
Po3І'JI~IJ(YHaHi НИМОІ'И МОЖНа охарактерrнунати ИК НИМОІ'И 3аГаЛhНОІ'О 

характеру J(O тексту KpИMlHi:\JihHOI"O 3аІ<ону, НОНИ t-: ЮаЄVІО110Н\І3аНИМИ 1 
н:шємо:шJІежними, і, Gе3умонно, їх ІІОр)'ІІІенюІ НІІJІинає на формш1nну 

якість кримінального закону, і як нас.:Jі.zюк- на його змістовну якість. 
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ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ ВІД НАРКОМАНІІ: 
ІІОГ.ІІЯД ~:КСІІЕРТІВ ВСЕСВІТІІЬОЇ ОРІІ\ІІІЗЛЦІЇ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Всеснітю1 орІ·ані3аІtі~І охорони :норон'$.1 нистуш1є єю1ною орІ·анІ:ш

І(ією міжнаро;tноІ·о ріню1, ІІ(О має \ІІан,:щт, у сфері нжинаню1 (::;.,юнжи

вання) наркотичними засобами, пс:ихотропн:ими речов:ина, шо роз

повсюджується на попере.LІження та зменшення негативних наслідків 

злоnжишшпя психоактиnпими речоnипа~ш .іІЛЯ здороn'я та суспіТІьстnа, 

змепшеппя попиту па пемедичпе nжиnаппя психоактиnпи:ми речо

nипами, здійспеппя оuіпки психоактпnпих речоnип з метою ІІа.LІаrшя 
Ор1·ані:шції ОG\_:)(Іtаних НаІtіН рско\1СІІ,:щІІ.ій ЩО)(О ВИJІШЧСІІІІИ їх рСІ'У

JІИТИВІЮІ\) КОІПрШІІО. 

ЕксІІсрти ВО3 ро3;(ішІютn ІІ(ВИІ(ію 3астосунаннs.~ ІІримусmюІ'О ;Ііку

нанни ні;( наркоманії, 11ри І(hОVІУ наІJОШІІ'аютn на неоGхі;rності І'аранту

нанни 11ран та сноGо;( JІЮl(ИНИ, 1110 хнора на наркоманію, на~Інності та 
створенні не.LІискримінаційн:их прогрюf допомоги (.1ікувальні програ

ми), шо повинні ві.LІповідат:и індиві.LІуальним потребам наркозалежної 

особи, конф іденційпості медичної докумептаuії, падапня праnоrюї до

помоги па ncix етапах здійспешrя лікуnапня па педоброnіrrьпій оспоnі. 
ТаКОЖ СКСІІертами 3а3НаЧаЄТhС~І, 1110 не МеНІІІ НЮІСІИНОЮ ІІрОGJІеМОЮ 

11іл час :шстосунанн~І ІІрІ1мусоно1·о ;ІікунаНН$.1 ніл наркоVІанії є нсоG

хі;rністn оGмеженю1 трикалості тер \ІІі ну нслоGроні;ІhНОІ'О JІі кунанн~І, 

особливо ue стосується обмежень у ~юж.1ивості вільного пересування 
наркозалежної особи. ІЗ:ихо.LІячи з реко~fендацій даної міжнародної ор

гапіJації. держаnам с.1ід nетавоnити пеnпі стап.LІарти що.LІо мажлиnості 
переоцінкп (перегляду) педоброnільпого статусу паркозалежного під 

час лікуnаппя, при цьому забешечити реальний спеuіа.1ьrшй праnо
н~І ti мсхані:н·І рса.Іі3ації тако !'О інст11туту. Пр~1 ІlhO\IIY сІііt крахонунати ~Ік 
неоGхі}tністn .1ікунаню1 ні,т( нарІ<О3а~Іежності :1 (ЩНієї сторони. так і і~оІ'О 

доцільність з іншого боку. 
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В ІІ,і;rому сксІІСJПИ ВссснітнhоЇ орІ'ані:шІ~ії охорони :морон\1 окрсс

JІЮЮТh СНОЄ Нl,!~НОІІІСННИ ilO І ІраКТИКИ :шстосунаННИ ІІрИМУСОНОІ'О .llKY
HaHH~I Hlil наркоманії н ;rсиких країнах чсрс3 ІІрИ3VІУ І Іран JІю;rини на 

медичну ;::юпомогу та здоров'я. При uьому вказується, що основна :мета 

діяльності зазна~rеної організації в захисті прав наркоза.1ежної .1юд:ин:и, 

n стnорешrі у:моn для покрашешrя здороn'я, n падані країпам оріспти
ріn у роJробці гу:машшх та ефектишш:х програм та схем примуеоnого 

лікуnаrпrя. 
Так, VІожна сформуJІІонати оснонні тс3и скс11сртін ВссснітнhоЇ орІ'а

нваІrії ОХОрОНИ JilOJJOH\1 11~0}(0 МОЖJІИНОСТl 3<lCTOCyHaHH~I IIJJI1MYCOHOI'O 
лікування ві;:r наркоманії як ;:ro осіб, шо допускають зловживання нар
котичних засобів, пс:ихотропних ре~швин, так і до тих осіб, які на Грунті 

Jалrачепої хnороби nчипи.1и криміпальне праrюпорушеппя: 
1. при11усоnе лікушшпя може бути nипраn;:rапим лише за ум о nи, коли 

паркоJалежпій особі па;:rають доступні еф ектиnпі програми лікуnапня у 

KOVIIIJICKCi J <lіlСКІШТНИМ та І)'МаННИ_\1 СТ<lНJІСННИМ ;LO ЦіЄЇ ОСОGИ та умон 
її триманн~1; 

2. потрібно гарантуват:и право хворого засудженого на особ:исту гід
ність, на .1ікувальні програми, що відпові;:rатимуть інд:ивідуа.1ьни:м по

требам, на спі.1кування з інш:им:и .1юдь:ми, на конфі;:rенuійність, на пра

nо оскаржуnати діагпоJ <{наркоманія»; 

З. примусове лікуnапня поnиппо бути заnершено n термін, який за
JІсжитІ, ві;t хвороG.ІИІЮП) стану осоGи, а не вiJt ріІІІСІІШІ cy;ty aGo а;tміні
страІtії установи викоІІ3ІІШІ ІІОКЩJаІІШІ. Причому. }ІКЩО ІІІJОПІІ'ОМ 3- 6 
міси1~ін не н;rаєтhси ні;tтнорити VІотинацію на лі кунанни у наркLВаJІсж

НОІ'О, ІІОltаJІhІІІі 3усvсІ;Іи у ;tаному наІІримкуслі,тt юннати марними; 

4. ]аІ'і.UhНИ~і ІІринІ~ИІІ та 3VІіст ІІриVІусоного лікунанн~І ні,т~ наркома

нії: якнайшвидше ресоuіалізувати та реінтегрувати наркоза.1ежну особу 

в суспітrьство; 

5. nажrш:nою nиступас пеобхі;:rпість обмеження триnаласті педо

броnL1ьпого лікуnапня nід паркомапії, особлиnа терміп ізо.1яuії особи, 
періодичпість перегляду педоброnL1ьпого статусу паціспта, та па;:rаrшя 

мо)к.;Іиності на Gуіth-икому стаІІі .ІІі кунанни ІІсрс~-іти на ,JtoGpoнiлhнi умо

ни OTJJИMaHH}I VІСіlИЧНОЇ і[ОІІОМОІ'И. 
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