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Постановка проблеми. Визначено недостатню вивченість ролі реалізації прав особи при виконанні судових рішень 
про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні на фіксації першочергово-
сті захисту прав, свобод і законних інтересів громадянина. Завданнями статті є визначення особливостей реалізації 
прав людини в ході кримінального провадження, обумовлення проблематичності застосування примусових заходів 
медичного характеру, розкрити особливості впливу сучасної судової практики на застосування примусових заходів 
медичного характеру. Методи. Під час дослідження застосовувались загальнонаукові методи (аналіз, систематиза-
ція) для визначення категорій права, що характеризують забезпечення прав особи при виконанні судових рішень про 
застосування примусових заходів медичного характеру, а також спеціальні методи, зокрема: догматичний – з метою 
тлумачення кримінальних процесуальних категорій; системно-структурний – для характеристики елементів прав 
особи при виконанні судових рішень; моделювання – для формулювання пропозицій до законодавства щодо удо-
сконалення прав особи при виконанні судових рішень. Результати. Розглянуто регламентуючі положення Криміна-
льного процесуального Кодексу в контексті застосування примусових заходів медичного характеру. Обумовлено об-
меженість доступу до правосуддя, втрату функції додаткової гарантії реалізації прав на захисника чи законного 
представника в сучасному кримінальному провадженні. Розглянуто позицію Верховного Суду відносно реалізації 
права на здійснення судового перегляду за власним бажанням особи, яка примусово утримується у психоневроло-
гічному закладі. Охарактеризовано варіанти припинення застосування примусових заходів медичного характеру на 
основі зміни рішення психіатричної комісії. Проаналізовано доцільність проведення медичного огляду осіб, відносно 
яких застосовані примусові заходи медичного характеру, з метою вчасного виявлення змін у клінічній картині захво-
рювання. Відзначено, що керівництво психоневрологічного закладу та адміністрація кримінально-виконавчої устано-
ви зобов’язані гарантувати безперешкодну можливість проведення обстеження особи обраним незалежним фахів-
цем на території закладу. Проаналізовано завдання діяльності Прокуратури відносно застосування примусових 
заходів медичного характеру. Охарактеризовано роль прокуратури у реалізації наглядових функцій за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у кримінальному провадженні щодо примусових заходів медичного характеру. 
Висновки. Зазначено, що одним із найбільш пріоритетних напрямів сучасної судово-правової реформи в Україні є 
вдосконалення кримінального процесуального законодавства і, зокрема, провадження по виконанню судових рішень 
про застосування примусових заходів медичного характеру.  

Ключові слова: досудове розслідування; право особи; примусові заходи; кримінальне провадження; 
медичні показники; судове рішення 
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Problem statement. Insufficient study of the role of realization of individual rights in the execution of court decisions on the 
application of coercive measures of a medical nature in criminal proceedings to fix the priority of protection of the rights, 
freedoms and legitimate interests of citizens. The purposes of the article are to determine the peculiarities of the 
implementation of human rights in criminal proceedings, to determine the problems of the application of coercive measures 
of a medical nature, to reveal the features of modern judicial practice on the application of coercive measures of a medical 
nature. Methods. During the study, general scientific methods (analysis, systematization) were used to determine the 
categories of law that characterize the rights of the individual in the execution of court decisions on the application of 
coercive measures of a medical nature, as well as special methods, in particular: dogmatic – to interpret criminal procedural 
categories; system-structural – to characterize the elements of individual rights in the execution of court decisions; modeling 
– to formulate proposals to the legislation on the improvement of individual rights in the execution of court decisions. 
Results. The regulatory provisions of the Criminal Procedure Code in the context of the application of coercive measures of 
a medical nature are considered. Due to limited access to justice, the loss of the function of an additional guarantee of the 
rights to a lawyer or legal representative in modern criminal proceedings. The position of the Supreme Court regarding the 
exercise of the right to a judicial review at one's own request of a person who is forcibly detained in a psychoneurological 
institution is considered. Variants of termination of application of compulsory measures of medical character based on 
change of the decision of the psychiatric commission are characterized. The expediency of conducting a medical 
examination of persons against whom coercive measures of a medical nature have been applied, in order to detect changes 
in the clinical picture of the disease in a timely manner. It is noted that the management of the psychoneurological institution 
and the administration of the penitentiary institution are obliged to guarantee the unimpeded possibility of conducting an 
examination of the person by a selected independent specialist on the territory of the institution. The tasks of the 
Prosecutor's Office regarding the application of coercive measures of a medical nature are analyzed. The role of the 
prosecutor's office in the implementation of supervisory functions for compliance with the law in the execution of court 
decisions in criminal proceedings concerning coercive measures of a medical nature is described. Conclusions. It is noted 
that one of the most priority areas of modern judicial reform in Ukraine is the improvement of criminal procedure legislation 
and, in particular, the implementation of court decisions on the application of coercive measures of a medical nature.  

Key words: pre-trial investigation; individual right; coercive measures; criminal proceedings; medical indicators; 
court decision 

 

Постановка проблеми 

Впровадження принципів правової держави є 
гарантією реалізації прав, свобод і законних ін-
тересів громадянин України при виконанні судо-
вих рішень. Виконання судових рішень має про-
водитися у межах чітких стандартів прийнятих 
міжнародних нормативно-правових документів, 
згода на правову юрисдикцію яких визначена 
Верховною Радою України, правових норм дію-
чого українського законодавства. Детальне та 
постійне врахування визначних норм, переду-
сім, має здійснюватися у межах виконання су-
дових рішень, де передбачаються ситуативні 
лімітування у ситуаціях, визначених законом, 
прав і свобод громадянина. Реалізація завдань 
кримінального провадження не є можливим без 
проведення запобіжних заходів. У зв’язку з ви-
значеними межами дослідження питання засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру, законного встановлення ліміту прав особи 
акцентує увагу значної кількості науковців. 

Так, В.Л. Кириченко здійснила аналіз дис-
кримінаційних аспектів кримінального прова-
дження щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру. А також надала наукові 
пропозиції стосовно забезпечення балансу сус-

пільного та приватного інтересу передбачити 
обов’язкову участь прокурора та захисника і за-
конного представника під час розгляду комісією 
лікарів-психіатрів шляхом винесення питання 
про необхідність продовження, зміни або при-
пинення примусових заходів медичного харак-
теру [1]. Д. Виткаускас розглянув особливості 
захисту прав на справедливий судовий розгляд 
в рамках Європейської конвенції про захист 
прав людини, що надало можливість в рамках 
дослідження акцентувати увагу на важливості 
незалежного суду [2]. В. Смирнова-Бартенєва 
розглянула питання діяльності прокурора при 
виконанні судових рішень, пов’язаних із засто-
суванням примусових заходів медичного харак-
теру, що дозволило встановити роль представ-
ників прокуратури у забезпеченні прав особи 
при виконанні судових рішень про застосування 
примусових заходів медичного характеру [3]. Ч. 
Ван, Н. Лі, М. Цзян, К. Діра, Ч.-Р. Сі (Wang, Li, 
Jiang, Deara and Hsieh, 2017) систематизували 
записи про судовий розгляд зловживань як по-
тенціальний показник якості медичного обслу-
говування в Китаї [4]. М. Болкато, М. Санавіо, Д. 
Родрігес, А. Апріле (Bolcato, Sanavio, Rodriguez 
and Aprile, 2020) представили пропозиції щодо 
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застосування показника якості для медико-
правових консультацій у галузі медичної відпо-
відальності [5]. М. Шепець (Šepec, 2018) акцен-
тував увагу на криміналізації діяльності лікаря, 
порушення ним етичних професійних норм, що 
призводить до інвалідності чи смерті пацієнта 

[6]. Разом із тим, саме щодо України потребу-
ють актуалізації висловлені новації. 

Звідси, мета статті – встановити юридичні 
закономірності забезпечення прав особи при 
виконанні судових рішень про застосування 
примусових заходів медичного характеру у кри-
мінальному провадженні в контексті сучасних 
норм кримінального процесуального права в 
Україні. Наукова новизна роботи полягає у ная-
вності оновленого наукового підходу до засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру у кримінальному провадженні відповідно 
до внесених змін у регулюючі нормативно-
правові документи, щодо чого встановлено цик-
лічність дій судової установи, прокуратури та 
адміністрації лікувального закладу в забезпе-
ченні прав особи при виконанні судових рішень. 
Завданнями роботи є визначення особливостей 
реалізації прав людини в ході кримінального 
провадження, обумовлення проблематичності 
застосування примусових заходів медичного 
характеру, розкрити особливості впливу сучас-
ної судової практики на застосування примусо-
вих заходів медичного характеру. 
Реалізація прав людини в ході  
кримінального провадження 

Права людини, як здорової, так і хворої є 
найвищою цінністю суспільства, а їх захист – 
головним обов’язком держави. Психіатрична 
допомога особам, які страждають на психічні 
розлади, гарантується державою і здійснюється 
на основі законності, гуманності і дотримання 
прав людини. Психічний розлад може істотно 
змінювати ставлення людини до життя, самої 
себе): а також ставлення суспільства до людини. 

Відсутність належного правового регулюван-
ня примусових заходів медичного характеру 
може стати однією з причин неправосудного їх 
застосування, що завдає шкоди здоров’ю, люд-
ській гідності і прав громадян, а також міжнаро-
дному престижу держави. 

Сучасна процедура регламентації криміна-
льного провадження орієнтована на фіксації 
першочерговості захисту прав, свобод і закон-
них інтересів громадянина при виконанні судо-
вих рішень, в особливу категорію яких виділено 
психічно хворих осіб. У зв’язку з цим виконання 

судових рішень відносно особи обумовлюється 
здійснення примусових заходів медичного хара-
ктеру, що є складовими системи особливих по-
рядків кримінального провадження відповідно 
до глави 39 розділу VI Кримінального процесуа-
льного кодексу України [7]. Вказане обумовлено 
захистом визначеної категорії правопорушників 
відносно світової спільноти, що встановлює пе-
релік вимог перед державою щодо систематич-
ної оптимізації змістовного наповнення україн-
ського законодавства та приведення його у 
відповідність до діючих міжнародних стандартів. 
Проблемність застосування примусових  
заходів медичного характеру 

У провадженні відносно особи, яка підозрю-
валась або обвинувачувалась у вчиненні зло-
чину, а потім, до факту ухвалення вироку, за-
хворіла на психічне захворювання, що 
обумовлює потребу в застосуванні примусових 
заходів медичного характеру, ситуація кардина-
льно відрізняється відносно провадженням що-
до неосудної особи. Мова йде про особу, яка в 
процесі захворювання втратила дієздатність. 

При застосуванні примусових заходів медич-
ного характеру, що призначаються судом, вини-
кає ряд проблем. В першу чергу, вони пов’язані 
з недостатнім правовим регулюванням вико-
нання примусових заходів медичного характеру, 
а також контролю за їх виконанням. По-друге, 
ряд проблем організаційного характеру виникає 
через те, що виконуються щодо засуджених 
примусові заходи медичного характеру, що при-
значаються судом, не є пріоритетним напрям-
ком діяльності установ, які їх виконують. Уста-
нови, які виконують покарання, вважають 
застосування примусових заходів медичного 
характеру "другорядним" напрямком діяльності, 
хоча останні призначаються за рішенням суду. 

Зважаючи на наявність вищевказаних органі-
заційно-правових проблем діяльності установ 
кримінально-виконавчої системи за застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру 
щодо засуджених, підвищення ефективності їх 
функціонування, можна було би здійснювати 
шляхом належної організації контролю (нагля-
ду) з боку, перш за все, судових органів, органів 
прокуратури та правозахисних інститутів грома-
дянського суспільства. 

Однак і в цій сфері є ряд проблем, що ускла-
днюють здійснення ефективного контролю (на-
гляду) за їх діяльністю: в суду відсутні необхідні 
повноваження для здійснення ефективного кон-
тролю; застосування примусових заходів меди-
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чного характеру щодо засуджених не належить 
до пріоритетних питань, що підлягають перевір-
ці з боку органів прокуратури при відвідуванні 
виправних установ; законодавчо не закріплений 
предмет громадського контролю в досліджува-
ній сфері. 
Вплив сучасної судової практики на  
застосування примусових заходів  
медичного характеру 

29.09.2016 року судова палата у криміналь-
них справах Верховного Суду України у справі 
№ 246кс15 (16) дійшла висновку, що відносно 
положення пункту 2 частини 3 статті 129 Кон-
ституції України та статті 10 КПК, особа, віднос-
но якої вирішувалось питання відносно впрова-
дження примусових заходів медичного 
характеру, не позбавлена права надавати каса-
ційні скарги відносно прийнятого судового рі-
шення, прийнятого в порядку, зазначеному в 
главі 39 КПК [7]. 

Через відсутність прямої вказівки в Криміна-
льному процесуальному кодексі на право особи, 
відносно якої визначається питання щодо за-
стосування примусових заходів медичного ха-
рактеру, оскаржувати судові рішення та висту-
пати ініціатором перегляду, володіти інфор-
мацією відносно подання апеляційної та каса-
ційної скарги, заяви про їх перегляд, подавати 
на них оскарження, в судовій практиці виокрем-
люють окремі випадки штучного ізолювання та-
ку категорію осіб від обумовлених прав, а реалі-
зація зазначених прав на захисника чи 
законного представника втрачає функцію дода-
ткової гарантії [1]. Відсутність або недостатня 
правоздатність відносно заявника для подання 
апеляції у кримінальній справі (Papon v. France) 
визнається ЄСПЛ одним із 4 проблемних на-
прямків, що обумовлені правом на доступ до 
правосуддя [2]. 

Досить цікавою є позиція Верховного Суду, 
представлена в ухвалі від 27.02.2020 р. по 
справі № 716/1511/16-к, де суд зазначив: "У рі-
шенні у справі "Горшков проти України" від 08 
листопада 2005 року у пункті 44 ЄСПЛ вказано, 
що ключовим гарантом за п.4 ст.5 Конвенції є 
те, що особа, яка примусово утримується у пси-
хоневрологічному закладі, повинна мати право 
на здійснення судового перегляду за її власним 
бажанням. У Пункті 4 ст.5 Конвенції визначаєть-
ся наявність незалежного правового інструмен-
ту, за допомогою якого особа, яка утримується, 
має можливість постати перед суддею, який 
прийме рішення відносно законності тривалого 

утримання" [4]. 
Припинення застосування примусових захо-

дів медичного характеру відбувається на основі 
рішення суду, регламентовано обмеженнями 
територіальної юрисдикції, відносно якого прий-
нято судове рішення чи організовано лікування. 
Припинення також відбувається за умови, якщо 
особа, яка здійснила суспільно небезпечну дію, 
перебуваючи у стані неосудності, видужала або 
якщо в результаті змін у стані її здоров’я більше 
не є актуальними застосовування заходів меди-
чного характеру. 

Розгляд вірогідності припинення застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру 
відбувається після подання представника ме-
дичного закладу (лікаря-психіатра), де перебу-
ває зазначена особа, відповідно до встановле-
ного порядку у статті 95 та статті 512 ККУ [7]. До 
подання необхідно додати висновок комісії ліка-
рів-психіатрів, в якому представлена аргумен-
тація доцільності завершення застосування ме-
дичних примусових заходів. 

Припинення застосування примусових захо-
дів медичного характеру також може здійснюва-
тися судовою установою за заявою особи, до 
якої застосовуються примусові заходи медично-
го характеру, або її адвоката чи іншого законно-
го представника, у випадку якщо зазначена 
особа у зв’язку з незадовільним станом здо-
ров’я не здатна свідомо подати до суду відпові-
дну заяву. 

Особи, до яких застосовані примусові заходи 
медичного характеру, повинні бути оглянуті ко-
місією лікарів-психіатрів з регулярністю один 
раз на 6 місяців для перегляду факту наявності 
аргументів для звернення до суду із заявою про 
припинення застосування вказаних заходів. Це 
право може бути реалізовано в незалежності 
від того, чи повинно розглядатися зазначене 
питання судовою інстанцією у встановлений 
період. 

Особа, яку було госпіталізовано до психіат-
ричного закладу в примусовому порядку, по-
винна підлягати систематичному огляду профе-
сійною комісією лікарів-психіатрів не рідше 
одного разу на місяць з метою виявлення при-
чин для продовження чи припинення госпіталі-
зації. 

За умови виявлення доцільності продовжен-
ня терміну госпіталізації в примусовому порядку 
понад 6 місяців адміністрація психіатричного 
закладу зобов’язана надіслати до суду за міс-
цем знаходження лікувального закладу заяву 
про необхідність продовження госпіталізації. 
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Також до заяви, в якій зазначені причини засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру, відповідно статті 14 Закону України "Про 
психіатричну допомогу" [9], додається висновок 
психіатричної комісії, що обумовлює доцільність 
застосування примусових заходів медичного 
характеру. В подальшому продовження засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру проводиться кожного разу на термін, який 
не може перевищувати 6 місяців. 

Керівництво психоневрологічного закладу, в 
якому перебуває особа, до якої застосовуються 
примусові заходи медичного характеру, а також 
адміністрація кримінально-виконавчої установи, 
у випадку якщо примусові заходи медичного 
характеру застосовуються за місцем відбування 
покарання, повинні гарантувати безперешкодну 
можливість проведення обстеження особи об-
раним незалежним фахівцем на території за-
кладу. 

З врахуванням унікальності справ про засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру, їх скасування (припинення), обумовлену 
станом психічного здоров’я людини, судовим 
установам потрібно оперативно вирішувати пи-
тання про направлення даної категорії справ до 
розгляду та проводити оперативно перегляд 
судових рішень по ним. Під час розгляду справи 
про скасування (припинення) застосування 
примусових заходів медичного характеру судо-
ва установа, при наявності сумніву в правиль-
ності висновків психіатричної комісії, може 
представити на судовому засіданні представни-
ка від психіатричного закладу, який відповіда-
льний за надання психіатричної допомоги, а за 
необхідності – призначити судово-психіатричну 
експертизу. 

Судові установи зобов’язані враховувати, що 
у справах про скасування (припинення) приму-
сових заходів медичного характеру повідомлен-
ня про дату здійснення судового розгляду пред-
ставника адміністрації психіатричного закладу і 
власне особи, відносно якої розглядається вка-
зане питання, є обов’язковим, а відповідно час-
тини 5 та 6 статті 13 Закону України "Про судо-
устрій та статус суддів", висновки щодо застосу-
вання норм права, представлених у постановах 
Верховного Суду, є обов’язковими для всіх 
суб’єктів владних повноважень, що реалізують-
ся у власній діяльності нормативно-правовий 
акт, що включає визначену правову норму, ви-
сновки щодо впровадження норм права, пред-
ставлені у постановах Верховного Суду, повинні 
враховуватися іншими судовими установами 

при реалізації встановлених норм [10]. 
Наказом Генерального прокурора України від 

03.03.2020 р. № 353  [11] визначено завдання 
діяльності Прокуратури відносно застосування 
примусових заходів медичного характеру: за-
безпечення нагляду за додержанням прав і 
свобод людини, загальних інтересів соціуму і 
держави при виконанні покарань та інших захо-
дів примусового характеру, які передбачають 
обмеження особистої свободи, а також здійс-
нення пробації згідно діючих законів України, 
ратифікованих міжнародних договорів, норма-
тивно-правових документів щодо запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що при-
нижує гідність, поводженню чи покаранню із за-
триманими, взятими під варту та засудженими; 
встановлених діючими нормативно-правовими 
документами вимог режиму, порядку та умов 
тримання затриманих осіб, а також осіб, до яких 
вжито запобіжні заходи у вигляді примусових за-
ходів медичного характеру в умовах, що виклю-
чають їх небезпечну поведінку та ін. [3]. 

При реалізації наглядових функцій за додер-
жанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальному провадженні щодо примусових 
заходів медичного характеру, прокурори пере-
дусім повинні здійснювати перевірку дотриман-
ня діючих нормативних актів відносно прав за-
значеної категорії осіб та виконання ними своїх 
обов’язків; встановленому порядку та режиму 
утримання громадян у зазначених закладах, 
матеріально-побутового забезпечення, медич-
ного, санітарного обслуговування та харчування 
хворих; залучення до праці осіб, до яких засто-
совано примусові заходи медичного характеру, 
їх пенсійного забезпечення, оформлення інва-
лідності, при цьому акцентувати увагу на до-
триманні законодавчих вимог працівниками 
психіатричних лікарень, у тому числі при продо-
вженні, зміні або припиненні застосування при-
мусових заходів медичного характеру, розгляді 
та вирішенні звернень громадян [12]. 

Одним із найбільш пріоритетних напрямів 
сучасної судово-правової реформи в Україні є 
вдосконалення кримінального процесуального 
законодавства і, зокрема, одного із важливих 
його інститутів – провадження по виконанню 
судових рішень про застосування примусових 
заходів медичного характеру. Адже саме в цьо-
му провадженні одночасно із забезпеченням 
невідворотності покарання за вчинене криміна-
льне правопорушення, завданням є і неухильне 
дотримання прав та законних інтересів учасни-
ків цієї стадії [13]. 
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Зазначена система зорієнтована нормативно 
регламентувати потрібний порядок виконання 
судових рішень про застосування примусових 
заходів медичного характеру у кримінальному 
провадженні вказаними засобами: завдяки вио-
кремленню кримінальної відповідальності за 
невиконання визначених судових рішень відпо-
відно від різновиду судового рішення; визна-
чення кримінально-правових наслідків невико-
нання судових рішень у кримінальному 
провадженні, що пов’язані з врахуванням вка-
заного юридичного факту як причини для поно-
влення кримінального провадження за здійсне-
не правопорушення з майбутнім винесенням 
вироку; наслідки невиконання судового рішення 
у кримінальному провадженні, пов’язаного з по-
рядком призначенням покарання або умовним 
звільненням від такого, що полягають у направ-
ленні особи для подальшого відбування пока-
рання [14]. 

Висновки 

1. Встановлено, що у кримінальному прова-
дженні першочерговим є дотримання правового 
поля в питаннях застосування примусових за-
ходів медичного характеру.  

2. Прокуратура займає контролюючу роль в 
оцінці перебігу надання психіатричної допомоги 
засудженим з метою продовження та припинен-
ня часу перебування в установі. Важливою є 
участь комісії лікарів-психіатрів у створенні 
ефективних лікувальних умов при застосуванні 
примусових заходів медичного характеру. 
Конфлікт інтересів 

Автор ніяких конкуруючих інтересів не ого-
лошує. 
Вираз вдячності 

Робота виконана відповідно до плану підго-
товки дисертаційного дослідження. 
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