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Висновки. При COVID-19 в анамнезі у плацентах виявлені: запальні зміни у 3 
випадках (хоріоамніоніт, базальний децидуіт, вілузіт, интервілузіт), які призводили до 
передчасних пологів та внутрішньоутробного інфікування плода (вроджена пневмонія). 
Мали місце дистрофічні та некротичні зміни: фібриноїдні некрози строми стовбурових 
ворсин, збільшення кількості фібріноїду у міжворсинчастому просторі з компенсаторним 
збільшенням кількості синцитіальних бруньок у функціонуючих ворсинах. У 4 випадках 
відмічалися зміни у судинах: стази, тромбози, крововиливи; облітерація просвіту артеріол з 
порушенням плацентарно-плодового кровообігу та плацентарної дисфункції. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Юридичні питання при проведенні вакцинації існували фактично з часу винайдення 

першої вакцини від віспи в 1796 році. Разом з тим, під час пандемії COVID-19, вони 
характеру глобальної загрози. Саме боротьба з відмовою від щеплень після винайдення 
ефективної вакцини від COVID-19 буде пріоритетною для України та світу ще довгий час. 

Питання відмови від щеплень та застосування державного примусу до осіб, які не 
бажають вакцинуватися, цікавить як юристів, так і медиків досить давно. 

Однією з перших робіт з даного питання, наявною в вільному доступі в мережі 
Інтернет, є праця Seaton E.C. (1878) [1]. В даній роботі вивчається дієвість тогочасного 
британського законодавства про вакцинацію, прийнятого в 1853 році, яке передбачало 
обов’язкову вакцинацію немовлят під загрозою покарання. 

Arnold Lupton (1904) в своїх наукових доробках аналізує Закон Пруссії про 
вакцинацію 1835 року [2] та аналізує проблеми, близькі до сучасних. На прикладі епідемії 
віспи 1872 року вчений вказує на дискусійність питання, яким чином закони про обов’язкову 
вакцинацію можуть бути впроваджені на практиці та висловлює певні сумнів щодо 
практичної дієвості Закону Пруссії про вакцинацію 1835 року, який передбачав обов’язкову 
вакцинацію під загрозою покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі, а також 
ревакцинацію для осіб, мобілізованих до армії. 

Як бачимо, ще з 19 сторіччя існували дві головні тенденції щодо впливу на осіб, які не 
бажають вакцинуватись: примусове проведення щеплень та накладення певного штрафу на 
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особу, яка відмовляється від проведення щеплень. 
Проте в 21 сторіччі, враховуючи пріоритет прав людини та заборону примусових 

медичних втручань на міжнародному рівні, примусова вакцинація є неможливою. 
Тому, з юридичної точки зору, єдиним шляхом мінімізації відмов від вакцинації на 

державному рівні, є впровадження відповідальності за відмову від обов’язкових щеплень. 
Наразі в України не передбачено жодних санкцій за відмову від обов’язкових щеплень. 
Тобто за такі дії не може настати ні адміністративна, ні кримінальна відповідальність. 

Проте враховуючи, що в цілому вакцинація є ефективнішої за лікування (а в деяких 
випадках ефективні ліки від хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцини, не 
винайдено), відсутність санкцій за відмову від щеплень є негативним явищем для держави і 
суспільства. Тому вважаємо за необхідне в майбутньому доповнити Кодекс України про 
адміністративні правопорушення статтею, яка передбачатиме покарання у вигляді значного 
штрафу за відмову від проведення обов’язкового щеплення. 
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ARE HUMAN AND CIVIL RIGHTS RESTRICTED DURING QUARAN TINE? 

 
Without a doubt, human and civil rights during quarantine are limited. According to the 

Constitution of Ukraine [1] a person, his life, health and safety are the highest social value so such 
restrictions can be fully justified. By the UN recommendations "Human rights at the time of 
COVID-19 - a Guidance Note" restriction of rights should be proportionate, necessary and non-
discriminatory [3]. 

On March 11, the Cabinet of Ministers of Ukraine in Resolution № 211 "On Prevention of 
the Spread of Coronavirus COVID-19 on the Territory of Ukraine" introduced quarantine in the 
country [2]. In particular, it was a question of compulsory measurement of temperature and the 
further processing of the confidential information on the person without his consent, a ban on 
visiting educational institutions for its applicants and to hold mass events. 

The rights to liberty and security of person (the forced placement of citizens in the 
observation), the right to freedom of movement (ban on certain groups of the population to cross the 
border, for everyone - to move in a group of more than two people, to visit parks, squares, 
recreation areas, forest parks and coastal areas, sports and playgrounds, persons under 14 years of 
age - to be in public places unaccompanied by parents) were restricted too. 

Restrictions affected freedom of peaceful assembly and freedom of religion, as religious 
activities were banned, the right to education, as they were also banned from attending educational 
institutions, the right to access medical care, as planned operations and hospitalization measures 
were also temporarily banned. 

Decisions of the Constitutional Court of Ukraine state that narrowing of the scope of rights 


