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ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТА
Статтею 49 Конституції України [1] права пацієнта гарантовані як право на охорону здоров’я та право на медичну допомогу.
Кримінальний кодекс України [2] передбачає відповідальність за
низку злочинів, об’єктом яких є безпосередньо права пацієнта,
гарантовані Конституцією, а також визначені у Законі України
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» [3] (далі
- Основи). Статтями 139-141, 154 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за діяння, які прямо посягають на вказані права пацієнта, за умови вчинення їх спеціальним
суб’єктом - медичним працівником. Очевидно, що норми закону
про кримінальну відповідальність у окресленій сфері мають бути
цілеспрямованою найсуворішого роду правовою запорукою недопустимості вчинення працівниками медичної сфери порушень
прав пацієнтів, а й спрямовувати процес підвищення ефективності саме кримінально-правового забезпечення має відповідна кримінально-правова політика держави.
Ефективність кримінально-правової політики «базується на
ефективності кримінально-правового закону і залежить від ефективності кримінально-правових норм та інститутів»; полягає у
досягненні «найбільшого з запланованих при формуванні кримінального закону наслідків» [4, c. 223]. З позицій криміналь1
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но-правової охорони суспільних відносин, благ та інтересів від
злочинних посягань ефективність кримінально-правової політики реалізується на рівні кримінально-правового забезпечення,
яке являє собою застосування кримінально-правових заходів,
спрямованих на відтворення соціальної справедливості шляхом
притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили
злочини, протидію злочинним посяганням та їх попередження
при наявності загроз їх вчинення методами матеріального кримінального права [5, c. 85].
Ефективність законодавства на практиці відображується через безпосереднє застосування правових норм, якими регламентується відповідна сфера суспільних відносин [6, c. 10]. Така тенденція повною мірою поширюється на всі галузі права, у тому
числі кримінальне право. Під ефективністю застосування норм
Особливої частини КК України на думку Р.М.Міловідова доцільно розуміти «здатність норми бути використаною (застосованою)
у разі інкримінування особі відповідного злочину, за умови наявності в діях цієї особи складу такого злочину» [7, c. 11. Остання
може характеризуватися через низку показників, які виявляються
в процесі первинних та глибинних моніторингових досліджень
[8]. Ефективність норм в цілому може характеризуватися через
«ступінь досягнення завдань та цілей визначених при прийнятті
кримінального закону, адекватністю між запланованим та досягнутим» [9, c. 271].
В Основах визначені «медичні» гарантії належної реалізації
прав пацієнта: 1) кваліфікована медико-санітарна допомога, яка
включає вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я (ст. 38
Основ); 2) достовірна і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я населення, включаючи наявні та вірогідні фактори ризику та їх ступінь (ст. 39 Основ); 3) збереження лікарем у
таємниці інформацію, яка стала йому відома про хворобу,медичний обстеження, огляд та їх результати, інтимного або сімейного
боку життя громадянина (ст. 40 Основ); 4) надання інформованої
згоди на проведення медичного втручання або відмови від нього
(ст. 43 Основ).

Утім, як доводять опитування пацієнтів, інформація ЗМІ, а
також безпосередній досвід, правопорушення гарантованих Конституцією, Основами до цього часу не набули належного рівня
кримінально-правової протидії.
Очевидно, що такий стан справ свідчить як про неефективність як суто кримінально-правового забезпечення, так і кримінально-правової політики в сфері охорони прав пацієнта. Така
тенденція спостерігається за відсутності концептуальних та
стратегічних актів у сфері убезпечення прав пацієнтів на рівні
кримінального права, а також недостатньо ефективної реалізації окремих рівнів кримінально-правової політики: наукового,
законодавчого та правозастосувального.
Особливу увагу слід приділяти першопричинам низької
ефективності саме наукового рівня відповідної політики, оскільки «комплексна система боротьби зі злочинністю, - як зазначав Г.
М. Міньковський, - в цілому повинна мати науково обґрунтовану
лінію цієї боротьби» [10, c. 61]. Важливий акцент саме на рівні
ролі науки кримінального права у забезпеченні прав громадян робить Ю.В.Баулін: ««кримінально-правова наука України відіграє
важливу роль у правовому забезпеченні діяльності держави з охорони прав та інтересів громадян, інтересів суспільства та держави» [11, с. 77].
Ефективність кримінально-правової протидії медичним злочинам досліджувалася у дисертаційному дослідженні Г.В.Чеботарьової [12], утім, до цього часу слушні практичні пропозиції,
надані нею, не були враховані законодавцем, а також повною мірою не знайшли відображення у доктринальних вченнях про злочини проти життя і здоров’я. Вказане свідчить про мінімізацію
ефективності законодавчого рівня, і, відповідно, повною мірою
нівелює ефективність право виконавчого рівня відповідної політики.
До цього часу були відсутні цілеспрямовані комплексні дослідження ефективності як кримінальної відповідальності за медичні злочини у державі, так і кримінально-правової політики в
цій сфері. Очевидно, що стан відсутності ефективної кримі-
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нально-правового забезпечення прав пацієнта в державі свідчить
про необхідність удосконалення кримінально-правової політики
в сфері охорони прав пацієнта в Україні, розробки належного її
доктринального і законодавчого рівнів.
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