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Право на необмежений доступ до добровільного і конфіденційного
або анонімного тестування на ВІЛ: міжнародно-правові аспекти
Проаналізовано міжнародно-правові аспекти реалізації права
на необмежений доступ до добровільного і конфіденційного або
анонімного тестування на ВІЛ, що є елементом права кожної людини
на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я.
Висвітлено формальні вимоги до захисту права на
необмежений доступ до добровільного, конфіденційного або
анонімного тестування на ВІЛ. Тестування на ВІЛ повинно
супроводжуватися
якісними
консультуванням
і
супутніми
послугами. Кожна людина повинна мати можливість прийняти
добровільне й усвідомлене рішення, пройти чи ні тестування на
ВІЛ. Медичні працівники повинні забезпечити пацієнтів
мінімальною інформацією з тим, щоб отримати їхню інформовану
згоду. Довільне, обов’язкове чи примусове тестування на ВІЛ
заборонене як таке, що порушує етичні принципи й основні права
людини і є безрезультатним в інтересах суспільної охорони
здоров’я. Право на свободу від недобровільного тестування на ВІЛ
ґрунтується на таких міжнародно гарантованих правах, як право на
здоров’я, право на свободу, безпеку і недоторканність особи і право
на свободу від медичних і наукових експериментів без добровільної
згоди, яке є похідним від заборони катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і
покарання.
Проте довільне, обов’язкове чи примусове тестування на ВІЛ
застосовується в багатьох країнах. Саме тому існує необхідність
удосконалення норм національних законодавств у цій сфері. Також
наголошується на формуванні на основі чинних норм міжнародного
права, практики міжнародних організацій та органів прав людини
міжнародного стандарту поводження з людьми, що живуть з
ВІЛ/СНІД. Згідно з цим стандартом, держави повинні забезпечити
право на необмежений доступ до добровільного, конфіденційного
або анонімного тестування на ВІЛ.
Ключові слова: права людей, які живуть з ВІЛ/СНІД,
тестування на ВІЛ, інформована згода, право на здоров’я.
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Право на неограниченный доступ к добровольному и
конфиденциальному или анонимному тестированию на ВИЧ:
международно-правовые аспекты

Проанализированы
международно-правовые
основы
реализации права на неограниченный доступ к добровольному,
конфиденциальному или анонимному тестированию на ВИЧ,
являющемуся элементом права каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья.
Освещены формальные требования по защите права на
неограниченный доступ к добровольному, конфиденциальному или
анонимному тестированию на ВИЧ. Тестирование на ВИЧ должно
сопровождаться качественными предварительным и посттестовым
консультированием и сопутствующими услугами. Каждый человек
должен иметь возможность принять добровольное и осознанное
решение, пройти или нет тестирование на ВИЧ. Медицинские
работники
должны
обеспечить
пациентов
минимальной
информацией с тем, чтобы получить их информированное согласие.
Произвольное, обязательное или принудительное тестирование на ВИЧ
запрещено как нарушающее этические принципы и основные права
человека и безрезультатное в интересах общественного здравоохранения. Право на свободу от недобровольного тестирования на
ВИЧ основывается на таких международно гарантированных
правах, как право на здоровье, право на свободу, безопасность и
неприкосновенность личности и право на свободу от медицинских,
научных или иных опытов без добровольного согласия, являющееся
производным от права на свободу от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов
обращения или наказания.
Тем не менее произвольное, обязательное или принудительное
тестирование на ВИЧ продолжает применяться во многих странах.
Именно
поэтому
существует
необходимость
дальнейшего
совершенствования норм национальных законодательств в данной
сфере. Также подчеркивается важность формирования на основании
действующих
норм
международного
права
и
практики
международных организаций и органов по правам человека
международного стандарта обращения с людьми, живущими с
ВИЧ/СПИД. Согласно этому стандарту, государства должны
гарантировать право на неограниченный доступ к добровольному,
конфиденциальному или анонимному тестированию на ВИЧ.
Ключевые слова: права людей, живущих с ВИЧ/СПИД,
тестирование на ВИЧ, информированное согласие, право на
здоровье.
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