діагностики, лікування та догляду у зв’язку з ВІЛ 
для ключових груп населення (ВООЗ/WHO)

https://www.unfpa.
org/resources/
consolidated-guidelines-
hiv-prevention-
diagnosis-treatment-and-
care-key-populations

Зведений посібник з послуг тестування на ВІЛ 
(ВООЗ/WHO)

https://www.who.int/
publications/i/item/978-
92-4-155058-1

Оновлені рекомендації щодо надання послуг з 
лікування та догляду за людьми, які живуть із 
ВІЛ (ВООЗ/WHO)

https://www.who.
int/publications/i/
item/9789240023581

Оновлені рекомендації щодо надання послуг з 
лікування та догляду за людьми, які живуть із 
ВІЛ

https://www.who.
int/publications/i/
item/9789240023581

ВООЗ/WHO: Звіт про передвалідаційну оцінку 
елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері 
дитині в Україні за 2018–2019 роки. (2020 р.)

https://www.euro.
who.int/en/countries/
ukraine/publications/
report-on-20182019-pre-
validation-assessment-of-
elimination-of-mother-
to-child-transmission-
of-hiv-and-syphilis-in-
ukraine-2020

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf
https://www.unfpa.org/resources/consolidated-guidelines-hiv-prevention-diagnosis-treatment-and-care-key-populations
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https://www.unfpa.org/resources/consolidated-guidelines-hiv-prevention-diagnosis-treatment-and-care-key-populations
https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-155058-1
https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-155058-1
https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-155058-1
https://www.who.int/publications/i/item/9789240023581
https://www.who.int/publications/i/item/9789240023581
https://www.who.int/publications/i/item/9789240023581
https://www.who.int/publications/i/item/9789240023581
https://www.who.int/publications/i/item/9789240023581
https://www.who.int/publications/i/item/9789240023581
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/publications/report-on-20182019-pre-validation-assessment-of-elimination-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-and-syphilis-in-ukraine-2020
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Консолідовані настанови з лікування лікарсько-
стійкого туберкульозу. ВООЗ/WHO. (2019)

https://phc.org.ua/
kontrol-zakhvoryuvan/
tuberkuloz/kerivni-
dokumenti-z-tbb

Оновлені зведені настанови з програмного 
ведення випадків латентної туберкульозної 
інфекції. ВООЗ/WHO. (2018)

https://phc.org.ua/
kontrol-zakhvoryuvan/
tuberkuloz/kerivni-
dokumenti-z-tb

Операційне керівництво ВООЗ/WHO щодо 
туберкульозу. Модуль 1: Профілактика — 
профілактичне лікування туберкульозу, ВООЗ/
WHO. (2020)

https://phc.org.ua/sites/
default/files/users/user90/
WHO%20operational%20
handbook%20on%20
tuberculosis.%20
Module%201%20
prevention_ukr.doc

2. Стандарти та правовий інструментарій, які 
можуть бути використані адвокатом для доведення 
відсутності соціальної небезпеки від дій людини, яка 
живе з ВІЛ

Важливим науковим підґрунтям для подолання стигматизації людей, які живуть з ВІЛ, є формула U = U, що є 
скорочення від «Undetectable = Untransmittable»: «не визначається = не передається».

За даними офіційних документів міжнародних організацій, посилання на які надаватимуться нижче, та 
відповідно до позиції ЦГЗ МОЗ України, якщо людина з ВІЛ отримує лікування і в неї у крові кількість вірусу 
знижується до мінімуму (так зване «невизначуване вірусне навантаження») — така людина не може передати 
ВІЛ іншій. Невизначуваний рівень вірусного навантаження — це стан ВІЛ-позитивної людини, за якого 
кількість вірусних часток у крові є нижчою за поріг чутливості тестів до вірусу — менше 40 копій РНК в 1 мл 
крові.

Принцип U = U працює таким чином: антиретровірусні препарати ефективно контролюють ВІЛ в організмі 
людини та роблять прихильного до лікування пацієнта соціально безпечним. Лікарі наголошують, що навіть 
після досягнення цього стану припиняти терапію категорично заборонено — без щоденного пригнічення 
ліками вірус знову почне розмножуватися в організмі людини та набуде стійкості до препаратів попередньої 
схеми лікування, які приймав пацієнт.

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tbb
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tbb
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tbb
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tbb
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tb
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tb
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tb
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/kerivni-dokumenti-z-tb
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO%20operational%20handbook%20on%20tuberculosis.%20Module%201%20prevention_ukr.doc
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO%20operational%20handbook%20on%20tuberculosis.%20Module%201%20prevention_ukr.doc
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO%20operational%20handbook%20on%20tuberculosis.%20Module%201%20prevention_ukr.doc
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO%20operational%20handbook%20on%20tuberculosis.%20Module%201%20prevention_ukr.doc
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO%20operational%20handbook%20on%20tuberculosis.%20Module%201%20prevention_ukr.doc
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO%20operational%20handbook%20on%20tuberculosis.%20Module%201%20prevention_ukr.doc
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO%20operational%20handbook%20on%20tuberculosis.%20Module%201%20prevention_ukr.doc
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Дослідження, в якому вперше був простежений чіткий зв’язок між вірусним навантаженням і ризиком 
передавання ВІЛ, відбулося в Уганді 2000 р. Воно тривало 30 місяців, і в ньому взяли участь 415 
гетеросексуальних дискордантних пар (пара, в якій один партнер ВІЛ-позитивний, а інший — ВІЛ-негативний). 
Дослідники зробили висновок, що вірусне навантаження є основним фактором ризику за гетеросексуального 
передавання ВІЛ і що випадки передавання вірусу рідкісні в парах, де у ВІЛ-позитивного партнера вірусне 
навантаження нижче 1 500 копій на 1 мл.

У 2008 р. Швейцарська національна комісія зі СНІДу зробила заяву про те, що ВІЛ-позитивна людина на АРТ 
не може передати вірус під час статевого контакту. Документ, відомий як «Швейцарська заява», зібрав велику 
кількість доказів того, що застосування АРТ-препаратів зупиняє передавання ВІЛ-інфекції. Його автори 
проаналізували 25 досліджень і зробили висновок, що ВІЛ-позитивна людина не є джерелом передавання 
вірусу, якщо приймає АРТ, як призначено, і має невизначуване вірусне навантаження протягом останніх шести 
місяців. Швейцарську заяву спершу критикували, однак подальше вивчення цього питання підтвердило 
правильність висновків комісії.

У 2011 р. було опубліковано результати дослідження HPTN-052, яке охопило понад 1 700 дискордантних пар в 
Африці, Латинській Америці та Південно-Східній Азії, переважно гетеросексуальних. Дослідження показало, 
що АРТ критично знижує ризик передавання ВІЛ у гетеросексуальних парах. За час дослідження єдиний 
випадок передавання вірусу було зафіксовано в пари, де ВІЛ-позитивний партнер лише нещодавно розпочав 
лікування і не досяг невизначуваного вірусного навантаження. Дослідження показало такі надійні результати, 
що було припинене раніше запланованого. Відтак чотири роки науковці продовжували спостерігати за 
учасниками дослідження, і результати їхніх спостережень підтвердили попередні висновки.

У 2016 р. було презентовано найбільше дослідження формули U = U — дослідження PARTNER, яке організували 
в 14 європейських країнах. Результати показали відсутність випадків передавання ВІЛ у 44 000 випадках 
сексу без використання презервативу в дискордантних парах (загалом у дослідженні взяли участь 1 145 пар). 
Звіт із результатами дослідження, опублікований 2016 р., показав повну відсутність випадків передавання 
ВІЛ у понад 58 000 випадків сексу без використання презервативу14. У липні 2017 р. дослідження Opposite’s 
Attract презентувало додаткові докази на користь того, що ВІЛ не передається, якщо вірусне навантаження 
невизначуване. Це дослідження відбулося в Австралії за участю 358 дискордантних гей-пар і виявило нуль 
випадків передавання вірусу за умови невизначуваного вірусного навантаження у ВІЛ-позитивного партнера.

Відповідно до даних ВООЗ, CDC та ЦГЗ вірусне навантаження людини, яка живе з ВІЛ і яке відповідає 
менше 40 копій РНК в 1 мл крові, є безпечним і не передається статевим шляхом:

ВООЗ/WHO

https://www.who.int/
hiv/mediacentre/news/
viral-supression-hiv-trans-
mission/en/

CDC
https://www.cdc.gov/hiv/
risk/art/index.html

14 Цей аргумент видається може бути використано адвокатом для спростувати суб’єктивної сторони складу злочину, який визначається ч.1 
ст. 130 Кримінального Кодексу України, про що ітиметься далі.  

https://www.who.int/hiv/mediacentre/news/viral-supression-hiv-transmission/en/
https://www.who.int/hiv/mediacentre/news/viral-supression-hiv-transmission/en/
https://www.who.int/hiv/mediacentre/news/viral-supression-hiv-transmission/en/
https://www.who.int/hiv/mediacentre/news/viral-supression-hiv-transmission/en/
https://www.cdc.gov/hiv/risk/art/index.html
https://www.cdc.gov/hiv/risk/art/index.html


Правовий інструментарій адвоката

15

ЦГЗ

https://phc.org.ua/
kontrol-zakhvoryuvan/
vilsnid/profilaktika-
vilsnidu/likuvannya-yak-
profilaktika-u-u

 
Такі дані міжнародних організацій та ЦГЗ МОЗ України є ключовими для дестигматизації людей, які живуть з 
ВІЛ і мають прихильність до лікування, але й для спростування суб’єктивної сторони злочину, передбаченому 
у ч. 1 та ч. 2 статті 130 КК України: 

«1.  Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, — карається арештом на 
строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк 
до трьох років.

2.  Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби 
особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, — карається позбавленням волі на строк від 
двох до п’яти років.

3.  Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, 
— караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4.  Умисне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби, що є небезпечною для життя людини, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до 
десяти років.»

Звертаємо увагу, що станом на дату підготовку Посібника у Верховній Раді України зареєстровано 
Законопроект «Про внесення змін до статті 130 Кримінального кодексу України щодо зменшення 
стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ» (далі — Законопроєкт № 6365). Груновний правовий 
аналіз зазначеного законопроєкту було підготовлено д.ю.н., проф., академіком НАПрН України Гуторовою 
Н.О., обговорено та схвалено на засіданні Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері 
громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
В.В.Сташиса НАПрН України.

Наукові висновки, положення та пропозиції зазначеного вище документу можуть бути корисними адвокатам 
у підготовці правової позиції за даної категорією справ, відтак з дозволу професора Н.О. Гуторової документ 
нижче.
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ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії 
правових наук України до проєкту Закону України «Про внесення 
змін до статті 130 Кримінального кодексу України щодо зменшення 
стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ»  
(реєстр. № 6365) 

Представлений на розгляд законопроєкт № 6365 від 01.12.2021 р. є актуальним, оскільки являє собою 
спробу вирішення важливого для українського суспільства завдання зниження рівня розповсюдження 
захворювання на ВІЛ та зменшення стигматизації та дискримінації осіб, які живуть з цим вірусом. Ст. 130 КК 
України в чинній редакції, яка фактично повторила відповідну статтю радянського кримінального закону, 
є відверто застарілою з точки зору як сучасних досягнень медичної науки у профілактиці і лікуванні ВІЛ/
СНІДУ, так і ставлення демократичного суспільства до прав і свобод людини, що має певне захворювання. 
Тому необхідність вдосконалення кримінального законодавства в частині відповідальності за зараження 
особливо небезпечною інфекційною хворобою сумнівів не викликає.

Разом із тим, спосіб, в який розробники законопроєкту намагаються вирішити цю проблему, є абсолютно 
неприйнятним і свідчить про недостатню обізнаність у регуляторному законодавстві в сфері охорони 
здоров’я, а також механізмі кримінально-правового регулювання суспільних відносин.

Так, у законопроєкті № 6365 запропоновано статтю 130 КК України викласти у такій редакції:

«Стаття 130. Умисне зараження невиліковною інфекційною хворобою

1.  Умисне зараження іншої особи невиліковною інфекційною хворобою, що є небезпечною для життя 
людини, –

 карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2.  Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, 
— караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років».

Аналіз запропонованої редакції ст. 130 КК України дозволяє констатувати її істотні недоліки, які зводяться 
до такого. У наведений спосіб розробники пропонують декриміналізувати свідоме поставлення іншої особи 
в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 
небезпечною для життя людини (ч. 1 ст. 130 КК України), та зараження іншої особи вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, 
вчинене з необережності (ч. 2 ст. 130 КК України). 

Крім того, законопроєктом із тексту ст. 130 КК України термін «вірус імунодефіциту людини» в усіх відмінках 
запропоновано виключити як такий, що охоплюється більш широким поняттям «невиліковна інфекційна 
хвороба». Відповідно до Пояснювальної записки до законопроєкту таке рішення має призвести до 
«встановлення у законодавстві про кримінальну відповідальність рівності у визначенні впливу будь-яких 
інфекційних захворювань на людину і однаково негативного впливу на стан здоров’я умисно інфікованої 
людини». Загалом підтримуючи таку ідею розробників, водночас зауважимо, що в дійсності в разі ухвалення 
законопроєкту № 6365 в запропонованій редакції відбудеться декриміналізація умисного зараження ВІЛ-
інфекцією, з чим погодитися не можна. Такий висновок ґрунтується на тому, що законодавство України про 
охорону здоров’я не містить поняття ані невиліковної інфекційної хвороби, ані невиліковної інфекційної 
хвороби, що є небезпечною для життя людини. 
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Це пов’язано з тим, що термін «невиліковність» не є характеристикою певної хвороби, а відбиває лише рівень 
розвитку медичної науки на певному етапі щодо методів такого лікування, а також наявність інформації про 
факти виліковності осіб, які хворіли на ту або інші хворобу. Термін «невиліковний» не може бути застосований 
навіть до ВІЛ/СНІДу, оскільки останнім часом медична наука констатує наявність окремих випадків, які 
підтверджують відсутність ВІЛ-інфекції у пацієнтів, що раніше були її носіями15. 

Авторами чинного КК України, які у ст. 130 використали термін «невиліковна інфекційна хвороба», була 
допущена помилка, яка добре відома науці кримінального права та правозастосовній практиці, оскільки 
призвела до можливості законного застосування цієї статті лише щодо ВІЛ/СНІДу. Повторюючи цю помилку, 
розробники законопроєкту № 6365 ігнорують той факт, що Закон України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-XII використовує терміни «особи, які 
хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами або є носіями збудників цих 
хвороб», перелік цих хвороб та їх збудників відповідно до цього Закону розробляється МОЗ України. Такий 
перелік міститься в наказі МОЗ № 133 від 19.07.95 р. «Про затвердження Переліку особливо небезпечних, 
небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб». Враховуючи, 
що кримінально-правове регулювання має застосовуватися лише як останній, крайній засіб, ultima ra-
tio, доцільним є встановлення кримінальної відповідальності за умисне зараження лише особливо 
небезпечною інфекційною хворобою або збудником цієї хвороби. До останніх зазначений наказ відносить 
носійство збудників холери і  ВІЛ-інфекції.

Також слід зауважити, що умисне зараження особи особливо небезпечною інфекційною хворобою за 
своєю сутністю є заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, яке принаймні є небезпечним для життя 
в момент заподіяння. Фактично йдеться про порушення анатомічної цілості тканин, органів та їх функцій, що 
виникає як наслідок біологічного зовнішнього ушкоджуючого фактору. 

Порівняння санкції чинної частин 1 та 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» та 
запропонованої в законопроєкті № 6365 редакції ст. 130 КК України показує, що санкції частин перших є 
тотожними (діяння карається позбавленням волі від п’яти до восьми років), а санкції частин других мають 
незначну відмінність (в ст. 121 КК України передбачене позбавлення волі від семи до десяти років, а в проєкті 
ст. 130 КК України — позбавлення волі на строк від восьми до десяти років). Тобто розробники законопроєкту 
виходять із того, що за характером і ступенем суспільної небезпечності і, відповідно, караністю 
злочини, передбачені ст. 121 КК України та проєктом ст. 130 КК України, майже не відрізняються. 

За таких умов безпідставним є виділення спеціального складу злочину, який би передбачав відповідальність 
фактично за умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження шляхом зараження особливо небезпечною 
інфекційною хворобою або збудником такої хвороби. Разом із тим, прагнучи уникнути стигматизації 
осіб, хворих на особливо небезпечні інфекційні хвороби, розробники законопроєкту № 6365 навпаки 
формулюють спеціальну норму, в якій акцентують увагу саме на такій хворобі. Більш правильним, на нашу 
думку, є віднесення такої шкоди здоров’ю особи, як зараження особливо небезпечною інфекційною хворобою 
або збудником такої хвороби, до передбаченого ст. 121 КК переліку видів тяжкого тілесного ушкодження, 
доповнивши ч. 1 цієї статті після слів «не менш як на одну третину» словами «зараження особливо 
небезпечною інфекційною хворобою або збудником особливо небезпечної інфекційної хвороби». Саме таке 
рішення було ухвалене в Проєкті Кримінального кодексу (стаття ст. 1.3.3), розробленому Робочою групою з 
питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України16.

15 Turk G, Seiger K, Lian X, Sun W, Parsons EM, Gao C, Rassadkina Y, Polo ML, Czernikier A, Ghiglione Y, Vellicce A, Varriale J, Lai J, Yuki Y, Martin M, 
Rhodes A, Lewin SR, Walker BD, Carrington M, Siliciano R, Siliciano J, Lichterfeld M, Laufer N, Yu XG. A Possible Sterilizing Cure of HIV-1 Infection 
Without Stem Cell Transplantation. Ann Intern Med. 2021 Nov 16. doi: 10.7326/L21-0297. Epub ahead of print; Tamalet C, Colson P, Decroly E, 
Dhiver C, Ravaux I, Stein A, Raoult D. Reevaluation of possible outcomes of infections with human immunodeficiency virus. Clin Microbiol Infect. 
2016 Apr;22(4):299-311. doi: 10.1016/j.cmi.2015.11.022.

16 Кримінальний кодекс України (проєкт). URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/12/13/kontrolnyj-proekt-kk-12-12-2021.pdf

https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/12/13/kontrolnyj-proekt-kk-12-12-2021.pdf
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На підставі аналізу тексту законопроєкту № 6365 від 01.12.2021 р. «Про внесення змін до статті 130 
Кримінального кодексу України щодо зменшення стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ» та 
супровідних документів до нього слід надати такі пропозиції і зауваження:

1.  Вдосконалення кримінально-правового регулювання з метою зниження рівня розповсюдження 
захворювання на ВІЛ та зменшення стигматизації та дискримінації осіб, які живуть з цим вірусом, є 
актуальним і необхідним.

2.  Спосіб, в який розробники законопроєкту № 6365 пропонують вдосконалити КК України, є категорично 
неприйнятним, оскільки використання відсутнього в сучасній медицині і законодавстві України у 
сфері охорони здоров’я терміну «невиліковна інфекційна хвороба» призведе до декриміналізації 
умисного зараження ВІЛ, що є неприпустимим.

3.  Умисне зараження особливо небезпечною інфекційною хворобою або збудником особливо 
небезпечної інфекційної хвороби за своєю сутністю є заподіянням особі тяжкого тілесного ушкодження, 
не відрізняючись від останнього за характером і ступенем суспільної небезпечності. Враховуючи 
викладене, а також з метою зменшення стигматизації осіб, хворих на особливо небезпечні інфекційні 
хвороби, та носіїв таких хвороб слід передбачити в ч. 1 ст. 121 КК України таку ознаку тяжкого тілесного 
ушкодження, як зараження особливо небезпечною інфекційною хворобою або збудником особливо 
небезпечної інфекційної хвороби.

Пропозиції і зауваження підготовлені д.ю.н., проф., академіком НАПрН України Гуторовою Н.О., обговорені та 
схвалені на засіданні Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України.
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Практика ЄСПЛ в сфері ВІЛ
І. НАВМИСНЕ ЗАРАЖЕННЯ ВІЛ

Назва справи Enhorn проти Швеції

Номер справи Заява № 56529/00

Посилання на справу http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68077

Деталі справи У 1994 році було виявлено, що заявник, є гомосексуалістом, був заражений ВІЛ і 
що він передав вірус 19-річному чоловікові, з яким заявник мав свій перший сек-
суальний контакт у 1990 році.

У цьому контексті 1 вересня 1994 р. Повітовий медичний працівник 
(smittskyddslakaren) видав заявнику такі інструкції згідно із Законом про інфекційні 
хвороби 1988 року (smittskyddslagen; далі — «Закон 1988 року»). 

Заявнику не було дозволено вступати в статевий акт без попереднього інформу-
вання свого партнера про його ВІЛ-інфекцію. Йому потрібно було використову-
вати презерватив. Він повинен був утриматися від вживання такої кількості алко-
голю, що, таким чином, може призвести до погіршення його судження та інших  
Якщо у заявника проходили медичний огляд, операцію, вакцинацію, аналіз крові 
або з якихось причин кровотеча, він був зобов’язаний повідомити відповідний ме-
дичний персонал про свою інфекцію. він повинен повідомити свого стоматолога 
[про це]. Більше того, заявнику забороняли здавати кров і здавати органи чи спер-
му. Нарешті, він повинен був оглядатися у  свого лікаря-консультанта та продовжу-
вати зустрічі, призначені повітовим медичним працівником.

2 лютого 1995 року повітовий лікар звернувся з клопотанням про окружний ад-
міністративний суд (lansratten) для постанови суду про прийняття заявника до 
примусової ізоляції в лікарні строком до трьох місяців відповідно до розділу 38 
Закону 1988 року.

Судом прийнято рішення про примусову ізоляцію заявника, перебуваючи в ізоля-
торі заявник мав можливість щодня перебувати на свіжому повітрі разом із члена-
ми лікарні, але не сам.  Крім того, він мав змогу супроводжувати співробітників на 
різних заходах поза лікарнею. Заявник ухилявся від лікарні кілька разів.

Позиція ЄСПЛ Порушення статті 5 (1) «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції.

ІІ. ПРАКТИКА ЄСПЛ  
В СФЕРІ ВІЛ ТА ТБ

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68077
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ІІ: РОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Назва справи І проти Фінляндії

Номер справи Заявa № 20511/03

Посилання на справу http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87510

Деталі справи У період з 1989 по 1994 рік заявниця працювала медичною сестрою в поліклініці 
у державній лікарні. З 1987 року вона регулярно відвідувала  поліклініку, у якій 
вона працювала щодо діагностики на інфекційні захворювання,  у цій поліклініці 
їй діагностували ВІЛ.

На початку 1992 року заявниця стала підозрювати, що її колеги знають про її 
ВІЛ-позитивний статус. На той час персонал лікарні мав вільний доступ до реєстру 
пацієнтів, який містив інформацію про діагнози пацієнтів  та їх лікуючих лікарів. 
Про свої підозри у 1992 році заявниця розказала своєму лікарю. Влітку того ж року 
були внесенні зміни до реєстрів пацієнтів, і відтоді лише лікарі мали доступ до сво-
їх пацієнтів. Заявниця була зареєстрована під вигаданим ім’ям. Пізніше її дані були 
змінені знову і їй видали новий номер соціального полісу.

25 листопада 1996 року заявниця подала скаргу до адміністративної ради округу з 
проханням перевірити, хто отримав доступ до її конфіденційного обліку пацієнтів. 
Дані обставини не вдалося з’ясувати. 

Суд зауважив, що захист персональних даних, зокрема медичних даних, є осново-
положним важливим для людини користуватися своїм правом на повагу приват-
ного та сімейного життя, що гарантується статтею 8 Конвенції. Повага до конфі-
денційності даних про здоров’я є надзвичайно важливим принципом у правових 
системах усіх Договірних Сторін Конвенції. Важливо не тільки поважати почуття 
конфіденційності пацієнта, але також для збереження його впевненості в медич-
ної професії та в галузі охорони здоров’я загалом. Вищезазначені міркування осо-
бливо актуальні щодо захисту конфіденційності інформації про людину, яка живе 
з ВІЛ, враховуючи чутливі проблеми, пов’язані з цим захворюванням.

Позиція ЄСПЛ Суд дійшов до висновку, що мало місце порушення статті 8 «Право на повагу до при-
ватного і сімейного життя» Конвенції.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87510
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ІІІ. НЕНАЛЕЖНЕ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Назва справи Кац та інші проти України

Номер справи Заявa № 29971/04

Посилання на справу http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90362

Деталі справи Заявники є батьками потерпілої, яка померла від неналежного надання медичної 
допомоги під час відбування покарання під вартою. Починаючи з середини груд-
ня 2003 року заявники та адвокат Ольги Біляк неодноразово зверталися до орга-
нів влади звільнити її з-під варти, посилаючись, зокрема, на швидке погіршення 
стану її здоров’я. 13 січня 2004 року заступник прокурора Солом’янського району 
м. Києва відхилив зазначені скарги, не давши якихось пояснень щодо проблем зі 
здоров’ям.

1 лютого 2004 року о 9 годині 15 хвилин ранку Ольгу Біляк відвідав лікар СІЗО, 
який дав їй болезаспокійливий засіб і протиспазматичний засіб. О 9 годині 55 хви-
лин вечора Ольга Біляк померла. У свідоцтві про смерть, виданому того самого 
дня, як причину смерті зазначено двосторонній плеврит. За інформацією Уряду, 
смерть була спричинена гострою серцевою недостатністю. Одразу після смерті 
Ольги Біляк заявники подали скаргу на працівників СІЗО, вимагаючи притягнути 
їх до кримінальної відповідальності за недбалість. У постанові слідчого від 30 квіт-
ня 2004 року зазначено, що смерть Ольги Біляк не була спричинена насильством 
чи недбалістю і що немає підстав для порушення кримінальної справи. Заявники 
скаржилися на те, що органи влади не надали Ользі Біляк належної медичної до-
помоги під час тримання її під вартою і, таким чином, несуть відповідальність за її 
смерть. Вони також скаржилися, що розслідування обставин її смерті не було ані 
належним, ані ефективним.

Заявники стверджували, що Ольга Біляк померла під час перебування під вартою 
через те, що не отримала вчасну й належну медичну допомогу, і що адміністрація 
СІЗО володіла всією інформацією, з огляду на яку повинна була вжити відповідних 
заходів зі збереження життя Ольги Біляк. Зокрема, вони стверджували, що адміні-
страції СІЗО було добре відомо про ВІЛ-статус Ольги Біляк — про це адміністрації 
стало відомо не пізніше ніж у вересні 2003 року і аж ніяк не в січні 2004 року, як це 
стверджував Уряд. До того ж Ольга Біляк була не лише ВІЛ-інфікованою, але мала 
й інші численні захворювання, у зв’язку з якими вона так само не отримувала від-
повідної допомоги.

Заявники посилалися на статтю 2 Конвенції, у відповідному положенні якої прого-
лошується: «1. Право кожного на життя охороняється законом. ...» Заявники  також 
посилалися на статтю 13 Конвенції, яка передбачає: «Кожен, чиї права та свободи, 
визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного 
захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особа-
ми, які здійснювали свої офіційні повноваження».

Позиція ЄСПЛ Порушення статті 2 «Право на життя» Конвенції. Кожному із заявників — відшкоду-
вання моральної шкоди 7000 євро (сім тисяч євро). 

Беручи до уваги факт, що уразливість ВІЛ-позитивних осіб перед іншими серйозни-
ми хворобами, Суд вважає вражаючим той факт, що Ользі Біляк не приділяли відпо-
відної медичної уваги у зв’язку зі станом її здоров’я. Незважаючи на загострення у 
неї багатьох серйозних хвороб, надана їй допомога видається досить елементар-
ною. Суд дійшов висновку, що тримання Ольги Біляк під вартою з 29 січня до 1 люто-
го 2004 року не було законним у значенні підпункту «c» пункту 1 статті 5.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90362
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Назва справи Савінов проти України

Номер справи Заявa № 5212/13

Посилання на справу https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22item
id%22:[%22001-157968%22]}

Деталі справи Заявник стверджував, що йому не було надано належної медичної допомоги під 
час тримання його під вартою та відбування покарання у період з 30 грудня 2006 
року до 18 березня 2013 року, та що він не мав ефективного засобу юридичного 
захисту у зв’язку зі своєю скаргою.

Позитивні результати аналізу на наявність вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) заяв-
ник отримав ще у 1996 році. 

Уряд наполягав на тому, що під час відбування покарання у вигляді позбавлення 
волі заявник отримував належну медичну допомогу. Уряд зауважив відсутність 
доказів того, що до серпня 2013 року заявник повідомляв адміністрації установ 
виконання покарань про те, що є ВІЛ-інфікованим. Проте заявник був ВІЛ-інфіко-
ваним впродовж значного проміжку часу, і, перебуваючи на свободі, не проходив 
жодного лікування. Як тільки стан здоров’я заявника погіршився, він пройшов 
низку оглядів та був поміщений до спеціалізованої лікарні. Там за ним наглядали 
лікарі, і йому у повному обсязі надавалися необхідні ліки. Зокрема, у заявника у 
2012 році було діагностовано туберкульоз та надано необхідне лікування. Отже, 
порушення статті 3 Конвенції у справі заявника не було.

Заявник наполягав на тому, що йому не надавалось жодного лікування до тих пір, 
поки стан його здоров’я значно не погіршився. Заявник стверджував, що керів-
ництво пенітенціарних установ намагалося приховати реальну ситуацію. Зокрема, 
в середині березня 2013 року у нього вимагали підписати довідку, в якій зазнача-
лося, що результат його аналізу CD4+ становив 120 клітин, що було неправдою. 
Заявник також стверджував, що призначені йому ліки він фактично ніколи не от-
римував. Зокрема, Уряд не надав жодних доказів на підтвердження свого твер-
дження про те, що заявник отримував призначені ліки.

Позиція ЄСПЛ Було порушення статті 3 «Заборона катування» Конвенції у зв’язку з ненаданням за-
явнику належної медичної допомоги у період з листопада 2011 року по березень 
2013 року;

Було порушення статті 13 «Право на ефективний засіб правового захисту» Конвенції 
у зв’язку з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту стосовно скарг на 
ненадання медичної допомоги;

10000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди.

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-157968%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-157968%22]}
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ІV. НЕЗАКОННЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ЧЕРЕЗ ВІЛ-ПОЗИТИВНИЙ СТАТУС 

Назва справи І.В. проти Греції

Номер справи Заявa № 552/10

Посилання на справу http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127055

Деталі справи Заявник 11 лютого 2005 року, перебуваючи у щорічній відпустці, дізнався, що він 
має ВІЛ-позитивний статус. Інформація про ВІЛ статус поширилася по всій компа-
нії, в якій працював заявник, у компанії працювало 70 працівників. Персонал по-
чав скаржитися роботодавцю про небажання працювати з ВІЛ людиною і просили 
його звільнення. 

Роботодавець запросив лікаря-професіонала, щоб проінформувати персонал про 
ВІЛ та способи його передачі. Лікар намагався заспокоїти працівників, пояснивши 
їм, які заходи обережності потрібно вжити. Персонал наполегливо вимагав відсто-
ронення заявника.

21 лютого 2005 року тридцять три працівники компанії надіслали листа до робо-
тодавця, в якому запропонували йому відокремитись від заявника, щоб «захи-
стити своє здоров’я та їхнє право на працю».  23 лютого 2005 року, за два дні до 
повернення заявника з відпустки, роботодавець звільнив його, сплативши йому 
компенсацію, передбачену грецьким законодавством, а саме щомісячну зарплату 
та оплачувану відпустку, тобто 843,41 євро.

13 травня 2005 року заявник звернувся до Афінського суду першої інстанції. Він 
скаржився, що «неприйнятні соціальні забобони та пережиті табу міркування» пе-
реважали його внеску в компанію, в якій він працював. Він також посилався на 
несправедливий характер звільнення та його недійсність за невиплату достатньої 
компенсації. Він стверджував, що його звільнення було продиктовано «зневажли-
вими міркуваннями/старанний і сумлінний, в той самий момент, коли елементар-
ні почуття гуманізму вказували на необхідність його підтримувати, і в той же час 
жорстоко ображали його особистість/його серйозна проблема зі здоров’ям».

Заявник зазначив, що єдиною причиною, яка змусила роботодавця прийняти це 
рішення, були (науково необґрунтовані) забобони щодо ВІЛ-позитивних людей. 

Позиція ЄСПЛ Визнано порушення статей 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» та 
14 «Заборона дискримінації» Конвенції. Суд постановив, що держава-відповідач має 
сплатити заявникові протягом трьох місяців з дати, коли рішення стане остаточним 
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, такі суми:  6 339,18 євро (шість тисяч три-
ста тридцять дев’ять євро вісімнадцять центів) плюс будь-який податок, який може 
стягуватися, як відшкодування матеріальної шкоди; 8000 (вісім тисяч євро), плюс 
будь-який податок, який може стягуватися, як відшкодування моральної шкоди.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127055
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Практика ЄСПЛ в сфері ТБ
І. НЕНАЛЕЖНЕ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Назва справи Петухов проти України (№ 2)

Номер справи Заявa № 41216/13

Посилання на справу http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191703

Деталі справи Заявник звернувся до суду через те, що його тримають під вартою у неналежних 
умовах і без надання належної медичної допомоги всупереч стандартам, закрі-
пленим статтею 3 Конвенції «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюд-
ському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

Харчування, яке надавалося ув’язненим, було неналежним і недостатнім та не 
відповідало потребам осіб, які страждали на ТБ. М’ясо, молочні продукти, фрукти 
та овочі можна було отримати лише від родичів або придбати у магазині колонії. 
Заявник тримався у Херсонській виправній колонії № 61, яка мала статус спеціалі-
зованої туберкульозної лікарні, упродовж таких періодів: з 03 липня 2010 року до 
22 січня 2014 року, з 24 березня до 19 жовтня 2014 року та з 02 грудня 2014 року 
до 19 січня 2015 року.

Заявник стверджував, зокрема, що тримався під вартою у неналежних умовах і без 
надання належної медичної допомоги всупереч стандартам, закріпленим статтею 
3 Конвенції. За цим самим положенням він також скаржився, що його покарання у 
виді довічного позбавлення волі було de jure і de facto таким, яке неможливо ско-
ротити. Заявник скаржився за статтею 8 Конвенції на обмеження його права на 
побачення з родичами у виправній колонії.

Позиція ЄСПЛ Визнано порушення  статті 3 «Заборона катування» Конвенції на відсутність належ-
ної медичної допомоги під час тримання під вартою та присудив 20 770 євро ком-
пенсації.

Назва справи Ухань проти України

Номер справи Заявa № 30628/02

Посилання на справу

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2
230628/02%22],%22documentcollectionid2%22:[%2
2GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-204137%22]}

Деталі справи Заявник, 1961 року народження. Відбував покарання у виді позбавлення волі у пе-
ріод з серпня 1997 року по червень 2003 року.

З 18 серпня 1997 року по 3 грудня 2002 року заявник відбував покарання у Ві-
нницькій виправній колонії № 86.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191703
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2230628/02%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-204137%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2230628/02%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-204137%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2230628/02%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-204137%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2230628/02%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-204137%22]}
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Заявник стверджував, що санітарно-гігієнічні умови у цій виправній колонії були 
жахливі, оскільки посуд, яким користувались ув’язнені, після використання не 
мився належним чином, що призводило до підвищення ризику для ув’язнених 
захворіти на туберкульоз. Крім того, ув’язнених будили дуже рано та збирали на 
майданчику для ранкової перевірки, не беручи до уваги погодні умови. Заявник 
відбував покарання у декількох закладах позбавлення волі.

За твердженням заявника, у жодній з установ позбавлення волі він не отримував 
належного медичного лікування через відсутність необхідних медичних умов.

Заявник стверджував, що він став інвалідом третьої групи, а згодом другої у резуль-
таті неналежного лікування у СІЗО № 30 та у виправній колонії № 81. Відсутність 
лікування травми голови заявника викликало параліч лівої сторони тіла, який роз-
вивався та поширювався на інші частини тіла, а також відсутність медичної допо-
моги призвела до збільшення числа хронічних хвороб, які він набув та які заго-
стрювались під час другого періоду. В той же час медичний догляд та лікування, 
які отримував заявник, були незадовільними: зокрема, заявнику не було належно 
та вчасно поставлено діагноз, замість того, щоб лікувати заявника систематично, 
він отримував лікування тільки за симптомами, навіть те консервативне лікування, 
яке було призначено, він не завжди отримував належним чином, зокрема, унаслі-
док відсутності медикаментів чи вживання ліків поза терміном придатності; багато 
його скарг не фіксувались і тільки декілька з них були розглянуті належним чином 
та щодо них було вжито певних заходів.

Суд зазначає, що стаття 3 Конвенції покладає на державу обов’язок захищати фі-
зичне здоров’я осіб, позбавлених волі. Суд допускає, що медична допомога, яка 
доступна в установах системи виконання покарань, не завжди може бути на тому 
ж рівні, що й в найкращих громадських медичних закладах. Проте держава має 
забезпечити належний захист здоров’я ув’язнених, зокрема шляхом надання не-
обхідної медичної допомоги.

Позиція ЄСПЛ Суд визнав, що мало місце порушення статті 3 «Заборона катування» Конвенції у 
зв’язку із умовами тримання у СІЗО № 30 та виправній колонії № 81.

Суд визнав, що мало місце порушення статті 13 «Право на ефективний засіб право-
вого захисту» Конвенції у зв’язку із відсутністю засобів захисту за скаргами заявника 
на умови тримання у СІЗО № 30 та виправній колонії № 81.

6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди.

Назва справи Makharadze та Sikharulidze проти Грузії

Номер справи Заявa № 35254/07

Посилання на справу

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2
235254/07%22],%22documentcollectionid2%22:[%2
2GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-107546%22]}

Деталі справи Заявниками у справі є два громадянина Грузії, пан Ніко Махарадзе та пані Далі 
Сіхарулідзе. 29 січня 2009 року пан Ніко Махарадзе («перший заявник») помер. 3 
червня 2009 року пані Далі Сіхарулідзе повідомила Суд про намір продовжувати 
провадження від свого імені, а також від імені покійного чоловіка. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2235254/07%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-107546%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2235254/07%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-107546%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2235254/07%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-107546%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2235254/07%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-107546%22]}
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17 березня 2006 року перший заявник подав апеляцію проти ув’язнення від 16 
березня 2006 року, скаржившись, серед іншого, що попереднє ув’язнення було не-
виправдано суворим і непотрібним заходом, враховуючи погані умови у в’язниці 
та його критичне самопочуття. На підтримку він подав медичні документи від 11 
травня 2005 року та 16 березня 2006 року, в яких діагностували у нього фіброз-
но-кавернозний туберкульоз легень та підтвердив, що він був зареєстрованим 
пацієнтом у цивільній лікарні для туберкульозу в лікарні.

2008 року Тбіліський міський суд розглянув клопотання першого заявника від 4 
липня 2008 року в усному засіданні. Серед інших, суд заслухав одного з медичних 
експертів, який видав висновки 26 вересня-26 листопада 2007 року. Експерт під-
твердив правильність цих висновків, а саме: перший заявник потребував лікуван-
ня в спеціалізованій лікарні певними препаратами. Експерт припустив, що стан 
першого заявника лише погіршиться у в’язниці, зважаючи на відсутність необхід-
ного там лікування. Експерт підтвердив, що відповідно до наказу від 27 березня 
2003 року (див. пункт 41 нижче), тип туберкульозу заявника може послужити ос-
новою для звільнення від відбування покарання.

Міський суд Тбілісі також заслухав представника тюремної влади, який заявив, що 
в грузинських в’язницях незабаром буде запроваджена більш комплексна систе-
ма лікування протитуберкульозних форм, і що перший заявник матиме право на 
пільгу з цього. Він не зміг вказати приблизні дати введення цієї програми. Далі 
представник заявив, що першому заявнику вже було надано постійний медичний 
нагляд у в’язниці, і що влада переведе його до спеціалізованої лікарні, якщо його 
стан погіршиться.

30 липня 2008 року, міський суд Тбілісі виніс рішення про відхилення клопотання 
першого заявника про припинення його вироку як явно необґрунтованого. Суд 
аргументував, що жодного недавнього медичного документа про його стан здо-
ров’я не було оприлюднено.

24 жовтня 2008 року представники Офісу громадського захисника відвідали пер-
шого заявника у старій тюремній лікарні. Як було розкрито протоколом їхнього 
візиту, вони виявили його у критичному стані — з його набряклими суглобами він 
залишився на ліжку, блював гнійною кров’ю тощо.

20 січня 2009 року, після різкого погіршення його стану, першого заявника помі-
стили до відділення інтенсивної терапії нової в’язничної лікарні. Тим не менше, 
його стан продовжував погіршуватися, і 29 січня 2009 року він помер.

Суд зазначає, що перший заявник помер у в’язниці від туберкульозу легень.

Позиція ЄСПЛ Суд встановив, що мало місце порушення статті 2 «Право на життя» Конвенції. Щодо 
другого заявника, то суд не сумнівається, що мало місце переживання і страждання 
через смерть першого  заявника, проте визнав суму у 1 000 000 надмірно і постано-
вив виплатити 15 000 євро.
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Практика національних судів у сфері ВІЛ
І. ЗАРАЖЕННЯ ВІЛ

Номер справи Справа №405/933/14-к, №1-кп/405/26/14 від 17. 02.2014

Установа Вирок Ленінського районного суду м. Кіровоград щодо зараження іншої особи ВІЛ

Обставини справи У кримінальному провадженні № 12013120020005670, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань від 31.10.2013 року, по обвинуваченню ОСОБА_2, 
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Алма-Ата Казахстан, українця, громадянина Укра-
їни, який не працює, має середню технічну освіту, зареєстрований та проживає 
за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КК України, встановив:

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_2 вчинив зараження іншої особи вірусом 
імунодефіциту людини особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, за 
таких обставин.

02.06.2010 року лабораторним аналізом крові № 1703 у ОСОБА_2 було виявлено 
ВІЛ-інфекцію та 13 травня 2011 року в комунальному закладі «Кіровоградський об-
ласний наркологічний диспансер» відповідно до Закону України «Про запобігання 
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту людини (СНІД) та соціальний 
захист населення» ОСОБА_2 був письмово ознайомлений з попередженням про 
зараження його вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і попереджений про необхід-
ність дотримання профілактичних заходів з метою запобігання розповсюдженню 
ВІЛ-інфекції, а також про кримінальну відповідальність за завідоме поставлення 
в небезпеку зараження або зараження іншої особи (осіб) вірусом імунодефіциту 
людини.

Незважаючи на це, ОСОБА_2, ігноруючи попередження особи, інфікованої вірусом 
імунодефіциту людини, будучи попередженим про кримінальну відповідальність 
за зараження вірусом ВІЛ інших осіб, з квітня 2012 року став спільно проживати 
без реєстрації шлюбу з ОСОБА_1, якій не повідомив про те, що він є ВІЛ-інфікова-
ним.

В липні 2013 року ОСОБА_1 пройшла тест на ВІЛ-інфекцію та згідно висновку 
лабораторного аналізу крові № 1756 від 09-10.07.2013 року у неї було виявлено 
ВІЛ-інфекцію та 25.07.2013 року відповідно до Закону України «Про запобігання 
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту людини (СНІД) та соціальний 
захист населення» ОСОБА_1 була письмово ознайомлена з попередженням про 
зараження її вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

28 січня 2014 року між обвинуваченим та потерпілою була укладена угода про 
примирення у відповідності до вимог ст. 471 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому 
засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

ІІІ. ПРАКТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ 
СУДІВ У СФЕРІ ВІЛ ТА ТБ
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Відповідно п. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укла-
дена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим.

Відповідно до п. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути 
укладена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинува-
ченим.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК 
України є злочином середньої тяжкості.

Потерпіла та обвинувачений добровільно уклали угоду про примирення, зміст 
угоди відповідає вимогам ст. 471 КПК України. Суд переконався, що обвинуваче-
ний цілком розуміє положення, передбачені ч. 5 ст. 474 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є на-
слідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій 
будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Рішення Керуючись ст. ст. 468 — 476 КПК України, суд ухвалив:

Затвердити угоду від 28 січня 2014 року про примирення між обвинуваченим ОСО-
БА_2 та потерпілою ОСОБА_1.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 130 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді 2 
роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 від відбування покарання звільнити з випро-
буванням, з іспитовим строком на 1 рік.

Номер справи Справа №761/24076/15-ц від 15.11.2018, Провадження №61-26051св18

Установа Постанова Верховного суду щодо відшкодування моральної шкоди та матеріаль-
ної шкоди при зараженні ВІЛ при переливанні крові

Обставини справи У серпні 2015 року ОСОБА_4, яка діє в інтересах свого неповнолітнього сина ОСО-
БА_5, звернулася до суду з позовом до Київського міського центру крові Депар-
таменту охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) (далі — Київський міський центр крові, Центр), 
Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ України), Київської міської 
державної адміністрації (далі — КМДА), треті особи: Головне управління Держав-
ної казначейської служби України в місті Києві (далі — ГУ ДКСУ в місті Києві), Ки-
ївська міська дитяча клінічна лікарня N 2 (далі — КМДКЛ N 2), Державна служба 
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державна казначейська 
служба України (далі — ДКСУ), ОСОБА-1, про відшкодування моральної шкоди та 
матеріальної шкоди, завданої внаслідок зараження дитини ВІЛ-інфекцією.

17 серпня 2011 року ОСОБА_5, без згоди батьків, було здійснено переливання 
відмитих еритроцитів з контейнеру консервованої крові, заготовленої 15 серпня 
2011 року Київським міським центром крові від донора ОСОБА-1. У результаті цієї 
процедури відбулося зараження дитини ВІЛ-інфекцією, яку, в подальшому, було 
виявлено в крові донора. Інфекцію було виявлено 25 січня 2012 року, у зв’язку з 
чим дитину поміщено на стаціонарне лікування, а в лютому 2012 року оформлено 
інвалідність.

Також позивач зазначала, що зараження дитини від батьків виключається, оскіль-
ки вони пройшли тестування і воно показало негативний результат.
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Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що зараження в лікувальному за-
кладі дитини позивача невиліковною хворобою сталося через неналежну орга-
нізацію проведення обстеження крові донора ОСОБА-1 на наявність антитіл до 
ВІЛ-інфекцію, відмиті еритроцити з якої потрапили в кров ОСОБА_5, яка здійсню-
валась Київським міським центром крові в було таким: 

«Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 21 грудня 2017 року 
Позов ОСОБА_4, яка діє в інтересах свого неповнолітнього сина ОСОБА_5, задо-
волено частково. Стягнуто з Київського міського центру крові та МОЗ України на 
користь ОСОБА_4, яка діє в інтересах свого неповнолітнього сина ОСОБА _5, 1 000 
000 грн у відшкодування моральної шкоди по 500 000 грн з кожного.»

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що під час розгляду справи було 
встановлено факт зараження сина позивача ОСОБА_5 ВІЛ-інфекцією в результаті 
операції з переливання відмитих еритроцитів, тобто з вини відповідачів як устано-
ви щодо відбору донорської крові та центрального органу, що реалізує державну 
політику в сфері охорони здоров’я, тому наявні правові підстави для відшкодуван-
ня за їх рахунок моральної і матеріальної шкоди, якої зазнала матір дитини ОСО-
БА_4 у зв’язку з зараженням її сина ОСОБА_5 невиліковною хворобою в медично-
му закладі.

У касаційній скарзі МОЗ України просить скасувати судові рішення судів першої та 
апеляційної інстанцій в частині стягнення з МОЗ України моральної та матеріаль-
ної шкоди і ухвалити в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позову, 
посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та 
порушення норм процесуального права.

За таких обставин, відшкодування заподіяної ОСОБА_4 моральної шкоди здійсню-
ється на загальних підставах, встановлених статтею 1167 ЦК України, тобто безпо-
середньо тими особами, які вказану шкоду завдали.

Рішення Колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційні скарги без задоволення, а 
оскаржувані судові рішення — без змін, оскільки доводи касаційних скарг виснов-
ків судів не спростовують.

Керуючись статтями 400, 401, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів 
Другої судової палати Касаційного цивільного суду постановив:

Касаційні скарги Міністерства охорони здоров’я України та Київського міського 
центру крові Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) залишити без задоволення.

Рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 21 грудня 2017 року та по-
станову апеляційного суду міста Києва від 15 березня 2018 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскаржен-
ню не підлягає.

Номер справи Вирок №490/11163/14-к від 28.12.2018

Установа
Вирок Апеляційного суду Миколаївської області щодо скасування вироку суду та 
ухвалення нового вироку, визнання особи винною у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КК України

Обставини справи В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати вирок суду та ухвалити новий 
вирок, яким визнати ОСОБА_2 винною у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 130 КК України та призначити покарання у виді 1 року 
позбавлення волі.



Посібник із міжнародних стандартів, практики ЄСПЛ та Національної судової практики у сфері ВІЛ/СНІДУ та ТБ

30

Вироком суду ОСОБА_2 виправдана за обвинуваченням у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КК України за недоведеністю вини.

В апеляційній скарзі прокурор, який приймав участь у розгляді провадження, по-
силається на те, що висновки суду про недоведеність наявності в діях ОСОБА_2 
суб’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 
КК України, є хибними. Вказує, що судом не взято до уваги той факт, що ОСОБА_2 
в період проходження обстеження в Центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом 
Миколаївської області з 09.07.2010 року по 19.07.2010 року, була під розписку по-
переджена про те, що незважаючи на лікування, вона свідомо поставить іншу осо-
бу в небезпеку зараження ВІЛ.

Частиною 1 ст. 130 КК України передбачена кримінальна відповідальність за свідо-
ме поставлення іншої особи в небезпеку вірусом імунодефіциту людини.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що діючи умисно, 
усвідомлюючи небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно не-
безпечні наслідки, ігноруючи попередження особи, інфікованої вірусом імуно-
дефіциту людини, яке нею підписано 19.07.2010 року в Центрі профілактики та 
боротьби зі СНІДом Миколаївської області, в період часу з січня по серпень 2013 
року регулярно здійснювала статеві контакти зі своїм співмешканцем ОСОБА_7 
без застосування контрацептивних заходів, не поставивши його до відома про 
наявність у неї ВІЛ, тобто свідомо поставила потерпілого ОСОБА_7 в небезпеку 
зараження ВІЛ, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 
130 КК України.

Рішення Так, злочин, передбачений ч. 1 ст. 130 КК України, вважається закінченим з моменту 
поставлення в небезпеку зараження. Керуючись ст. ст. 405, 407, 409, 420 КПК Украї-
ни, апеляційний суд, ухвалив:

Апеляційну скаргу прокурора прокуратури Центрального району м. Миколаєва 
ОСОБА_1 задовольнити.

Вирок Центрального районного суду м. Миколаєва від 15 жовтня 2015 року віднос-
но ОСОБА_2, яким вона визнана невинуватою та виправдана за ст. 130 ч. 1 КК Украї-
ни за відсутністю в діях складу кримінального правопорушення скасувати.

Ухвалити новий вирок, яким ОСОБА_2 визнати винуватою за ст. 130 ч. 1 КК України 
та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік.

Строк відбування покарання обчислювати з моменту приведення вироку до вико-
нання.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру при УМВС України в Миколаївській області судові витрати на проведення мо-
лекулярно-генетичної експертизи № 569 від 21.07.2014 року в сумі 3530 (три тисячі 
п’ятсот тридцять) грн. 40 (сорок) коп.

Вирок набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути оскарже-
ний в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня про-
голошення, а засудженою, яка тримається під вартою, — в той самий строк з дня 
вручення копії вироку.
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ІІ. РОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІЛ-СТАТУС ЛЮДИНИ

Звертаємо увагу, що посібник було розроблено і підготовлено під час збройної 
агресії російської федерації в Україні. У той період реєстр судових рішень не 
працював, справа, яка описана нижче використана з Аналітичного збірника 
судової практики у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні  URL: https://www.
ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/hiv_aids/compendium-of-case-
law-related-to-hiv-aids-and-tuberculosis-in-ukraine.html.

Номер справи № 11-кп/4809/550/19 від 21.11.2019

Установа Ухвала Кропивницького апеляційного суду

Обставини справи Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_1 висунуто обвинувачення в одержанні 
службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах тре-
тьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, а також у розго-
лошені відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зара-
ження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, 
що є небезпечною для життя людини, або захворювання на синдром набутого іму-
нодефіциту (СНІД) та його результатів, що стали їй відомі при виконанні службових 
обов`язків.

Всупереч встановлених норм законодавства, порушуючи службові обов`язки та 
лікарську таємницю, ОСОБА_1 15.12.2017, об 11:20 год., під час проведення огляду 
місця події у її службовому кабінеті, який розташований у приміщенні КЗ «Кіро-
воградська центральна районна лікарня» за адресою: вулиця Аерофлотська, 5,мі-
сто Кропивницький, у присутності слідчого Балацького В.П. та понятих ОСОБА_4 
та ОСОБА_5, повідомила про наявність у ОСОБА_2 вірусу імунодефіциту людини 
(СНІД), внаслідок чого про захворювання ОСОБА_2 стало відомо особам, які не 
мають права за законом знати зазначену інформацію.

Щодо обвинувачення ОСОБА_1 у розголошенні відомостей про проведення ме-
дичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини, 
або захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та його результатів, 
що стали їй відомі при виконанні службових обов`язків, суд першої інстанції за-
значив таке.

Згідно з обвинуваченням, ОСОБА_1 «15.12.2017, об 11:20 годині, під час проведен-
ня огляду місця події у її службовому кабінеті, який розташований у приміщенні КЗ 
«Кіровоградська центральна районна лікарня», у присутності слідчого ОСОБА_30 
та понятих ОСОБА_4 і ОСОБА_5, повідомила про наявність у ОСОБА_2 вірусу іму-
нодефіциту людини (СНІД), внаслідок чого про захворювання ОСОБА_2 стало відо-
мо особам, які не мають права за законом знати зазначену інформацію».

Відомості про результати медичного огляду, наявність чи відсутність ВІЛ-інфекції в 
особи, яка пройшла медичний огляд, є конфіденційними та становлять лікарську 
таємницю. Передача таких відомостей дозволяється тільки особі, якої вони стосу-
ються, а у випадках, передбачених законодавством, також законним представни-
кам цієї особи, закладам охорони здоров`я, органам прокуратури, слідства та суду 
за рішенням суду.

Розголошення відомостей означає, що особа, яка зобов`язана зберігати відповід-
ну інформацію в таємниці, незаконно ознайомлює з нею сторонніх осіб або своєю 
поведінкою створює умови, які надають стороннім особам можливість ознайоми-
тись з відповідними відомостями.

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/hiv_aids/compendium-of-case-law-related-to-hiv-aids-and-tuberculosis-in-ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/hiv_aids/compendium-of-case-law-related-to-hiv-aids-and-tuberculosis-in-ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/hiv_aids/compendium-of-case-law-related-to-hiv-aids-and-tuberculosis-in-ukraine.html
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У рішенні Конституційного Суду України від 30.10.1997 у справі щодо офіційного 
тлумачення Закону України «Про інформацію» зазначено, що медична інформація, 
тобто свідчення про стан здоров`я людини, історію її хвороби, про мету запропо-
нованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворю-
вання, у тому числі про наявність ризику для життя і здоров`я, за своїм правовим 
режимом належить до конфіденційної, тобто інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до положень ст.ст. 1, 11 та 21 Закону України «Про інформацію», ін-
формація про фізичну особу (персональні дані) — це конфіденційні відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути кон-
кретно ідентифікована.

З відеозапису огляду місця події від 15.12.2017 вбачається, що слідчий СУ ГУНП в 
Кіровоградській області та працівники відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ 
НП України зайшли до кабінету завідуючої акушерсько-гінекологічним відділен-
ням С. В.В., з метою проведення огляду місця події.

Після запрошення до кабінету ОСОБА_1 понятих, остання звернулась до праців-
ників поліції та запитала:

«чому вони не прийшли до операції, коли вона там «купалася у СНІДі»? На запитан-
ня слідчого чому ОСОБА_1 «купалася у СНІДі», остання відповіла, щоб вони пішли 
та запитали «у неї». На це слідчий запитав: «у кого є захворювання на СНІД»? і за-
значив, що вона, як лікар, не має права розголошувати медичну таємницю про на-
явність у людини такого захворювання. ОСОБА_1 відповіла, що не розголошувала 
жодної інформації.

З досліджених доказів вбачається, що обвинувачена «у присутності слідчого Б. В.П. 
та понятих ОСОБА_4 і ОСОБА_5» не повідомляла про наявність саме в ОСОБА_2 ві-
русу імунодефіциту людини або захворювання на синдром набутого імунодефіци-
ту, а вищевказані твердження обвинуваченої з приводу «купання у СНІДі», не були 
пов`язані в той час, в тій конкретній обстановці саме з ОСОБА_2 і, на переконання 
суду, були емоційними висловлюваннями з приводу тяжкості та особливого ха-
рактеру роботи самої обвинуваченої, яка обурилась проникненням до її кабінету.

З огляду на викладене, дотримуючись меж висунутого обвинувачення, суд дійшов 
висновку, що ОСОБА_1 підлягає виправданню за ч. 1 ст. 368 КК України через не-
доведеність вчинення нею цього злочину та за ст.132 КК України у зв`язку з відсут-
ністю в її діях складу злочину.

Також суд першої інстанції належним чином мотивував у вироку, за яких обставин 
у діях ОСОБА_1 відсутня об`єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 
132 КК України.

Отже, вимоги прокурора щодо надання йому часу на підготовку нового обвинува-
чення з виключенням обвинувачення за ст. 132 КК України були безпідставними, 
що також підтверджуються резолютивною частиною апеляційної скарги, в якій 
прокурор просить призначити покарання ОСОБА_1 як за ч. 1 ст. 368, так і за ст. 132 
КК України.

Рішення Апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу прокурора прокуратури Кірово-
градської області залишити без задоволення, а вирок Кіровського районного суду 
м. Кіровограда від 24.07.2019, щодо ОСОБА_1, — без змін.
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Практика національних судів у сфері ТБ
І. ПРО ПРИМУСОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ

Номер справи Справа № 654/1638/15-ц від 12.06.2015, Провадження № 2-о/654/53/2015

Установа Рішення Голопристранського районного суду Херсонської області

Обставини справи Голопристанський районний суд Херсонської області розглянувши у відкритому 
судовому засіданні цивільну справу за заявою Комунального підприємства «Го-
лопристанська центральна районна лікарня», заінтересована особа — ОСОБА_2, 
про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, встановив: КП 
«Голопристанська ЦРЛ» звернулося до суду із заявою про примусову госпіталіза-
цію до протитуберкульозного закладу ОСОБА_2, яку представник заявника під-
тримав та пояснив, що ОСОБА_2 знаходиться на обліку в тубкабінеті Голопристан-
ської ЦРЛ з діагнозом: туберкульоз легень (з травня 2015 р.) МРТБ (23.05.2014) в/ч 
лівої легені (інфільтр) Дестр+ МБТ+ М+ К+ Резист+ (S, R, E, H) Резіст ІІ0 Гист0 Кат4.1А 
(ВДТБ, Ір) Ког2 (2014). Хвора протягом 2014 року лікувалась у Херсонському облас-
ному протитуберкульозному диспансері з травня по червень 2014 року, потім са-
мовільно залишила стаціонар. Виїхала до Кіровоградської області в м. Мала Віска, 
на облік до лікаря фтізиатра не ставала, ліки купувала самостійно. На теперішній 
час ОСОБА_2 не лікується, у стаціонар не поступила, перебуває на 27 тижні вагіт-
ності. На підставі вищенаведеного просить застосувати до ОСОБА_2 примусову 
госпіталізацію до протитуберкульозного закладу КЗ «Херсонський обласний про-
титуберкульозний диспансер» строком не менше чим на вісім місяців.

Відповідно до виписки з амбулаторної картки хворого, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 
знаходиться на обліку в тубкабінеті Голопристанської ЦРЛ з діагнозом: туберку-
льоз легень (з травня 2015 р.) МРТБ (23.05.2014) в/ч лівої легені (інфільтр) Дестр 
+ МБТ + М + К + Резист + (S, R, E, H) Резіст ІІ0 Гист0 Кат4.1А (ВДТБ, Ір) Ког2 (2014) 
та являється бактеріовиділювачем. Вагітна — 27 тижнів, що становить під загрозу 
зараження туберкульозу не тільки інших осіб, а в першу чергу своєї ненародженої 
дитини.

За ч. 3 ст. 20 ЗУ «Про протидію захворювання на туберкульоз» особи, хворі на ту-
беркульоз зобов’язані дотримуватися призначеного їм відповідно до стандарту 
медичної допомоги режиму лікування, дотримуватися правил внутрішнього роз-
порядку закладу охорони здоров’я під час стаціонарного чи санаторно-курорт-
ного лікування, проходити у встановлені строки обов’язкові медичні огляди та 
обстеження на туберкульоз, визначені відповідними галузевими стандартами у 
сфері охорони здоров’я, дотримуватися вимог протиепідемічного режиму.

З пояснень ОСОБА_2, які містяться в матеріалах справи вбачається, що вона від-
мовляється від проходження лікування.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про протидію захворювання на туберкульоз» заява 
про примусову госпіталізацію чи про продовження строку примусової госпіталі-
зації хворого на заразну форму туберкульозу подається до суду представником 
протитуберкульозного закладу, що здійснює відповідне лікування цього хворого, 
протягом 24 годин з моменту виявлення порушення хворим протиепідемічного 
режиму.

З урахуванням висновку лікаря — фтизіатра щодо критичного стану хворої, пояс-
нень представника заявника, суд приходить до висновку, що заява про примусову 
госпіталізацію ОСОБА_2 до протитуберкульозного закладу на строк не менш ніж 
на вісім місяців знайшла своє підтвердження в судовому засіданні та підлягає за-
доволенню.
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Рішення Керуючись ст. 11 ЗУ «Про протидію захворювання на туберкульоз», ч. 2 п. 10 ст. 234, 
ст. 235, ст. ст. 283 — 286, ч. 1 п. 7 ст. 367 ЦПК України, суд вирішив:

Заяву Комунального підприємства «Голопристанська центральна районна лікарня» 
задовольнити частково.

Примусово госпіталізувати хвору ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 до КЗ «Херсонський об-
ласний протитуберкульозний диспансер», строком не менш ніж на вісім місяців.

Рішення підлягає негайному виконанню.

ІІ. ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ЧЕРЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Номер справи Ухвала № 6-10445св10 від 17.11.2010  

Установа Ухвала Верховного суду України

Обставини справи У червні 2008 року ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним позовом, посила-
ючись на те, що він працював на посаді начальника Таращанського районного 
відділу Київської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», 
наказом від 27 травня 2008 року № 292-к його незаконно було звільнено з роботи 
на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП України в зв’язку з виявленою невідповідністю 
займаній посаді за станом здоров’я, незаконним звільненням йому завдана мо-
ральна шкода.

Позивач просив поновити його на роботі, стягнути середній заробіток за час виму-
шеного прогулу, а також 10 тис. грн. на відшкодування моральної шкоди.

Згідно з частиною першою статті 21 Закону України «Про боротьбу із захворюван-
ням на туберкульоз» хворим на активні форми туберкульозу з числа осіб, які під-
лягають обов’язковим медичним оглядам на туберкульоз, забороняється займати 
посади та виконувати роботи, пов’язані з ризиком зараження на туберкульоз кон-
тактних.

Судом установлено, що ОСОБА_3 працював на посаді начальника Таращанського 
районного відділу Київської регіональної філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах», наказом від 27 травня 2008 року № 292-к його звільнено з роботи на 
підставі пункту 2 статті 40 КЗпП України в зв’язку з виявленою невідповідністю за-
йманій посаді внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню даної 
роботи.

У наказі день звільнення конкретно не вказаний, а зазначено, що в зв’язку з тим-
часовою непрацездатністю ОСОБА_3 днем його звільнення визначається перший 
день поновлення працездатності; згідно листа непрацездатності позивач хворів з 
21 травня 2008 року по 9 червня 2008 року.

Також установлено, що підставою для звільнення стала хвороба позивача, оскіль-
ки згідно з повідомленням Таращанської ЦРЛ від 15 травня 2008 року № 477 ОСО-
БА_3 перебуває на диспансерному обліку лікарні з приводу захворювання на ту-
беркульоз легень, позивача з 6 листопада 2007 року визнано інвалідом II групи.

Установивши зазначені факти, суд у порушення вимог статей 214, 215 ЦПК України 
на них належної уваги не звернув, у достатньому обсязі не визначився із характе-
ром спірних правовідносин і не перевірив та не зазначив у рішенні чи є хвороба 
позивача безпечною або ж небезпечною для членів трудового колективу чи гро-
мадян, яких він обслуговує, з огляду на його керівну посаду — начальник відділу, 
й помилково виходив із того, що підставою для звільнення за пунктом 2 статті 40 
КЗпП України може бути лише висновок МСЕК.
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Крім того, суд констатував порушення Державним підприємством «Центр держав-
ного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресур-
сах» частини третьої статті 40 КЗпП України, зазначивши, що ОСОБА_3 звільнено з 
роботи 27 травня 2008 року — в період його тимчасової непрацездатності, однак 
такий висновок суду є припущенням, оскільки суд не перевірив і в рішенні не за-
значив доказів, які свідчать про звільнення позивача саме 27 травня 2008 року 
при тому, що в наказі від 27 травня 2008 року № 292-к день звільнення конкретно 
не вказаний, а зазначено, що в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю ОСОБА_3 
днем його звільнення визначається перший день поновлення працездатності.

Апеляційний суд на зазначене уваги не звернув, у порушення вимог статей 303, 
315 ЦПК України у достатній мірі не перевірив доводів апеляційної скарги, в ухвалі 
не зазначив конкретні обставини й факти, що спростовують такі доводи, і залишив 
рішення суду першої інстанції без змін.

За таких обставин ухвалені в справі судові рішення підлягають скасуванню з пере-
дачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції з підстав, передбачених 
частиною другою статті 338 ЦПК України.

Рішення Керуючись статтею 336 ЦПК України, колегія суддів Верховного Суду України ухва-
лила:

Касаційну скаргу Державного підприємства «Центр державного земельного када-
стру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» задовольнити част-
ково.

Заочне рішення Таращанського районного суду від 11 березня 2009 року та ухвалу 
апеляційного суду Київської області від 27 січня 2010 року скасувати, справу пере-
дати на новий розгляд до суду першої інстанції.

ІІІ. СТЯГНЕННЯ ВИПЛАТ В ЗВ’ЯЗКУ З ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ 
ТА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Номер справи Справа № 2-4725/08 від 02.12.2009  

Установа Рішення Октябрського районного суду м. Полтава

Обставини справи Позивач ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом до відповідачів ОСОБА_3 управ-
ління МВС України в Полтавській області, ОСОБА_3 управління Державного казна-
чейства України в Полтавській області про стягнення виплат в зв’язку з професій-
ним захворюванням та відшкодуванням моральної шкоди, посилаючись на те, що 
він працював в органах внутрішніх справ України з 22.03.90 року по день звіль-
нення — 09.11.2007 року, був звільнений в запас через обмежений стан здоров’я з 
посади помічника начальника відділу — оперативний черговий чергової частини 
штабу Полтавського РВ УМВС в Полтавській області.

Згідно висновку службового розслідування по факту професійного захворювання 
затвердженого 11.09.2007 року в.о. начальника Полтавського РВ УМВС України в 
Полтавській області встановлено, що він, позивач отримав професійне захворю-
вання у вигляді вогнищевого туберкульозу верхньої частини лівої легені, яке от-
римано при виконанні службових обов’язків, пов’язаних безпосередньо з вико-
нанням охорони громадського правопорядку та боротьбі зі злочинністю.

У відповідності до висновку МСЕК від 24.03.2008 року йому, позивачу, встановлена 
2 група інвалідності з втратою професійної працездатності — 80 %.
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Рішення Позов ОСОБА_2 задовольнити частково.

Стягнути з Полтавського районного відділу ГУМВС України в Полтавській області на 
користь ОСОБА_2 одноразово частину втрати щомісячної заробітної плати в зв’язку 
з професійним захворюванням з 24 березня 2008 року по 2 грудня 2009 року в сумі 
36567 грн. 50 коп. та починаючи з 2 грудня 2009 року по 23 березня 2011 року щомі-
сячно стягувати по 1807 грн. 29 коп.

У позові про стягнення моральної шкоди відмовити за безпідставністю позовних 
вимог.
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У цьому розділі особливості дотримання інтересів та захисту прав дітей, які живуть з ВІЛ та дітей, хворих 
на ТБ, пропонується розглянути у аспектах, притаманних саме цій групі дітей з урахуванням особливостей 
зазначених нозологій. Певні питання можуть бути розглянуті спільно для дітей з ВІЛ та ТБ, а деякі окремо — з 
огляду на соціальний аспект нозології та особливостей її передачі. 

Складність цієї сфери зумовлена також і пошуком відповіді у кожному конкретному випадку, що саме 
відповідає принципу «найкращих інтересів дитини», сформованого практикою ЄСПЛ, та як тримати баланс 
між правом дитини на приватність, інтимність (з певного віку) та правом батьків та законних представників 
мати всю інформацію про стан здоров’я дитини.

Чутливим є також питання повноти розкриття діагнозу самій дитині, вирішення питання щодо обсягу 
інформації, яка надається дитині, її форми та змісту.

Відтак із принципу дотримання «найкращих інтересів дитини» випливає й принцип побудови системи 
«охорони здоров’я дружньої до дитини». У цій дитино-центричній моделі охорони здоров’я, особливо  у 
сфері ВІЛ та ТБ, саме від адвоката залежить застосування зазначених принципів на практиці.

Адвокатською спільнотою продемонстровано прихильність до зазначених вище принципів у відповідності 
до вище викладених критеріїв і тому свідченням є низка заходів, які проводяться Національною асоціацією 
адвокатів України на базі Комітету медичного, фармацевтичного права та біоетики та Комітету сімейного 
права. Так, 22 листопада 2019 Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ спільно з 
партнерами провів міжнародний круглий стіл на тему «Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: міжнародні 
стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках».  

До Національної асоціації адвокатів України часто звертаються громадські організації та парламентарі з 
проханням дати експертну оцінку відповідним законопроектним ініціативам. З поміж законопроєктних 
ініціатив останніх років, які мали на меті усунути прогалини законодавства щодо прав дітей та підлітків в сфері 
охорони здоров’я, є Законопроєкт № 2684 від 27.12.2019 р. Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я». Законопроєкт отримав 
експертну оцінку, яка переконала його ініціатора і членів відповідного профільного Комітету Верховної Ради 
України в необхідності його доопрацювання. Відтак, прогалини та законодавчі невизначеності залишилися 
донині. 

Отже, розпочнімо з етико-правових аспектів дотримання конфіденційності щодо стану здоров’я дітей, які 
живуть з ВІЛ та дітей, хворих на ТБ, в частині повноти поінформованості батьків та законних представників 
дітей в частині такої чутливої інформації. 

Відповідно до статті 286 ЦК України17 та статті 39-1 Основ законодавства про охорону здоров’я18 фізична 
особа має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а 
також про відомості, одержані при її медичному обстеженні. 

17 URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/hiv_aids/compendium-of-case-law-related-to-hiv-aids-and-tuberculosis-in-
ukraine.html

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

IV. ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ 
ПРИНЦИПУ «НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ 
ДИТИНИ» ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ,  
ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ ТА ТБ 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/hiv_aids/compendium-of-case-law-related-to-hiv-aids-and-tuberculosis-in-ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/hiv_aids/compendium-of-case-law-related-to-hiv-aids-and-tuberculosis-in-ukraine.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
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Звернімо увагу, що відповідно до статті 43 «Згода на медичне втручання « Основ законодавства про охорону 
здоров’я, згод а від законних представників вимагається лише для дітей до 14 років. Відтак з 14 років дитина 
має право самостійно звернутися до закладу охорони здоров’я (до лікаря безпосередньо). Проте, чи 
законодавство захищає право неповнолітньої особи на таємницю про стан свого здоров’я у тому повному 
значенні, як це передбачається для дієздатної (повнолітньої) особи? І чи є нерозголошення такої інформації 
батькам чи іншим законним представникам в інтересах дитини?

Відповідно до законодавства передача медичним працівником відомостей, що стосується  наявності або 
відсутності ВІЛ-інфекції дозволяється лише батькам та законним представники  осіб, які не досягли 14 
років,  визнані  недієздатними, або  є дітьми віком до 14 років, які позбавлені батьківського піклування та 
перебувають під опікою у дитячих чи навчальних закладах з повним державним утриманням. 

Проте слід враховувати, що попри те, що дитина по досягненню неї 14-річного віку має право самостійно 
звернутися до лікаря, це жодною мірою не обмежує право батьків (законних представників) бути присутніми 
під час проведення тестування, медичного огляду та ознайомлення з його результатами і на батьків та 
законних представників також покладається обов’язок забезпечити збереження конфіденційності даних про 
ВІЛ-статус дитини, інтереси якої вони представляють, перед третіми особами.

Водночас невизначеним є питання не порушення приватності дитини. Наприклад, у разі, якщо дитина 
наважилася і самостійно звернулася по допомогу до Центру профілактики боротьби зі СНІДом19 з проханням 
оглянути її та надати пост-контактну профілактику у зв’язку із ризикованим статевим контактом, то інформація 
отримана в результаті огляду є надзвичайно чутливою. Дитина має саме «наважитися» звернутися до такого 
Центру, оскільки сама назва його є вкрай стигматизуючою. Пацієнстькі організації неодноразово зверталися 
до МОЗ України із проханням про зміну назви таких Центрів на назви не стигматизуючі та «дружні до дитини», 
що цілком відповідає побудові системи охорони здоров’я, дружньої до дитини. 

Отже, чи завжди є можливість витримати баланс між «приватність дитини — найкращі інтереси дитини» та 
правом батьків та законних представників мати повну і достовірну інформацію про стан здоров’я дитини», 
враховуючи, що батьки та законні представники несуть відповідальність за здоров’я дитини? 

Стаття 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я зобов’язує медичного працівника зберігати 
лікарську таємницю про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони 
життя громадянина, а у стаття 285 Цивільного кодексу України дозволяє надавати інформацію про стан 
здоров’я дитини або підопічного батькам (усиновлювачам), опікунам або піклувальникам. 

Відтак, виходячи із принципу поваги до приватності дитини, яка досягла 14 років, з одного боку, ми можемо 
припустити, що інформацію щодо можливості передачі ВІЛ статевим шляхом надавати батькам не слід, 
особливо, якщо дитини про це просить, передбачаючи осуд чи навіть покарання. Водночас, лікар зобов’язаний 
передати таку інформацію до правоохоронних органів, оскільки статеві відносини з дитиною до 16 років є 
кримінальним злочином (стаття 156 КК України). Проте ми б радили утриматися від розголошення інформації 
щодо шляху інфікування 16-річної та старше дитини її батькам (законним представникам), особливо у разі 
наявності такого прохання від самої дитини. Запровадження такої практики «обережного інформування» 
сприяло б зверненню підлітків до відповідних Центрів, а відтак вчасної профілактики ВІЛ та інших інфекційних 
захворювань. 

Законодавча колізія має місце також при співставленні п. 2. ст. 6 Закону про ВІЛ та статті 43 Основ законодавства 
про охорону здоров’я. Так, відповідно до п.2. ст. 6 Закону про ВІЛ: 

«2. Тестування осіб віком від 14 років і старше проводиться добровільно, за наявності усвідомленої 
інформованої згоди особи, отриманої після надання їй попередньої консультації щодо особливостей 
тестування, його результатів і можливих наслідків, з дотриманням умов щодо конфіденційності 
персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я особи.»

19 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0099282-05#Text

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0099282-05#Text
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Відповідно до статті 43. «Згода на медичне втручання» Основ законодавства про охорону здоров’я  
передбачається необхідність згоди батьків лише до 14 років, натомість повну інформацію про діагноз та зміст 
втручання пацієнт може отримати лише по досягненню повноліття тобто 18 років.

У пошуках механізмів дотримання найкращих інтересів дитини звернімо увагу, що відповідно до Наказу МОЗ 
України № 133 від 19.07.95 «Про затвердження Переліку особливо небезпечних інфекційних  та паразитарних 
хвороб людини і носійства збудників цих хвороб». Так СНІД та туберкульоз віднесено до особливо 
небезпечних хвороб, натомість ВІЛ віднесено до «носійства збудників особливо небезпечних хвороб». 
Зазначене дає підстави дійти висновку, що і виявлення ВІЛ і встановлення діагнозу СНІД чи туберкульоз є 
критично важливими для життя і здоров’я дитини. Відтак, видається, що в найкращих інтересах дитини є 
інформування батьків (законних представників) дитини, яка досягла 14 років і старше про діагноз, натомість 
розкриття інформації про ознаки наявності чи відсутності досвіду статевих відносин у дитини віком 16 років 
не повинні розкриватися батькам з метою не порушення права на приватність. 

Формування такої практики «обережного інформування» батьків (законних представників) поза сумнівом 
нівелювало б серед дітей старше 16 років острах вчасного звернення до медичного закладу у разі 
незахищеного сексу та підозри на можливість бути інфікованим ВІЛ. Водночас обережності і осмислення 
вимагає повнота розкриття діагнозу самій дитині. Можливість визначення повноти надання інформації 
пацієнту залишається на розсуд лікаря і передбачено це  у статті 285 ЦК України навіть в аспекті повнолітньої 
особи. Звернімо увагу:

«… Якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров’я або погіршити стан 
здоров’я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, 
медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров’я фізичної особи, 
обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.»

Щодо неповнолітньої особи, то доцільним є використання досвіду Великої Британії відповідно до справи 
«Gillick v West Norfolk and Wisbech AHA [1985] UKHL 7». Саме відповідно цього рішення діти у віці 16 років і 
старше, переважно вважаються «Gillick-компетентними». Встановлення Gillick-компетенції дає можливість 
вирішувати, чи може особа до 16 років бути компетентною давати згоду на медичну допомогу без 
згоди  батьків. Цей стандарт є обов’язковим в Англії та Уельсі й був схвалений в Австралії, Канаді та Новій 
Зеландії. Аналогічні положення містяться у праві Шотландії. Доктрина Gillick-компетенції є також частиною 
австралійського закону. Натомість у Південній Австралії і Новому Південному Уельсі законодавство 
встановлює Gillick-компетенцію, але зберігає паралельну згоду батьків і дитини для віку 14-16 років.

Проте, щодо діагнозу ВІЛ то доволі чутливим є питання донесення до дитини інформації, що наразі цей стан 
вимагає пожиттєвого та регулярного застосування АРТ. Водночас слід донести інформацію, що системне 
застосування АРТ дозволяє досягнути стану «не діагностується — не передається», про який детально 
йшлося в попередніх розділах. 

Досвід роботи з громадськими організаціями, які опікуються правами підлітків, спонукає до необхідності 
ведення роз’яснювальної роботи, як серед самих підлітків, так і серед батьків та лікарів. Юнацька 
категоричність в аспекті недоторканності своєї приватності заслуговує на повагу і дотримання, проте підліток 
також має бути поінформований, що батьки несуть не лише соціальну відповідальність за життя і здоров’я 
своєї дитини, але й кримінально-правову. 

Станом на сьогодні тягар медіації між підлітком та батьками (законними представниками) лягає на плечі 
адвокатів, які залучаються до подібних справ. Даний напрямок діяльності адвоката щодо посередництва між 
підлітком і батьками актуалізується у час війни у зв’язку із поширенням сексуальних злочинів, виявлення 
та робота за цими категоріями справ є чутливою та вкрай необхідною не лише в контексті встановлення та 
покарання ґвалтівника, але й в частині надання адвокатом інформації постраждалій особі щодо можливостей 
вчасної пост-контактної профілактики ВІЛ та інших інфекційних захворювань.   
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Отже, щодо відповідальності батьків, то маємо зазначити, що виходячи з диспозиції ст. 166 КК України, 
відповідальність спеціального суб’єкта (батьки, опікуни чи піклувальники) настає у разі вчинення умисного 
діяння, яке виражається як у формі дії (фізичне та психологічне насильство, жорстоке ставлення та інше), так 
і бездіяльності, за умови злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 
встановлена опіка чи піклування, та у разі настання тяжких наслідків для потерпілої особи.

При цьому Декларацією прав дитини, прийнятою резолюцією 1386 (XIV) Генеральної Асамблеї ООН від  
20 листопада 1959 року, Конвенцією про права дитини, підписаною Україною 21 лютого 1990 року, 
встановлено, що дитина має право на здорове зростання і розвиток, належне харчування, житло, розваги; 
дитина повинна рости під відповідальністю своїх батьків в атмосфері любові, морального та матеріального 
забезпечення; дитина повинна бути захищена від недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації.

Також ст. ст. 150, 180 Сімейного кодексу України регламентовано, що батьки зобов’язані піклуватися про 
здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток та утримувати дитину до досягнення нею 
повноліття.

З огляду на вказані правові норми, батьки зобов’язані турбуватися про здоров’я дитини, а можливим це є за 
умови наявності у них відповідної інформації, яку вони можуть отримати від дитини, лікаря чи з медичної 
документації. Видається, що гостроту проблеми балансу між «приватністю підлітка» та «поінфмованості 
батьків» могли б зняти відповідні соціальні служби та громадські організації, що опікуються правами підлітків. 
Про наявність таких організацій підлітки мають бути поінфомовані, а це вже питання просвіти та доступу до 
закладів середньої освіти адвокатів та медиків, які практикують у даній сфері.  
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Ефективне надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ та пацієнтам з ТБ в умовах війни залежить 
від можливості доступу до медичної карти пацієнта з метою з’ясування схеми лікування, наявності побічних 
реакцій та супутніх захворювань. Оскільки під час фази активних бойових дій як пацієнти, так і їх лікарі 
опинилися в статусі тимчасово переміщених осіб на території України чи в статусі тимчасових пошукачів 
притулку та біженців в інших країнах, доступ до медичної карти пацієнта значно ускладнився. Форми заяв 
пацієнтів з ТБ та людей, які живуть з ВІЛ, до ЦГЗ МОЗ України наведені у наступному розділі, проте можуть 
бути рекомендовані і для отримання інформації з медичної карти на території України. Водночас, на території 
України механізми співпраці між медичними закладами у разі необхідності надання медичної допомоги 
людям, які живуть з ВІЛ чи пацієнтам з ТБ є налагоджена і координується ЦГЗ МОЗ України за напрямом ВІЛ 
— завідувачкою відділом координації програм діагностики та лікування ВІЛ Ларисою Гетьман, за напрямом 
ТБ — завідувачкою відділу управління та протидії туберкульозу Яною Терлеєвою.  

Нам здається за необхідне звернути увагу адвокатів на зміну принципового підходу у лікуванні ТБ, відповідно 
до міжнародних стандартів з переорієнтацією на амбулаторне лікування ТБ, яке є дружнім до пацієнта та 
безпечним для оточуючих 20. 

Звертаємо також увагу, що допомогти клієнту отримати інформацію про доступ до лікування в Україні та 
за кордоном можна за допомогою сервісу HELPnow, який допомагає отримати доступ до АРВ- та замісної 
терапії, лікування туберкульозу та гепатиту.

Наразі сервіс HELPnow надає таку допомогу:

• підтримка та координація в отриманні доступу до антиретровірусної (АРВ) та замісної (ЗПТ) терапій, 
а також лікування туберкульозу та гепатитів.

• підтримка та координація у отриманні психологічної допомоги;

• підтримка в отриманні в онлайн втрачених медичних призначень щодо лікування ВІЛ.

На сьогодні до сервісу залучаються все нові організації та перелік послуг буде розширюватися.

Щоб отримати допомогу необхідно відправити запит, 
скориставшись одним з ресурсів:

1. Написати запит боту у телеграм з мобільного: https://t.me/helpnowbot або зайти у браузері на 
сайті https://web.telegram.org/ та знайти бот @helpnowbot

2. написати на електронну адресу: helpnowua@gmail.com

3.  відправити запит у гугл-формі: https://bit.ly/3K9Tm4W

4.  написати в особисті повідомлення в Інстаграм: https://www.instagram.com/aph.org.ua/

5.  написати в особисті повідомлення в Фейсбук: https://www.facebook.com/SoSprojectEECA

20 Організація моделі лікування хворих на ТБ: http://ftiziatr.org.ua/ftiziatrorgua/docsis/30.pdf

V. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
щодо доступу до лікування людей, 
які живуть з ВІЛ та ТБ в Україні

https://t.me/helpnowbot
https://web.telegram.org/
mailto:helpnowua%40gmail.com?subject=
https://bit.ly/3K9Tm4W
https://www.instagram.com/aph.org.ua
https://www.facebook.com/SoSprojectEECA
http://ftiziatr.org.ua/ftiziatrorgua/docsis/30.pdf
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Також подаємо інформаційні ресурси по Україні:

Пункти надання послуг:  
https://www.100lifekyiv.org/centr-nadannya-poslug

Веб-сайти:

• http://www.100lifekyiv.org

• https://www.facebook.com/100lifekyiv.org

E-mail: office@100lifekyiv.org

Чат-бот у Телеграмі https://t.me/HIV_AIDS_bot , у якому можна знайти адреси найближчих закладів, 
в яких можна отримати лікування ВІЛ, як в Україні, так і за кордоном

Регіони України

КИЇВСЬКИЙ РЕГІОН

Допомога на базі Київського міського 
центру СНІДУ:
м. Київ, вул. Відпочинку,11 (приміщення КМЦ 
СНІДу), 2 поверх, каб. 201, каб.202
Email: kolesov71@gmail.com

Допомога на базі Київського обласного 
центру СНІДу:
м. Київ, вул. Багговутівська 1.
Emal: skharitonov8@gmail.com

Допомога при КНП БМЛ№3 м. Біла Церква:
м. Біла Церква, вул. Карбишева, 12, кабінет  
БО «100 відсотків життя. Київський регіон»
Emal: skharitonov8@gmail.com

Допомога при Кабінеті «Довіри» м. Ірпінь:
м. Ірпінь, вул. Садова, 38
Emal: skharitonov8@gmail.com

Пункти надання послуг:
https://www.100lifekyiv.org/centr-nadannya-
poslug
Веб-сайти:
http://www.100lifekyiv.org
https://www.facebook.com/100lifekyiv.org
E-mail: office@100lifekyiv.org
Чат-бот у Телеграмі https://t.me/HIV_AIDS_bot, 
у якому можна знайти адреси найближчих 
закладів, в яких можна отримати лікування ВІЛ, 
як в Україні, так і за кордоном

ВІННИЦЯ 

Вінницьке обласне відділення  
БО «Мережа ЛЖВ»
Адреса: м. Вінниця, вул. Стрілецька, буд. 16-А, 2 
поверх, офіс 5
Тел.: +38067-431-78-80, +38067-431-78-80
Email: lgvs10@ukr.net, https://www.facebook.
com/VINNITSYA.NETWORK.LGV/

ДНІПРО

БО «БТ «100 відсотків життя Дніпро»
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча 24-А, блок 7
Тел.:  +38 (067) 811-60-65, +38 (066) 603-41-45, 
+38 (093)007-23-35
Веб-сайт: http://www.dneprnetwork.org.ua/
https://www.facebook.com/dneprnetwork/

ЖИТОМИР

100 відсотків життя. Житомирський регіон
Благодійний фонд «Нехай твоє серце 
б’ється»
Адреса: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська 
25, каб. 105, 106.
Тел.: +38 (093) 756-79-33
Веб-сайт: https://www.facebook.com/
MBFNTSB/, http://zt100life.in.ua/

https://www.100lifekyiv.org/centr-nadannya-poslug
http://www.100lifekyiv.org
https://www.facebook.com/100lifekyiv.org
mailto:office%40100lifekyiv.org?subject=
https://t.me/HIV_AIDS_bot
mailto:kolesov71%40gmail.com?subject=
mailto:skharitonov8%40gmail.com?subject=
mailto:skharitonov8%40gmail.com?subject=
mailto:skharitonov8%40gmail.com?subject=
https://www.100lifekyiv.org/centr-nadannya-poslug
https://www.100lifekyiv.org/centr-nadannya-poslug
http://www.100lifekyiv.org
https://www.facebook.com/100lifekyiv.org
mailto:office%40100lifekyiv.org?subject=
https://t.me/HIV_AIDS_bot
mailto:lgvs10%40ukr.net?subject=
https://www.facebook.com/VINNITSYA.NETWORK.LGV/
https://www.facebook.com/VINNITSYA.NETWORK.LGV/
http://www.dneprnetwork.org.ua/https://www.facebook.com/dneprnetwork/
http://www.dneprnetwork.org.ua/https://www.facebook.com/dneprnetwork/
https://www.facebook.com/MBFNTSB/
https://www.facebook.com/MBFNTSB/
http://zt100life.in.ua/
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ЗАПОРІЖЖЯ

БО «Мережа 100 відсотків життя. 
Запоріжжя»
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежної 
України, 39-А
Тел.: +38 (050) 370-03-34
Веб-сайт: http://zpnetwork.org.ua,  
https://www.facebook.com/zpnetwork

КРОПИВНИЦЬКИЙ

Кіровоградське обласне відділення  
ВБО «ВМ ЛЖВ»
Адреса: м. Кропивницький,  
вул. Преображенська, 2
Tел.: +38 (0522) 24-69-04
Email: kovlgv@ukr.net
Веб-сайт:  http://lzv.kr.ua/,  
https://www.facebook.com/kiraids

ЛЬВІВ

БО «Мережа 100 відсотків життя» м. Львів»
Адреса: м. Львів, вул. Лемківська, 15-А
Email: lviv.plwh@gmail.com
Тел.:  +38 (067) 383-81-63
Веб сайт: https://www.facebook.com/Network.
Lviv/

МИКОЛАЇВ

Миколаївська БО «Всеукраїнська  
Мережа ЛЖВ»
Адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 131-В
Тел.: +38 (0512) 58-55-38, +38 (095) 288-00-80
Emаil: nikol.merega@gmail.com

ОДЕСА

БО «100 відсотків життя. Одеса»
Адреса: м. Одеса, вул. Канатна 83, кімн. 426
Веб-сайт: https://www.facebook.com/
groups/296378787237391/

ПОЛТАВА

CO «Light of Hope»/БО «Світло надії»
Адреса: м. Полтава, вул. Симона Петлюри 28-А
Тел.: +38 (05322) 7-38-49,  +38 (0532) 69-48-51
Веб-сайт:  https://www.facebook.com/
LightOfHopeUkraine/

СУМИ 

Адреса: м. Суми, вул. Воскресенська, 10
Тел.: +38 (0542) 77-50-07, +38 (0542) 77-50-37
Веб-сайт:  https://www.clubchance.org.ua/ або  
https://www.facebook.com/ClubChanceSumy/ 

ТЕРНОПІЛЬ 

БО «Тернопільське благодійне товариство 
БО «Мережа людей, які живуть з ВІЛ»
Адреса: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 3
Тел.:  +38 (063) 928-71-14, +38 (063) 293 6415
Веб-сайт: https://bit.ly/3HyVD9o

УЖГОРОД

Закарпатське благодійне  
товариство мережі людей, які живуть  
з ВІЛ/СНІД
Адреса: м. Ужгород, вул. Станційна 14/13
Тел.: +38 (097) 807-61-29
Веб-сайт: https://www.facebook.com/PLWH.
Uzhgorod/,  
https://uzghorodplwh.wordpress.com/

ХАРКІВ

БО «Мережа 100 відсотків життя»  
м. Харків»
Адреса: м. Харків, вул. Боротьби 6, офіс 6
Веб-сайт: http://khar-hiv.info/
https://www.facebook.com/plwh.kharkiv

http://zpnetwork.org.ua
https://www.facebook.com/zpnetwork
mailto:kovlgv%40ukr.net?subject=
http://lzv.kr.ua/
https://www.facebook.com/kiraids
mailto:lviv.plwh%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Network.Lviv/
https://www.facebook.com/Network.Lviv/
mailto:nikol.merega%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/296378787237391/
https://www.facebook.com/groups/296378787237391/
https://www.facebook.com/LightOfHopeUkraine/
https://www.facebook.com/LightOfHopeUkraine/
https://www.clubchance.org.ua/
https://www.facebook.com/ClubChanceSumy/
https://bit.ly/3HyVD9o
https://www.facebook.com/PLWH.Uzhgorod/
https://www.facebook.com/PLWH.Uzhgorod/
https://uzghorodplwh.wordpress.com/
http://khar-hiv.info/
https://www.facebook.com/plwh.kharkiv
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ХЕРСОН

БО «100 відсотків життя. Херсонський 
регіон»
Адреса: м. Херсон, вул. Тераспільська, буд. 1
Тел.:  +38 (097) 960-03-72
Адреса: Херсонська область: м. Каховка,  
вул. Ярослава Мудрого, буд. 18
Тел.:  +38 (05536) 2-04-44
Адреса: смт. Велика Лепетиха,  
вул. Астровського, буд.11
Веб-сайт: https://www.facebook.com/
PLWHkahovka/?ref=bookmarks

ЧЕРКАСИ

БО «100 відсотків життя Черкаси»
Адреса: м. Черкаси, вул. Репіна 12/1
Тел.: +38 (0472) 71-22-54, +38 (093) 081 4312
Веб-сайт: https://www.facebook.
com/100LifeChe/

ЧЕРНІВЦІ 

БО «100% ЖИТТЯ, Чернівці»
Адреса: м. Чернівці, вул. Полєтаєва 11
Тел.:  +38 (037) 251-03-46
Веб-сайт: https://www.facebook.com/Chernivtsi
CharitableCompanyNetworkOfPLWH/
http://plwh-cv.org.ua/pidtrimka-ta-dopomoga-
organizatsiyi/

ЧЕРНІГІВ 

Медичний центр «100% життя» Чернігів
Адреса: вул. Київська, 14
Тел.:  +38 (067) 322-11- 86
Веб-сайт: https://www.facebook.
com/100PercentChernihiv/, http://100percentlife.
clinic/chernigiv

Інформаційні контакти допомоги у лікуванні  
для людей, які хворіють на туберкульоз

Дані наведені з офіційного сайту Центру громадського здоров’я МОЗ України

Лінк: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/dlya-pacientiv-z-tu-
berkulozom

Вінницька область 
+38 0432-566-660 — реєстратура з 8.00 до 15.00
+38 0432-566-632 — приймальня з 8.00 до 15.00
+38 068-397-24-94 — приймальня з 8.00 до 15.00 

Волинська область 
+38 0332739010 
+38 033739011 
+38 (066) 796-43-96

Дніпропетровська область
м. Дніпро +38 (050) 037-05-43
м. Кривий Ріг +38 (096) 478-06-26

Консультативний онлайн-центр з проблем туберкульозу:
м. Дніпро: +38 (050) 037-05-41; +38 (097) 012-14-84, +38 (050) 511-41-65 
м. Нікополь +38 (099) 052-26-39
м. Павлоград +38 (066) 118-66-44

Дитячий консультативний онлайн-центр:
м. Дніпро +38 (073) 306-48-93

https://www.facebook.com/PLWHkahovka/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/PLWHkahovka/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/100LifeChe/
https://www.facebook.com/100LifeChe/
https://www.facebook.com/ChernivtsiCharitableCompanyNetworkOfPLWH/
https://www.facebook.com/ChernivtsiCharitableCompanyNetworkOfPLWH/
http://plwh-cv.org.ua/pidtrimka-ta-dopomoga-organizatsiyi/
http://plwh-cv.org.ua/pidtrimka-ta-dopomoga-organizatsiyi/
https://www.facebook.com/100PercentChernihiv/, http://100percentlife.clinic/chernigiv
https://www.facebook.com/100PercentChernihiv/, http://100percentlife.clinic/chernigiv
https://www.facebook.com/100PercentChernihiv/, http://100percentlife.clinic/chernigiv
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/dlya-pacientiv-z-tuberkulozom
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/dlya-pacientiv-z-tuberkulozom
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Донецька область 
+38 (050) 709-24-00 
+38 (066) 887-35-19

Житомирська область 
+38 (098) 720-61-58  
+38 (097) 574-73-62 

Закарпатська область 
+38 (066) 66-369-59

Запорізька область 
+38 (068) 446-29-34
+38 (096) 026-04-90

Івано-Франківська область 
+38 (0342) 55-32-00

Київська область 
+38 (095) 928-90-17

Кіровоградська область 
+38 (0522) 37-08-74

Луганська область 
+38 (095) 030-33-35 
+38 (095) 185-87-05

Львівська область 
+38 (032) 236-89-81 
+38 (032) 236-89-94

Миколаївська область
+38 (0512) 53-80-09 
+38 (0512) 53-80-71 
+38 (0512) 53-80-95
+38 (093) 994-99-08 

Одеська область 
+38 050-412-57-20
+38 098-313-92-87 
+38 095-398-96-83

Полтавська область 
+38 (0532) 68-03-07 
+38 (0532) 68-03-09 
+38 (0532) 56-28-16

Рівненська область
+38 (067) 606-96-62 
+38 (098) 126-59-24 
+38 (0362) 26-78-41 
+38 (068) 070-89-16 
+38 (0362) 633886 
+38 (096) 271-87-15

Сумська область 
+38 (0542) 699-527 
+38 (095) 630-62-29 
+38 (0542) 699-528

Тернопільська область 
+38 (0352) 252473 
+38 067-930-21-94

Харківська область 
+38 (097) 961-91-88 
+38 (066) 519-45-85 

Херсонська область 
+38 095-102-00-15 
+38 095-102-00-45  
+38 095-694-92-00

Хмельницька область 
+38 097-545-35-65  
+38 067-342-81-83  
+38 (0382)67-09-33

Черкаська область 
+38 047 2 33 90 40 
+38 047 2 33 90 43 
+38 047 2 33 90 46 
+38 047 2 30 90 42

Чернівецька область
+38 (0372) 52-74-94; 52-42-40 
+38 (0372) 55-08-00 
+38 (0372) 52-40-81 
+38 (0372) 52-39-96

Чернігівська область 
+38 (066) 29-22-512
+38 (097) 92-75-355

м. Київ 
+38 (063) 808-10-70 для пацієнтів, що перебувають в районах на лівому березі м. Києва
+38 (066) 390-33-85 для пацієнтів, що перебувають в районах на правому березі м. Києва
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З метою удосконалення механізму обміну медичною інформацією з лікарями, 
які надають медичну допомогу людям які живуть з ВІЛ, та пацієнтам з ТБ, які 
опинились за кордоном через війну, та для забезпечення безперервності 
прийому АРТ розроблений алгоритм дій. Вся повна інформація знаходиться 
на сайті ЦГЗ МОЗ України: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/art-v-
ukraini-ta-zakordonom-v-umovakh-viyni/yak-otrimati-art-za-kordonom.

В умовах воєнного стану і ведення військових дій і, як наслідок, підвищеної 
міграції населення, як всередині країни, так і за її межі, порушуються усталені 
процеси надання медичної допомоги населенню, в тому числі людям, які живуть з ВІЛ та ТБ. АРТ є обов’язковою 
складовою комплексної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, оскільки безперервний пожиттєвий прийом 
антиретровірусної терапії забезпечує максимальне пригнічення реплікації ВІЛ, відновлення функції імунної 
системи, подовження тривалості та підвищення якості життя ЛЖВ, попередження розвитку СНІД-асоційованих 
захворювань та передачі ВІЛ.

 
Алгоритм обміну медичними даними між лікарями, які надають 
медичну допомогу людям, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), та які опинились 
за кордоном через війну21 

У березні 2022 року за участі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
Центра громадського здоров’я МОЗ України (ЦГЗ), WHO Collaborating Centre 
on HIV and Viral Hepatitis Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections 
(CHIP), European AIDS Clinical Society (EACS), Euroguidelines in Central and East-
ern Europe Network Group (ECEE) розроблено «Стандартизований протокол 
клінічного ведення та обміну медичним даними людей, які живуть з ВІЛ 
серед біженців з України». Документ розміщений на сайті ВООЗ та доступний 
за посиланням: https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EU-
RO-2022-5288-45052-64211.

Відповідно до даного протоколу, при зверненні людей, які живуть з ВІЛ до клінік Європи, передбачено:

• заповнення пацієнтом «Заяви щодо надання інформації про стан здоров’я та лікування» (Додаток 
1 до Алгоритму);

• надсилання даної заяви до відділу управління та протидії ВІЛ-інфекції ЦГЗ на електронну адресу stop.
hiv@gphc.org.ua з метою сприяння у наданні інформації про лікування ВІЛ-інфекції від лікуючого 
лікаря або закладу охорони здоров’я, де пацієнт перебував (-ла) під медичним наглядом;

• заповнення інформації про пацієнта (Додаток 2 до Алгоритму);

• надсилання інформації відповідно до Додатку 2 до Алгоритму на електронну адресу, яка вказана 
пацієнтом у заяві.

Такі звернення пацієнтів підлягають реєстрації. З метою ефективного обміну даними розроблено Порядок 
взаємодії між українськими медичними працівниками (Додаток 3 до Алгоритму).

21 У зв’язку із військовою агресією російської федерації межі України покинуло вже біля 4,7 млн. осіб, в т.ч. ЛЖВ. За прогнозами ВООЗ 
кількість дорослих ЛЖВ, які опиняться за кордоном може бути більше 30 000 осіб.

VI. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
щодо доступу до лікування людей, які живуть 
з ВІЛ та ТБ в країнах, де громадяни України 
набувають статусу людей, які потребують 
тимчасового притулку та статусу біженця

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/art-v-ukraini-ta-zakordonom-v-umovakh-viyni/yak-otrimati-art-za-kordonom
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/art-v-ukraini-ta-zakordonom-v-umovakh-viyni/yak-otrimati-art-za-kordonom
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5288-45052-64211
https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5288-45052-64211
mailto:stop.hiv%40gphc.org.ua?subject=
mailto:stop.hiv%40gphc.org.ua?subject=
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 Додаток 1 до Алгоритму

 
До: Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»  
відділ управління та протидії ВІЛ-інфекції (email: stop.hiv@phc.org.ua)
 
Від: _____________________________________________________________________________________________

(ПІБ особи, яка звертається; число, місяць та рік народження)

________________________________________________________________________________________________
(серія та номер внутрішнього паспорту громадянина України, ким виданий, дата видачі)

________________________________________________________________________________________________
(країна тимчасового перебування та назва клініки де зараз отримується медична допомога)

ЗАЯВА
щодо надання інформації про стан здоров’я та лікування

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка звертається)

який (яка) перебував (-ла) під медичним наглядом в Україні у Закладі охорони здоров’я ___________________

_______________________________________________________________________________________________,
(вказати найменування закладу охорони здоров’я в Україні, де особа перебувала під медичним наглядом; та, якщо можливо,  

номер амбулаторної картки; індивідуальний номер в МІС ВІЛ)

повідомляю, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та зміною місця мого 
постійного проживання, шляхом вимушеного переміщення за межі державного кордону України, з метою 
подальшої можливості отримання лікування ВІЛ-інфекції за місцем мого тимчасового перебування, прошу 
сприяти наданню мені інформації від мого лікуючого лікаря або закладу охорони здоров’я, де я перебував 
(-ла) під медичним наглядом, щодо:

• підтверджувальних досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ;

• клінічного діагнозу ВІЛ-інфекції та дати його встановлення;

• поточної схеми АРТ та дати її призначення;

• історії АРТ, динаміки кількості CD4 та рівня ВН ВІЛ (за можливості);

• останніх результатів обстеження на СD4, ВН ВІЛ, досліджень антиретровірусної резистентності (за 
наявності).

У разі неможливості надати запитувану інформацію, прошу сприяти наданню будь-якої наявної інформації, 
що стосується мого лікування ВІЛ-інфекції.

Інформацію щодо стану мого здоров’я та лікування прошу надіслати на:

________________________________________________________________________________________________
(Будь ласка, вкажіть електронну адресу (email), на яку буде надіслано медичну інформацію)

Підписуючи цю заяву, я надаю однозначну усвідомлену згоду Державній установі «Центр громадського 
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», включаючи медичних працівників відділу управління 
та протидії ВІЛ-інфекції, на доступ, обробку, розкриття та передачу конфіденційної інформації про мене, 
у розумінні статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я та статті 13 Закону України «Про 
протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний 
захист людей, які живуть з ВІЛ», що, зокрема, пов’язано з моїм подальшим лікуванням.

____________________________               __________________________      ___________________________
        (ПІБ особи, що підписала заяву)                            (підпис)           (число, місяць, рік)

 

mailto:stop.hiv%40phc.org.ua?subject=
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 Додаток 1 до Алгоритму (англ.)

 
To: Public Institution “Public Health Center of the MOH of Ukraine”  
HIV Management and Counteraction Department (email: stop.hiv@phc.org.ua)
 
From: _____________________________________________________________________________________________

(name of the person applying, date, month and year of birth)

________________________________________________________________________________________________
(series and number of the Ukrainian National passport, authority which issued the passport, date of issue)

________________________________________________________________________________________________
(country of temporary stay, name of the clinic where medical care is received now)

STATEMENT
on the provision of information on health and treatment

I, ____________________________________________________________________________________________, 
 (last name, first name, patronymic of the person applying)

who was under medical supervision in Ukraine in a medical facility _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
(indicate the name of the health care institution in Ukraine where the person received medical care and  

if available ambulatory card #, personal # in MIS HIV)

inform you that because of the military aggression of Russian Federation against Ukraine and the change of my 
place of permanent residence, by forced relocation outside the state border of Ukraine, in order to further receive 
HIV treatment at my temporary residence. I kindly ask PHC to facilitate the provision of information to me from my 
attending physician or health care institution where I was under medical supervision, regarding:

• confirmatory tests for serological markers of HIV;

• clinical diagnosis of HIV infection and date of its establishment;

• the current ART schedule and its prescription date;

• history of ART, dynamics of CD4 count and HIV VL levels (if available);

• most recent test results for CD4 count, HIV VL, antiretroviral resistance testing (if available).

If it is not possible to provide the requested above information, please facilitate the provision of any available 
information regarding my HIV treatment.

Please send information about my health and treatment to:

________________________________________________________________________________________________
(please specify an e-mail at which medical information will be sent)

By signing this statement, I give unambiguous informed consent to Public Institution “Public Health Center of the 
MOH of Ukraine”, including medical staff from the HIV Management and Counteraction Department, for access, 
processing, disclosure and transfer of my confidential information, in the sense of the article 39 of the Fundamentals 
of the legislation of Ukraine on health care and article 13 of the Law of Ukraine «Counteraction to the Spread of 
Diseases Caused by the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and the Legal and Social Protection of People Living 
with HIV», which, in particular, is related to my further treatment.

______________________________              __________________________   ___________________________
(Name of the person signing the Statement)         (signature)          (date, month, year)

 

mailto:stop.hiv%40phc.org.ua?subject=


Правовий інструментарій адвоката

49

Додаток 2 до Алгоритму

 
STATE INSTITUTION 

«PUBLIC HEALTH CENTER OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»

Date:

Personal information (provided in response to signed patient’s Statement)

Name of the patient

Age

Sex (male/female)

Date and type of confirmatory tests 
for serological markers of HIV

Date of HIV diagnosis

Clinical diagnosis

Current ART regimen

Date of current ART regimen Start

ART history

Date (DD/MM/YYYY) ART regimen Notes

Starting ART regimen

Dynamics of CD4 count and HIV VL

Date CD4, % CD4, cells/mm3 VL HIV-1 RNA,  
cop-ies/mL Notes



Посібник із міжнародних стандартів, практики ЄСПЛ та Національної судової практики у сфері ВІЛ/СНІДУ та ТБ

50

 Додаток 3 до Алгоритму

 

ЗАЯВА
щодо надання інформації про стан здоров’я та лікування

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка звертається)

перебував (-ла) під медичним наглядом у __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
(вказати найменування закладу охорони здоров’я, де особа перебувала під медичним наглядом; номер амбулаторної картки; 

індивідуальний номер в ТБ реєстрі)

повідомляю, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та зміною місця 
мого постійного проживання, шляхом вимушеного переміщення за межі державного кордону України, з 
метою подальшої можливості отримання протитуберкульозного лікування за місцем мого тимчасового 
перебування, прошу сприяти наданню мені інформації від мого лікуючого лікаря або закладу охорони 
здоров’я, де я перебував (-ла) під медичним наглядом, щодо:

• етапного або заключного клінічного діагнозу, що включає основне (основні) захворювання, 
ускладнення основного захворювання, супутні захворювання; 

• анамнезу захворювання на туберкульоз та попередніх епізодів лікування (за наявності); 

• результатів мікробіологічних досліджень з діагностики туберкульозу (молекулярно-генетичних 
методів, мікроскопії, культуральних методів та тестів медикаментозної чутливості до проти-
туберкульозних препаратів І-ІІ ряду) — на етапі діагностиці та в процесі за поточним епізодом 
лікування; 

• схеми антимікобактеріальної терапії за поточним епізодом лікування (дата початку лікування, 
схема лікування та її корекція (за наявності), дозування протитуберкульозних препаратів, загальна 
кількість прийнятих доз);

• інформації про переносимість поточної схеми лікування, розвиток небажаних явищ/побічних 
реакцій;

• останніх результатів клініко-інструментальних обстежень, включно з радіологічними, лабора-
торними та інструментальними дослідженнями; 

• іншої важливої інформації щодо стану мого здоров’я та лікування, що може вплинути на подальшу 
лікувально-діагностичну тактику;

• рекомендації щодо подальшої лікувальну-діагностичної тактики від мого лікуючого лікаря або 
закладу охорони здоров’я, де я перебував (-ла) під медичним наглядом.

У разі неможливості надати запитувану інформацію, прошу сприяти наданню будь-якої наявної інформації, 
що стосується мого лікування туберкульозу.

Інформацію щодо стану мого здоров’я та лікування прошу надіслати на:

________________________________________________________________________________________________
(вказати e-mail або месенджер, або інший доступний засіб зв’язку, що забезпечить отримання  

інформації через комп’ютерні мережі)



Правовий інструментарій адвоката

51

Підписуючи цю заяву, я

________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка звертається)

Підписуючи цю заяву, я надаю однозначну усвідомлену згоду Державній установі «Центр громадського 
надаю однозначну усвідомлену згоду Державній установі “Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України”, включаючи медичних працівників відділу управління та протидії туберкульозу, 
на доступ, обробку, розкриття та передачу конфіденційної інформації про мене, у розумінні статті 39 Основ 
законодавства України про охорону здоров’я та статті 20 “Про протидію захворюванню на туберкульоз”, що, 
зокрема, пов’язано з  моїм подальшим лікуванням.

____________________________               __________________________      ___________________________
        (ПІБ особи, що підписала заяву)                            (підпис)           (число, місяць, рік)

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

Австрія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

Aids Hilfe Wien

https://aids.at/en/ukraine/

Бельгія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

Cool And Safe

https://www.cool-and-safe.org/
fr/sante-sexuelle-en-belgique/
lieux-de-prevention/

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ для ЧСЧ 

Une asbl de promotion de la 
santé visant une diminution des 
nouvelles infections au VIH/sida 
et des infections sexuellement 
transmissibles (IST) auprès des 
hommes qui ont des relations 
sexuelles avec d’autres hommes

https://www.exaequo.
be/fr/s%C3%A9ropositif/
th%C3%A9rapie-suivi-
m%C3%A9dical/traitements-
antir%C3%A9troviraux

Болгарія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

Single Step Foundation

https://singlestep.bg/en/
endhivbg/

mailto:https://www.cool-and-safe.org/fr/sante-sexuelle-en-belgique/lieux-de-prevention/?subject=
mailto:https://www.cool-and-safe.org/fr/sante-sexuelle-en-belgique/lieux-de-prevention/?subject=
mailto:https://www.cool-and-safe.org/fr/sante-sexuelle-en-belgique/lieux-de-prevention/?subject=
mailto:https://www.exaequo.be/fr/s%25C3%25A9ropositif/th%25C3%25A9rapie-suivi-m%25C3%25A9dical/traitements-antir%25C3%25A9troviraux?subject=
mailto:https://www.exaequo.be/fr/s%25C3%25A9ropositif/th%25C3%25A9rapie-suivi-m%25C3%25A9dical/traitements-antir%25C3%25A9troviraux?subject=
mailto:https://www.exaequo.be/fr/s%25C3%25A9ropositif/th%25C3%25A9rapie-suivi-m%25C3%25A9dical/traitements-antir%25C3%25A9troviraux?subject=
mailto:https://www.exaequo.be/fr/s%25C3%25A9ropositif/th%25C3%25A9rapie-suivi-m%25C3%25A9dical/traitements-antir%25C3%25A9troviraux?subject=
mailto:https://www.exaequo.be/fr/s%25C3%25A9ropositif/th%25C3%25A9rapie-suivi-m%25C3%25A9dical/traitements-antir%25C3%25A9troviraux?subject=
https://singlestep.bg/en/endhivbg/
https://singlestep.bg/en/endhivbg/
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Болгарія
Медична допомога  
у сфері ВІЛ та ТБ

https://ukraine.gov.bg/ua/
health-information/

Велика 
Британія

Організація, яка може 
допомогти вам з соціальними 
питаннями

British Red Cross

https://www.redcross.org.
uk/get-help/get-help-as-a-
refugee/help-for-refugees-
from-ukraine

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

Trade Sexual Health

https://www.tradesexualhealth.
com/services.html

Молдова

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ТБ

Societatea Moldovei Împotriva 
Tuberculozei

https://smitmd.wordpress.com/
contact/

Естонія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

NGO Estonian Network of 
People Living with HIV

https://ehpv.ee/?lang=en

Грузія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ та ТБ

Dopomoga Ukraini

https://www.dopomoga.ge/
Home/PostInternalPage/282

https://ukraine.gov.bg/ua/health-information/
https://ukraine.gov.bg/ua/health-information/
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-ukraine
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-ukraine
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-ukraine
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-ukraine
https://www.tradesexualhealth.com/services.html
https://www.tradesexualhealth.com/services.html
https://smitmd.wordpress.com/contact/
https://smitmd.wordpress.com/contact/
https://www.dopomoga.ge/Home/PostInternalPage/282
https://www.dopomoga.ge/Home/PostInternalPage/282
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Грузія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

GHRN 

https://ghrn.ge/info/497/

Кіпр

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

The AIDS Solidarity Movement 

http://asmcyprus.org/asm/
Services_en.html

Чехія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

Česká společnost AIDS pomoc

https://www.hiv-komunita.
cz/clanky/info-pro-obcany-z-
ukrajiny.html

https://www.hiv-komunita.cz/
ukrayina.html

https://www.aids-pomoc.
cz/52-.html

Франція 

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

Pôle prévention des addictions

http://www.lekiosque.org/
checkpoint

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

Coalition PLUS, réseau 
international de lutte contre le 
sida

https://www.coalitionplus.org/

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

AIDES

http://www.aides.org/

http://asmcyprus.org/asm/Services_en.html
http://asmcyprus.org/asm/Services_en.html
https://www.hiv-komunita.cz/clanky/info-pro-obcany-z-ukrajiny.html
https://www.hiv-komunita.cz/clanky/info-pro-obcany-z-ukrajiny.html
https://www.hiv-komunita.cz/clanky/info-pro-obcany-z-ukrajiny.html
https://www.hiv-komunita.cz/ukrayina.html
https://www.hiv-komunita.cz/ukrayina.html
https://www.aids-pomoc.cz/52-.html
https://www.aids-pomoc.cz/52-.html
http://www.lekiosque.org/checkpoint
http://www.lekiosque.org/checkpoint
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Німеччина

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ 

Idshilfe

https://www.kompass.hiv/de

https://www.dagnae.de/aerzte/

Фінляндія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

Positiiviset ry on hiv

https://www.positiiviset.fi/

Угорщина

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

Háttér Society

https://en.hatter.hu/news/
yak-mi-dopomagaiemo-
bizhencyam-z-ukrayini

Ірландія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

Hivireland

https://www.hivireland.ie/
living-with-hiv/ukraine/

HSE (Health Service Executive) 
— це державна служба охрани 
здоров’я Ірландії

https://www2.hse.ie/services/
healthcare-in-ireland/
ukrainian-refugees.html

Італія

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

Associazione solidarietà AIDS 

http://www.asamilano30.org/

https://en.hatter.hu/news/yak-mi-dopomagaiemo-bizhencyam-z-ukrayini
https://en.hatter.hu/news/yak-mi-dopomagaiemo-bizhencyam-z-ukrayini
https://en.hatter.hu/news/yak-mi-dopomagaiemo-bizhencyam-z-ukrayini
https://www.hivireland.ie/living-with-hiv/ukraine/
https://www.hivireland.ie/living-with-hiv/ukraine/
https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/ukrainian-refugees.html
https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/ukrainian-refugees.html
https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/ukrainian-refugees.html
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Польща

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

Fundacja Edukacji Społecznej

http://www.fes.edu.pl/

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

National AIDS Centre

https://aids.gov.pl/na-strone-
glowna/ukraina/

Туреччина

Організація, яка надає 
допомогу у сфері ВІЛ

Positive Living Association

+90 850 888 0539

Instagram:  
@Refugeesupportpage

Якщо ви знаходитесь в іншій країні, можете скористатися актуальним 
переліком країн та клінік, де можна отримати АРТ: https://www.eceenetwork.
com/patients

Цей перелік оновлюватиметься і доповнюватиметься.

 

https://aids.gov.pl/na-strone-glowna/ukraina/
https://aids.gov.pl/na-strone-glowna/ukraina/
https://www.eceenetwork.com/patients
https://www.eceenetwork.com/patients
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Поза сумніву питання надання допомоги потерпілій від сексуального насильства особі є комплексним і 
першими, до кого постраждала особа звернеться, будуть медики, поліцейські та адвокати. Часто адвокати 
стають тою першої особою, до якої звернулася жертва і така первинність адвоката почала формуватися із 
появою технічних можливостей звертатися по допомогу заочно за допомогою сучасних засобів комунікації 
та чат-ботів із надання правової допомоги. 

Як свідчить досвід запровадження таких чат-ботів, через сором’язливість та небажання розказувати таку 
чутливу інформацію іншій людині у «живому контакті» жертва сексуального насильства швидше звернеться 
до вітруального-адвоката. 

Наприкінці 2019 року УГСПЛ разом із БО «100% Життя» оприлюднили спеціалізований чат-бот 
для підвищення оперативності реагування на юридичні запити від людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, 
уразливим до зараження ВІЛ та хворим на туберкульоз. Чат-бот розташований на порталах УГСПЛ, 
БО «100% Життя», та в соціальних мережах Facebook, Instagram, Viber22.  

Первинний контакт жертви насильства відбувається з пара-юристом, який 
перенаправляє до команди адвокатів системи Безоплатної правової допомоги, 
з якими укладено договір про співпрацю з БО «100% Життя».

Установити програму в телефоні адвокати, які мають намір надавати подібну 
допомогу, можуть за посиланням: https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=org.network.DataCheck_UA.prod

Звернемо увагу, що система безоплатної правової допомоги є тою ланкою, яка 
забезпечує збір доказав від осіб, постраждалих від сексуального насильства: 
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravo-na-bezoplatnu-vtorynnu-pravovu-do-
pomogu-otrymaly-poterpili-vid-seksualnogo-nasylstva-ta-katuvan-a-takozh-ly-
udy-yaki-vtratyly-dokumenty/ 

Відтак, опиняючись першою контактною особою, до якої звертається 
постраждала особа, адвокат має знати про всі можливості та переваги пост-
контактної профілактики ВІЛ і має негайно про це інформувати свого клієнта.  

Рішення про проведення пост-контактної профілактики прийматиме лікар, проте адвокат може переконати 
пацієнта у її доцільності та ефективності. 

Так, відповідно до Наказу МОЗ України від 1 лютого 2019 року № 278 «Про затвердження Порядку проведення 
та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або 
осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги»,  тестування 
на ВІЛ можна провести через шість тижнів після зґвалтування. Водночас рекомендовано направляти жертву 
зґвалтування на добровільне консультування і тестування (ДКТ) через 3-6 місяців для того, щоб уникнути 
потреби у повторному тестуванні. 

22 https://helsinki.org.ua/articles/instruktsiia-shchodo-komunikatsii-z-iur-botom-100-zhyttia-dlia-liudey-shcho-zhyvut-z-vil-snid-urazlyvym-do-
zarazhennia-vil-ta-khvorym-na-tuberkul-oz/

VII. АЛГОРИТМ ДІЙ АДВОКАТА
при роботі з особою, яка постраждала 
від сексуального насильства, з метою 
зниження ризиків ВІЛ інфікування

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.network.DataCheck_UA.prod
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.network.DataCheck_UA.prod
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravo-na-bezoplatnu-vtorynnu-pravovu-dopomogu-otrymaly-poterpili-vid-seksualnogo-nasylstva-ta-katuvan-a-takozh-lyudy-yaki-vtratyly-dokumenty/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravo-na-bezoplatnu-vtorynnu-pravovu-dopomogu-otrymaly-poterpili-vid-seksualnogo-nasylstva-ta-katuvan-a-takozh-lyudy-yaki-vtratyly-dokumenty/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravo-na-bezoplatnu-vtorynnu-pravovu-dopomogu-otrymaly-poterpili-vid-seksualnogo-nasylstva-ta-katuvan-a-takozh-lyudy-yaki-vtratyly-dokumenty/
https://helsinki.org.ua/articles/instruktsiia-shchodo-komunikatsii-z-iur-botom-100-zhyttia-dlia-liudey-shcho-zhyvut-z-vil-snid-urazlyvym-do-zarazhennia-vil-ta-khvorym-na-tuberkul-oz/
https://helsinki.org.ua/articles/instruktsiia-shchodo-komunikatsii-z-iur-botom-100-zhyttia-dlia-liudey-shcho-zhyvut-z-vil-snid-urazlyvym-do-zarazhennia-vil-ta-khvorym-na-tuberkul-oz/
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Медичний працівник має пропонувати пост-контактну профілактику особам зґвалтування з урахуванням 
оцінки ризику, що ґрунтується на вивченні обставин нападу (тобто, чи відбулося проникнення, кількість 
нападників, травми, яких зазнала жертва, тощо), і ступеня поширеності ВІЛ-інфекції в регіоні. Ризик 
передавання ВІЛ-інфекції зростає в таких випадках: якщо нападників було декілька; якщо особа має 
подряпану або пошкоджену шкіру; якщо є ознаки анального проникнення; якщо відомо, що нападник — ВІЛ-
позитивний або споживач ін’єкційних наркотиків.

Пост-контактна профілактика (ПКП), як правило, складається з 2 або 3 антиретровірусних (далі — АРВ) 
препаратів, які приймають протягом 28 днів. Існують певні проблеми і питання, пов’язані з призначенням 
пост-контактної профілактики, у тому числі складність консультування жертви з питань ВІЛ в такий важкий 
для неї час.

Адвокату слід скерувати свого клієнта якомога швидше (в ідеалі — протягом 72 годин після зґвалтування) 
у центр, який надає послуги ПКП. Якщо особа звертається по допомогу пізніше, надайте їй інформацію про 
послуги добровільного консультування і тестування (ДКТ), доступні у регіоні. Важливо донести до клієнта 
також інформацію, що пост-контактну профілактику можна розпочати одночасно з екстреною контрацепцією.

Радимо адвокатам звернути увагу на Рекомендації та зауваження щодо висвітлення психологами, публічними 
особами та ЗМІ тем жорстокого поводження, злочинів проти сексуальної недоторканості особистості та 
інших злочинів в період війни23. Положення, які важливі для адвокатів у спілкуванні з жертвами сексуального 
насильства викладені нижче:

1.  Принцип пріоритетності інтересів травмованої особистості відносно колективних (суспільних) 
інтересів. Потреби людини, яка зазнала насильства, у безпеці, збереженні приватності, автономії, 
допомозі є абсолютним пріоритетом відносно потреб суспільства в оприлюдненні суспільно значущої 
інформації. 

2.  Принцип інформованої згоди та її зворотності. Кожен фахівець, залучений до супроводу особи, яка 
зазнала насильства, зобов’язується заручитися інформованою згодою цієї особи на оприлюднення її 
історії, детально обговоривши і узгодивши цілі, обсяг, міру деталізації, контекст такого оприлюднення. 

3.  Принцип компетентного втручання. Кожен фахівець, залучений до психологічного супроводу особи, 
яка зазнала насильства, або поширення її історії на суспільний загал, визнає свою відповідальність 
за публічне надання доказів своєї належної кваліфікації/спеціалізації у роботі з чутливими темами 
насильства.

4.  Принцип конфіденційності та анонімності. Інформаційні матеріали щодо воєнних злочинів, злочинів 
проти людяності, жорстокого поводження, мають безумовно захищати право осіб, які постраждали 
внаслідок таких злочинів, на конфіденційність, анонімність, недоторканість приватного життя. 
Фахівець несе відповідальність за надання для подальшого розповсюдження відомостей, фотографій, 
малюнків тощо, що належать жертві, та можуть бути використані для небажаного розкриття її особи, 
навіть за наявності інформованої згоди. 

5.  Принцип необхідного і достатнього обсягу інформації. За можливості варто уникати оприлюднення 
історій людей, які зазнали насильства, навіть за наявності інформованої згоди. Рекомендується 
посилатися на вже оприлюднені, у тому числі офіційними особами, приклади, обговорювати не 
стільки долю конкретних осіб, скільки узагальнене явище. Інформуючи суспільний загал про 
обставини скоєного злочину проти сексуальної недоторканості особистості, фахівець зобов’язується 
уникати надмірної деталізації та емоційної забарвленості повідомлень з метою запобіганню 
вторинній травматизації у жертви та її близьких, травми свідка або надмірного/патологічного 
емоційного залучення в аудиторії. Розкриття зайвих деталей також є небезпечним з точки зору 
захисту конфіденційності та анонімності особи чи осіб, чия історія поширюється, що є абсолютно 
неприйнятним наслідком такого поширення. 

23 https://www.facebook.com/645017952595504/posts/pfbid0J4ivJqPwuea77WsiDtjCfhwxMTTkSn8PMEeKpWM1V83pcjpULxfCReNK9SQxRBGQl/

https://www.facebook.com/645017952595504/posts/pfbid0J4ivJqPwuea77WsiDtjCfhwxMTTkSn8PMEeKpWM1V83pcjpULxfCReNK9SQxRBGQl/
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6.  Принцип неупередженого та недискримінуючого висвітлення. Жодна особа, яка зазнала насильства, 
не заслуговує на те, що з нею сталося, не несе відповідальності за свої страждання, не має імпліцитних 
умов, залежних від її статі, віку, походження, які роблять її переживання більш або менш болісними 
порівняно з іншими. Кожна людина переживає те, що з нею сталося, у свій спосіб і заслуговує на 
безумовну повагу до себе та своїх переживань. Інформуючи суспільство про випадки жорстокого 
поводження російських військових з мирним населенням, зокрема злочини проти сексуальної 
недоторканності особистості, необхідно дотримуватися гендерно-чутливого підходу. Зокрема, 
уникати оціночних суджень або коментарів щодо різного ступеню травмівного впливу насильства, у 
тому числі сексуалізованого, на осіб різної статі. Досвід зіткнення з насильством може бути руйнівним 
як для жінок, так і для чоловіків. 

7.  Принцип суспільної значущості інформації. Поширюючи інформацію, що торкається чутливих або 
травмагенних тем, важливо пам’ятати, що сексуальне насильство є не ексцесом війни, а різновидом 
зброї, що застосовується проти всього суспільства. Варто фокусуватися на просвітництві аудиторії, 
поясненні причин та наслідків тих чи інших подій, наданні узагальнених рекомендацій. Етична комісія 
закликає фахівців, задіяних у висвітленні російських воєнних злочинів проти громадян України, 
чітко усвідомлювати мету такого висвітлення, уникати зайвої травматизації суспільства, натомість 
усіма доступними засобами сприяти зміцненню його солідарності, стійкості, спроможності чинити 
ефективний опір ворогу.  

ПІДСУМОК:

1. При комунікації та підготовці документів для з людей, які живуть з ВІЛ та пацієнтами, хворими 
на ТБ слід уникати дискримінаційної та стигматизиучої термінології.

2. Війна вивела адвоката на передову комунікації з людьми, які живуть з ВІЛ та пацієнтами, 
хворими та ТБ, відтак роль адвоката зростає у складовій протидії поширенню ВІЛ та ТБ в 
умовах війни.

3. Як складова національного законодавства практика ЄСПЛ дає адвокатові всі підстави для 
формування стратегії по справі, керуючись принципами недопущення дискримінації, 
нерозголошення інформації щодо ВІЛ та ТБ статусу особи. 

4. Офіційні документи таких організацій, як ВООЗ та UNITAID дають адвокатові науково 
обґрунтовані аргументи на користь декриміналізації ч.1 статті 130 КК України та можливість 
спростування соціальної небезпеки в суб’єктивній стороні складу злочину.

5. Адвокатам радимо оновлювати інформацію за наведеними в посібнику посиланнями на 
відповідні інформаційні ресурси з метою сприянню швидкому доступу до пост-контактної 
профілактики інфекційних хвороб.   

6. При роботі з підлітками від 16 років, в анамнезі яких ВІЛ чи ТБ чи інше інфекційне захворювання, 
яке передається статевим шляхом, слід дотримуватися принципу «обережного інформування» 
батьків та законних представників.

7. Війна накладає особливості та комунікацію адвоката і постраждалої від сексуального 
насильства особи крізь призму недопущення повторного травмування, водночас адвокат має 
інформувати про необхідність якнайшвидшого обстеження на предмет виявлення ВІЛ та ТБ та 
якнайшвидшого призначення лікування. 
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