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М
едичне право є однією з небагатьох галузей права, яке пройшло в 
своєму розвитку нетиповий шлях – народившись міжнародним, 
поступово воно стало національним.

Норми міжнародного медичного права постійно впливали 
на позитивний розвиток національного медичного законодав-

ства різних країн – починаючи з часів, коли міжнародна спільнота, намагаю-
чись захистити цивільне населення та поранених бійців, почала розробляти 
та приймати відповідні конвенції, і продовжуючи сьогоденням, коли були 
прийняті сучасні міжнародні документи – Декларація відносно медичної 
освіти (Іспанія, жовтень 1987 р.), Положення про медичне дослідження, "теле-
медицину" та медичну етику (Іспанія, вересень 1992 р.) тощо. На черзі Україна 
та її законодавство.

Як відомо, рух суспільства по шляху прогресу породжує нові галузі права, 
які сьогодні прийнято іменувати галузями четвертого покоління: інформаційне, 
страхове, спортивне, медичне та деякі інші, що зараз формуються. Розвиток 
науки та техніки, особливо в галузі медицини, біотех нологій та євгеніки, ста-
вить перед суспільством проблему формування та розвитку медичного права 
як самостійної галузі права, що має свій предмет, метод, систему, та саме 
головне, набір джерел» .

На теренах колишнього СРСР медичне право як самостійна галузь права почала 
розвиватися з 1984 року завдяки працям професора Ю.Д. Сергєєва, доктора медичних 
наук та заслуженого юриста. Отже, ця галузь від самого початку була спільним дітищем 
юристів та медиків.

Медичне право виникло як галузь міжнародного права. Шоста сесія 
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (1953р.), дослідивши пропозицію уряду 
Бельгії про проведення досліджень, пов’язаних з міжнародним медичним правом 
та порівняльним законодавством в галузі охорони здоров’я, прийняла Резолюцію 
№ 6.40., в якій запропонувала організувати дослідженні проблем міжнародного 
медичного права. Попередня робота була проведена Виконкомом Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, який запросив точки зору багатьох урядів, науко-
вих, громадських організацій та приватних осіб про необхід ність вивчення про-
блем міжнарод ного медичного права. Отримані відповіді свідчили про загальну 
зацікав леність в дослідження та розробці цієї проблеми. 47-а конференція 
Асоціації міжнародного права, яка проходила в Дубровнику (1956 р.) постанови-
ла заснувати Комітет з міжнародного медичного права, і рішенням Виконкому 
Асоціації від 26 жовтня 1956 року такий комітет було утворено. У низці країн 
також виникли національні комітети. У Резолюції, прийнятій 47-ю Конференцією 
Асоціації міжна родного права, стверджувалось, що головна мета міжнародного 
медичного права полягає в підсиленні юридичних гарантій більш ефективної 
охорони жертв збройних конфліктів, особливо по відношенню до покращення 

Міжнародне медичне право 
та його вплив на медичне 
законодавство України
М.Р. БАРИШНІКОВ, голова юридичної служби медичної фірми "Борис", адвокат

актуально

20 травня 2008 р. у м. Києві 
відбувся круглий стіл “Концеп-

ція розвитку медичного права 

і законо давства України у 

галузі охорони здоров'я”, 
організований Українською 
медико-правовою асоціацією, 
Спілкою адвокатів України та 
Академією адвокатури України 
за сприяння Національного 
м е д и ч н о г о  у н і в е р с и т е т у
 ім. О.О. Богомольця, Українського 
інституту стратегічних дослід-
жень МОЗ України, Всеукраїнсь-
кого лікарського товариства, 
Всеукраїнської асоціації захисту 
прав пацієнтів “Здоров’я нації” та 
Лікарської асоціації Миколаївсь-
кого регіону. У заході взяли 
участь лікарі, юристи, організа-
тори охорони здоров'я, науковці, 
представники пацієнтських 
організацій з різних регіонів 
України. Учасники круглого столу 
обговорили напрями розвитку 
медичного права України, пер-
спективи удосконалення чинно-
го законодавства у галузі охоро-
ни здоров'я, а також питання, що 
є нагальними для медичної 
діяльності та вимагають належ-
ного законодавчого врегулю-
вання або удосколення правозас-
тосовної практики. У наступних 
номерах “Ліки України” публіку-
ватимуть найбільш цікаві висту-

пи і пропозиції.
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деяких положень Женевських конвенцій 1949 року. Як відзначає В.С.  Михайлов, 
головна увага зверталась на доволі вузьку галузь-допомогу жертвам війни, тому 
нову галузь можна було назвати міжнародним військово-медичним правом. У 
найбільш концентрованому виді такий погяд на міжнародне медичне право 
було викладено в доповіді Комітету з міжнародного медичного права на 
Гамбурзькій конференції Асоціації міжнарод ного права (1960 р.), де зазначалось: 
«Ця гілка міжнарод ного права всебічно розвивається на шляху до того, щоб 
зайняти значне місце в рамках міжнародного права війни». 

У черговий раз питання про медичне право було поставлене в зв’язку з 
дебатами навколо проблем медичної етики та деонтології на IV Міжнародній 
медико-правовій конференції в Празі в 1977 році. В доповідях на конференції 
була відзначена специфічність правових норм, які врегульовують діяльність 
медичних співробітників, що призвело до виступу з боку багатьох вчених-
медиків та юристів з пропозицією про виокремлення правових питань медици-
ни в самостійну галузь права-медичне право. На думку А.А. Маракушева, С.Я. 
Чікіна та В.К. Кузнєцова враховуючи важливість медичної етики та медичної 
деонтології, як особливої професійної категорії, а також виникнення гострих 
морально-етичних та юридичних питань в галузі медицини та медичних 
досліджень, особливо в трансплантації непарних органів, евтаназії та інших 
проблем, слід підтримати пропозицію вчених про створення спеціальної галузі 
права – медичного права. 

На думку В.С. Михайлова, існує велика група міжнародно-правових норм, що 
регулює специфічну галузь міжнародних відносин, – відносини між суб’єктами 
міжнародного права з питань охорони здоров’я людей (як в мирний так і в 
воєнний час). Сукупність цих норм, на думку вченого, і складає міжнародне 
медичне право, яке є частиною, галуззю загального міжнародного права. Коло 
питань міжнародного медичного права, на думку вченого, надзвичайно широ-
кий. Воно охоплює проблеми як мирного, так і військового часу. 

Певні питання охорони здоров’я вже отримали конвен ційне закріплення, у 
деяких випадках доволі деталізоване (боротьба з особливо небезпечними хво-
робами, контроль над наркотичними речовинами тощо). Разом з тим, є пробле-
ми, які отримали певні нормативні основи, сфор мульо вані в статутах ООН та 
ВООЗ. Але поставлені в самій загальній формі, вони вимагають більш докладної 
розробки конвен ційного характеру. До них відносять такі багато планові питан-
ня: охорона материнства та дитинства, контроль над якістю продуктів харчуван-
ня, фармацевтичних препаратів, тощо».

У той же час, інший автор, Є.В. Гусева вважає, що право людини на здоров’я 
може розглядатись як частина галузі міжнародного права – захисту прав люди-
ни. Однак, як зазначає автор, велика група норм, які врегульовують 
співробітництво держав в галузі охорони здоров’я та медицини, може бути 
відне сена до такої галузі міжнарод ного права, як міжнародне співробітництво 
по спеціаль ним питанням. У цей час, вказує Є.В. Гусева, співро біт ництво в сфері 
міжнародної охорони здоров’я регулюється великою кількістю між на родних 
конвенцій, багатосторонніх та двосторонніх угод. Ці норми можливо об’єднати, 
інтегрувати в одну цілісну правову спільноту, під якою розуміється міжнародне 
медичне право. Ствердження міжнародного медичного права як комплексної 
галузі міжнародного права – крок вперед в боротьбі за право людини, це дає 
більше можливостей для розвитку та наповнення конкретним змістом поняття 
одного з основних прав людини – права на здоров’я.

У сфері міжнародного медичного права реалізуються як загальні принци-
пи міжнародного права (мирне співіс нування, невтручання у внутрішні спра-
ви суверенної держави, тощо), так і спеціалізовані, до яких В.С. Михайлов 
відніс наступні:

Матеріали рубрики надано Українською медико-правовою асоціацією

Право на здоров’я – одне з 1. 
основних прав людини.
Досягнення будь-якої держа-2. 
ви в сфері покращання охоро-
ни здоров’я являють собою 
цінність для всіх держав та 
народів Землі.
Турбота про стан здо ров’я 3. 
населення в кожній державі 
лягає на уряди цих держав
Боротьба з розповсюдженням 4. 
хвороб є обов’язком всіх дер-
жав в світі.
Неприпустимість здійснення 5. 
б у д ь - я к и х  з л о ч и н н и х 
біологічних та медичних 
експериментів над людиною.
Лікар має право та зобов’яз-6. 
аний зберігати медичну 
таємницю, яка має поважатись 
законом та окремими грома-
дянами.
Здоров’я матері та дитини є 7. 
фактором першосту пе невої 
важливості.

Історія розвитку міжна родно-
правових норм в сфері охорони 
здоров’я включає кілька етапів. 

Першими правовими нор мами, 
спрямованими на охорону здоров’я 
людей, були норми внутрішньо-
держав ного права, пов’я заними з 
намаганнями запобігти поширенню 
епідемій інфекційних хвороб. Міжна-
родно-правові норми з’яви лись 
пізніше, їх виникнення стало об’єк-
тив  ною необхідністю, оскільки 
окремі держави були не в змозі вести 
ефективну боротьбу проти епідемій. 
В ті часи найбільш поширеним захо-
дом була ізоляція. Поступово в 
європейсь ких країнах стали утворю-
ватись спеціальні санітарні органи. 
Наприклад, у 1348 році у Венеції 
було створено санітар ну раду, в 1448 
році перетворену на Санітарне бюро, 
в 1485 році вже з’явився постійний 
магіст рат охорони здоров’я, який 
отримав в 1504 році право карати на 
смерть осіб, які порушували встанов-
лені правила карантину. На початку 
XX сторіччя в 1903 році в Парижі 
п р о й ш л а 
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міжнародна санітарна конференція, яка прийняла принципове рішення про 
створення Міжна род ного бюро громадської гігієни, потім була утворена 
Організація охорони здоров’я Ліги націй.

Вже на ранніх етапах розвитку національного права такі пам’ятки феодаль-
ного законодавства, як Устав князя Володимира Святославовича (X–XI cт.) та 
Руська Правда (IX–XI ст.) містили норми, що належать до лікарняної діяльності, 
які в цілому відповідала за змістом та рівнем сучсаним на той момент розробкам 
в галузі норм, які врегульовували надання медичної допомоги в інших країнах. 

Сучасне міжнародне право розвивається. Як відзначав І.І. Лукашук, "…в 
міжнародному праві з’явились нові галузі, які відповідають його новим функціям".

Медичне право починає отримувати визнання національних правових 
систем. 

Основними шляхами імплементації норм міжнародного медичного права в 
національне законодавство є наступні:

“прямий” – через обов’язкові до виконання рішення Всесвітньої організації • 
охорони здоров’я та Всесвітньої організації праці-організацій, повноправ-
ними членами яких є Україна;
опосередкований – шляхом укладання та ратифікації міжнародних • 
угод, які містять зобов’язання для держави у галузі забезпечення права 
на охорону здоров’я (Угода про надання медичної допомоги громадя-
нам держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, 27 березня 
1997 року – ратифікована із застереженнями 01.06.2000 року, Угода 
про співробітництво в галузі охорони здоров’я и медичних наук між 
Міністерством охорони здоров’я України та МОЗ Кітайської Народної 
Республіки, 31 жовтня 1992 року);
доктринальний – через використання базових ідей та засадничих • 
принципів, які розроблені або розробляються світовою спільнотою в 
галузі медичного права (Рекомен дація № R(90)3 Комітету міністрів Ради 
Європи державам-учасникам відносно медичних дослідів на людині. 06 
лютого 1990 року на 43-й нараді заступників міністрів);
інституційний – через врахування напрацювань та рекомендацій • 
міжнародних організацій у галузі медичного права, таких, як Всесвітня 
медична асоціація, Всесвітня Асоціація медичного права, тощо.

Під час розробки кожного норма тив но-правового акту в галузі медичного права 
має бути врахований міжнарод ний досвід.
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