
Глава 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

  

§ 1. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників.

  

Одним із важливих питань, які розглядає теорія права, є юридична  відповідальність за
вчинення правопорушення. Дотримуючись точки зору, що  юридична відповідальність -
це застосування заходів державного примусу  до особи, яка вчинила правопорушення,
важливо зауважити, що цей підхід  застосовується і до галузі, яка розглядається, -
регламентації охорони  здоров'я громадян. Дослідження проблем юридичної
відповідальності у  галузі медичної діяльності виправдане як у теоретичному, так і в 
практичному аспектах. Мова йде про те, що питання про юридичну  відповідальність
виникає тоді, коли юридичний конфлікт у сфері надання  медичної допомоги виник і вже
вичерпані всі засоби його вирішення.  Зважаючи на збільшення кількості позовних заяв
громадян щодо неналежного  надання медичної допомоги, проблемам юридичної
відповідальності медиків  за професійні правопорушення треба приділяти більше уваги.

  

Реалізація юридичної відповідальності досягається за рахунок  використання правових
засобів, що дозволяє здійснювати вплив права на  суспільні відносини у сфері медичної
діяльності. Як відомо, не всі  медичні втручання закінчуються вдало, тобто одужанням
пацієнта. У тих  випадках несприятливих результатів, коли не доводиться говорити про 
правомірність дій медика, існує необхідність об'єктивної оцінки  проведеного лікування і
визначення виду й ступеня відповідальності  медичного працівника. У зв'язку з цим
особливу увагу треба приділити  попередньому теоретико-правовому осмисленню
проблем відповідальності  медичних працівників за професійні правопорушення.

  

Загальна мета, яка переслідується при дослідженні питань юридичної  відповідальності
лікарів, - шляхом комплексного висвітлення створити  умови для попередження нових
медичних правопорушень. Вона досягається за  рахунок державного примусу у
відновленні правопорядку й точного  застосування норм права при визначенні виду
відповідальності. В  медицині, яка займається питаннями життя і здоров'я, як у жодній
іншій  галузі суспільних відносин, аспекти відповідальності повинні бути чітко  розроблені
й означені, оскільки правопорушення, які здійснюються у сфері  охорони здоров'я, мають
особливе значення і викликають великий  суспільний резонанс. З цієї причини
відновлення законності в цій галузі  особливо важливе.
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Соціально-економічні та законодавчі зміни, які стались за останній  час в Україні, ще
більше утвердили становище, відповідно до якого  медицина та діяльність медичних
працівників регламентуються правом. За  своєю суттю відповідальність лікаря означає
міру впливу держави на  людину, яка з тих чи інших причин скоїла вчинок, що суперечить
прийнятим  у медицині нормам і правилам. Важливо зазначити, що перш за все мова  йде
про порушення професійних обов'язків медика. У решті випадків лікарі  несуть
відповідальність за загальними правилами.

  

Юридична відповідальність медичного працівника за професійне  правопорушення — це
застосування до особи, яка вчинила правопорушення  при виконанні професійних
обов'язків у сфері медичної діяльності,  заходів державного примусу, передбачених
правовими нормами, які  супроводжуються необхідністю для винного зазнати певних
втрат  особистого, організаційного або майнового характеру.

  

Людина, яка потребує медичної допомоги, сподівається, що ця допомога  буде надана
належним чином, на високому професійному рівні. Лікарі, люди  в білих халатах, у всі
часи сприймались як носії добра, до них завжди  зверталися з надією на допомогу. Саме
тому дуже складно в науці й на  практиці вирішувати питання відповідальності медиків за
ту чи іншу  шкоду, заподіяну здоров'ю пацієнта. Однак з правової точки зору таку  роботу
необхідно проводити, оскільки і лікарі повинні знати про таку  відповідальність, яка
настає у разі правопорушень, і пацієнти мають бути  впевнені, що охорона їхніх прав і
законних інтересів гарантується з  боку держави та суспільства, в тому числі й таким
чином.

  

У суспільній свідомості сформувалась і досить довгий час природним  способом
підтримувалась думка про величезну відповідальність лікарів за  життя і здоров'я людей.
Водночас реалії останнього десятиріччя в Україні  свідчать про те, що актуальність
розгляду питань юридичної  відповідальності в медицині підтверджується збільшенням
кількості  позовних заяв громадян у зв'язку з різними порушеннями в процесі  лікування.
Варто зазначити, що Основи законодавства України про охорону  здоров'я від 19
листопада 1992р. у ст. 6 серед прав, що входять до  структури права людини на охорону
здоров'я, закріплюють право на  відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди. У ст. 8 Основ
гарантується  державний захист права на охорону здоров'я, а саме передбачено, що у 
разі порушення законних прав та інтересів громадян у галузі охорони  здоров'я відповідні
державні, громадські або інші органи, підприємства,  установи та організації, їх посадові
особи і громадяни зобов'язані вжити  заходів щодо поновлення порушених прав, захисту
законних інтересів та  відшкодування заподіяної шкоди.
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Ці положення повинні бути ключовими при розгляді питань підвищення  правової
освіченості лікарів. На практиці сьогодні відсутність знань з  права для лікарів стає
небезпечною. Для того, щоб медичні працівники, не  озираючись на можливі правові
санкції, виконували свої професійні  обов'язки, їм необхідні глибокі знання з права
загалом і з питань  юридичної відповідальності зокрема. Тоді слова відомого
американського  кардіолога Б. Лоуна вважатимуться винятком, а не правилом: "Коли
лікарів  питають, що їх хвилює понад усе, вони завжди кажуть - судове  переслідування".
Запорука цьому — чітко визначені принципи і правила  юридичної відповідальності
медичних працівників за вчинення професійних  правопорушень.

  

Історія правового регулювання медичної діяльності багата прикладами  різного
ставлення суспільства до питань відповідальності лікарів. Тут  необхідно згадати закони
вавилонського царя Хаммурапі (1792 -1750 pp. до  н. е.), які визначали відповідальність
лікаря за свої професійні  порушення. Цікаво, що мірою покарання для лікаря, у якого
помер пацієнт  або втратив око, було відрубування йому руки. Медик, у разі смерті раба 
при медичному втручанні, був зобов'язаний віддати господареві іншого  раба. Висвітлені
вище в цьому підручнику особливості регулювання  медичної діяльності в часи Київської
Русі свідчать, що лікар ніс  відповідальність за шкоду, завдану невдалим лікуванням.
Надалі в нашій  країні спостерігалась тенденція у бік кримінально-правового
регулювання  відповідальності медичних працівників. Цією обставиною пояснюється той 
факт, що у лікарів вищий рівень знань саме в питаннях кримінальної  відповідальності за
свої вчинки.

  

Розглядаючи види юридичної відповідальності у сфері медицини, слід  звернути увагу на
існування різних поглядів щодо цього питання.  Наприклад, у сучасному австралійському
праві існують дві моделі  деліктної відповідальності - об'єктивна і відносна. Згідно з
першою,  медик відповідальний за заподіяння шкоди потерпілому, якщо з точки зору 
об'єктивної оцінки середнього спостерігача саме поведінка лікаря  вплинула на
природній хід подій. Натомість відносна модель  відповідальності використовується тоді,
коли має місце матеріальна  шкода, завдана в результаті лікування. Як критерій такої
шкоди  розглядаються загальні правила відносно товарів, послуг, цінних паперів, 
упущеної вигоди і таке ін. У СІЛА, порівняно з іншими країнами, суттєво  спрощена
процедура доведення вини медиків. Можна припустити, що значна  кількість лікарських
позовів у цій країні, велика кількість юридичних  конфліктів у сфері медичної діяльності в
поєднанні з найбільшою у світі  кількістю "класичних" юристів і юристів, які
спеціалізуються у галузі  медичного права, а також з підвищеними заходами,
спрямованими на  дотримання прав пацієнтів, — це прямі наслідки такого підходу.

  

В Україні досить довгий час мова йшла переважно про  кримінально-правові методи
впливу на правопорушників у сфері медицини.  Прийняття нового Цивільного кодексу
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України, розвиток законодавства про  охорону здоров'я, формування судової практики у
справах про притягнення  до відповідальності медичних працівників свідчить про
наявність чотирьох  принципово різних видів відповідальності лікарів за вчинені 
правопорушення:

  

- кримінальна;

  

- цивільна (майнова);

  

- адміністративна;

  

- дисциплінарна.

  

Сьогодні, за даними різних соціологічних досліджень, лікарі більш  компетентні у
питаннях кримінальної відповідальності, хоча збільшення  кількості випадків притягнення
медиків до інших видів відповідальності  змушує зосередити увагу на їхній освіті.
Запорукою якісної правотворчої  роботи, скерованої у бік удосконалення законодавства
про охорону  здоров'я громадян, є якісна теоретико-правова база, яка повинна 
формуватись у результаті комплексних досліджень із залученням юристів,  організаторів
охорони здоров'я, лікарів, що практикують, та  представників інших зацікавлених сторін.

  

  

  

  

§ 2. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних
злочинів

  

Відповідно до законодавства кримінальна відповідальність настає за  злочин - вчинення
особою суспільно-небезпечного винного діяння, яке  містить склад злочину, що
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передбачений Кримінальним кодексом України.  Щодо медичної діяльності, незважаючи
на суттєві особливості, які  відрізняють цю сферу, принципи кримінальної
відповідальності медичних  працівників мають загальний характер. Медики відповідальні
за вчинення  злочинів на загальних засадах, до того ж у Кримінальному кодексі України 
2002 р. (далі - ККУ) є ряд складів злочинів, які мають відношення саме  до професійної
діяльності лікарів.

  

Значення вивчення питань кримінально-правової відповідальності медичних працівників
зумовлена такими основними причинами:

  

- протиставлення своїх дій самій суті медичної професії особою, яка вчинила
професійний злочин;

  

- найбільше суспільне значення злочинів порівняно з іншими < видами медичних
правопорушень;

  

- труднощі з визначенням та доведенням форми вини конкретного  медичного
працівника, підозрюваного у вчиненні професійного злочину;

  

- відсутність у представників судово-слідчих органів чіткого уявлення про специфіку
професійних злочинів медичних працівників;

  

- необхідність для лікарів адекватного сприйняття тих наслідків, які настають за
порушення норм кримінального закону.

  

Медичне право як навчальна дисципліна переслідує мету висвітлення  найбільш
загальних питань кримінально-правової відповідальності медичних  працівників. У цій
частині, без сумніву, студенти повинні застосувати  ті знання, які вони здобули при
вивченні кримінального права  (студенти-юристи) і правознавства (студенти-медики). А в
рамках  медичного права доцільно нагадати основні поняття кримінального права,  що
стосуються медичної діяльності, та детальніше зупинитися на тих  злочинах медичних
працівників, які мають яскраво виражений професійний  аспект. У рамках аналізу питань
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кримінальної відповідальності медичних  працівників важливо говорити саме про
професійні злочини, тобто такі, за  які відповідальність покладається на медика в силу:
1) вчинення ним  злочину; 2) причетності особи, яка вчинила злочин, до медичної
професії.

  

Необхідно зазначити, що проблеми злочинів та кримінальної  відповідальності медиків є
однією з найбільш дискусійних тем у  медико-правовій літературі. Комплексні
дослідження питань правового  регулювання медичної діяльності в значній мірі
зачіпають  кримінально-правові проблеми, аналізуючи ті чи інші аспекти. Ці чи інші 
зазначені причини обумовлюють необхідність вивчення кримінально-правової 
відповідальності медичних працівників у рамках медичного права.

  

Під професійним медичним злочином слід розуміти умисне або необережне  діяння,
вчинене медичним працівником при виконанні професійних  обов'язків, заборонене
кримінальним законом під загрозою покарання.

  

У діяльності медичних працівників умисні злочини зустрічаються рідше,  ніж необережні.
Серед злочинів першої групи (умисні) найбільш суспільно  небезпечним є ненадання
допомоги хворому медичним працівником (ст. 139  ККУ). Водночас серед необережних
злочинів найбільш актуальними є  неналежне виконання професійних обов'язків
медичним або фармацевтичним  працівником (ст. 140 ККУ), вбивство через
необережність (ст. 119 ККУ) і  необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне
ушкодження (ст. 128  ККУ).

  

Важливість визначення вини (тобто психічного ставлення медика до  вчиненого
правопорушення) не викликає сумнівів, оскільки від цього  залежить і кваліфікація
злочину, і санкції, що застосовуються. Поряд з  формами вини мають значення також й
інші складові суб'єктивної сторони  вчинення злочину. Мова йде про мотиви, мету та
емоції суб'єкта злочину  при вчиненні суспільно небезпечного діяння. Злочини, які
вчиняють лікарі  з прямим умислом, завжди більш значущі, і з цієї причини наслідки їх 
більш негативні, ніж злочини, які вчиняються з непрямим умислом або які  вчиняються з
необережності. Тому, кажучи про профілактику злочинів,  котрі вчиняють лікарі, слід
зупинятися саме на тих, які вчинені з прямим  умислом.

  

Обставини, які виключають злочинність діяння. З позицій медичного  права вкрай
важливо орієнтуватися у питаннях, пов'язаних з обставинами,  що виключають
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злочинність діяння. Серед інших обставин, зазначених у  розділі 8 ККУ, для вивчення
кримінально-правової відповідальності  медичних працівників мають значення два:

  

- крайня необхідність (ст. 39 ККУ);

  

- діяння, пов'язане з ризиком (ст. 42 ККУ).

  

Щодо крайньої необхідності кримінальний закон визначає, що не є  злочином заподіяння
шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої  необхідності, тобто для усунення
небезпеки, що безпосередньо загрожує  особі чи охоронюваним законом правам цієї
людини або інших осіб, а також  суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю
небезпеку в цій  обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не 
було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

  

Мова йде про те, що професія лікаря, її специфічні особливості,  пов'язані з наданням
екстреної (ургентної) медичної допомоги  (анестезіологія, хірургія, трансплантологія,
невідкладна кардіологія та  ін.), нерідко пов'язані з поняттям крайньої необхідності,
оскільки дії  лікарів скеровані на "усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує 
особі". Для того, щоб такі випадки дійсно могли бути розглянуті з  позиції крайньої
необхідності, що передбачає виключення злочинності  діяння лікаря, необхідно вказати
критерії правомірності акту крайньої  необхідності у сфері медичної діяльності. До них
належать:

  

1. Небезпека повинна бути справжньою (реальною). Патологічний стан,  який
потребував надання екстреної медичної допомоги, що пов'язана із  заподіянням шкоди
здоров'ю людини, повинен бути таким насправді.

  

2. Небезпека повинна становити реальну загрозу. Тут мова йде про те,  що
захворювання (травма) безпосередньо (а не опосередковано, проявившись  через
визначений час) загрожує життю і здоров'ю людини.

  

3. Усунути цю небезпеку за даних обставин не можна іншими засобами,  крім тих, які
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пов'язані із заподіянням шкоди. Іншими словами, без  заподіяння шкоди людині за даних
обставин не можливо усунути ту причину  (захворювання, травму), яка становить
небезпеку для життя і здоров'я.

  

Ще раз підкреслимо, що це стосується тільки тих медичних втручань,  які є
невідкладними, оскільки мова йде про життя і  смерть людини, а  зволікання може
призвести до смерті. Всі інші варіанти надання медичної  допомоги (а таких більшість), які
не мають екстреного характеру, при  вчиненні медиком злочину не можуть розглядатись
як обставина, що  виключає злочинність діяння. Як приклад можна згадати сферу 
трансплантології, де принципово всі види пересадок органів поділяють на  дві групи: а) з
використанням трупних трансплантатів; б) з використанням  трансплантатів, отриманих
від живих донорів. Інститут крайньої  необхідності виключає злочинність дій медиків при
пересадці з  використанням трупного органу або тканини, водночас крайньою 
необхідність не може бути декриміналізована пересадка з вилученням  органу чи
тканини живого донора.

  

Діяння, пов'язане з ризиком - ще одна підстава, що виключає  злочинність у діях
медичного працівника. Стаття 42 ККУ визначає, що не є  злочином діяння, яке заподіяло
шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо  це діяння було вчинене в умовах
виправданого ризику для досягнення  значної суспільно корисної мети.

  

Професія лікаря пов'язана з необхідністю експериментування у певних  ситуаціях. Це
необхідно як для розвитку медичної науки, так і для  порятунку життя та здоров'я
окремої людини, якій традиційні методи і  засоби медицини вже не можуть допомогти. Як
і у випадку з крайньою  необхідністю, слід звернути увагу на умови правомірності діяння, 
пов'язаного з ризиком у медичній діяльності. До них належать:

  

1. Шкода здоров'ю заподіюється для досягнення соціально корисної  мети. Експеримент
не повинен проводитись заради експерименту - він  спрямований на розвиток медичної
науки або на порятунок життя і здоров'я  людини.

  

2. Ця мета не може бути досягнута звичними засобами, не пов'язаними з  ризиком. Якщо
надавати допомогу особі, яка її потребує, можна було  звичайним, традиційним, не
пов'язаним з ризиком способом, то в такому  разі, при заподіянні шкоди здоров'ю людини
дії лікаря є злочином.
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3. Шкідливі наслідки при ризику медичний працівник усвідомлює лише як побічний і
можливий варіант його дій.

  

4. Медичний працівник володіє відповідними знаннями та вміннями, які  дозволяють у
певній ситуації попередити настання шкідливих наслідків.

  

5. Медичний працівник вжив достатніх, на його думку, заходів для відвернення шкоди
для життя і здоров'я пацієнта.

  

За наявності всіх цих умов ризик, на який пішов медик при виконанні  своїх професійних
обов'язків, буде обґрунтованим, це стане обставиною,  яка виключатиме злочинність
діяння. Треба зазначити, що сам факт  наявності можливості для лікаря використати нові
методи лікування без  страху кримінального переслідування у результаті - великий плюс
у справі  кримінально-правової регламентації медичної діяльності і, в результаті,  -
важливий фактор для розвитку медичного права і самої медицини.

  

Класифікація і види злочинів, за які медичні працівники можуть бути  притягнуті до
кримінальної відповідальності. Медичний працівник з  позиції кримінального права
розглядається з урахуванням двох  особливостей. Перша полягає у сприйнятті медика як
загального суб'єкта  вчинення злочину. Друга зводиться до сприйняття медичного
працівника як  спеціального суб'єкта вчинення злочину, пов'язаного з фактом здобуття 
медичної освіти. Керуючись такими особливостями, а також можливістю  медика
виконувати певні службові обов'язки, всі злочини, за які медичні  працівники можуть бути
притягнені до кримінальної відповідальності,  поділяються на три групи:

    
    1. Професійні медичні злочини.  
    2. Службові медичні злочини.  
    3. Злочини, за які медичні працівники притягуються до кримінальної відповідальності
на загальних підставах.   

  

До першої групи належать злочини, які пов'язані з професійною  діяльністю медичних
працівників. До суспільно небезпечних діянь,  заборонених ККУ під загрозою покарання і
пов'язаних з медичною  діяльністю, належать:
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- неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження  особи
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної  хвороби (ст. 131);

  

- розголошення відомостей про проведення медичного огляду на  виявлення зараження
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної  інфекційної хвороби (ст. 132);

  

- незаконне проведення аборту (ст. 134);

  

- неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137);

  

- незаконна лікувальна діяльність (ст. 138);

  

- ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139);

  

- неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним
працівником (ст. 140);

  

- порушення прав пацієнта (ст. 141);

  

- незаконне проведення дослідів над людиною (ст. 142);

  

- порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
(ст. 143);
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- насильницьке донорство (ст. 144);

  

- незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145);

  

- підміна дитини (ст. 148);

  

- незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151);

  

- незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних
речовин (ст. 319);

  

- порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів (ст. 320);

  

- порушення правил боротьби з епідеміями (ст. 325) тощо.

  

Другу групу злочинів, за які медичні працівники можуть бути  притягнені до кримінальної
відповідальності, складають суспільно  небезпечні діяння, які пов'язані з виконанням
медиком службових  обов'язків. У ККУ передбачено склади злочинів у сфері службової 
діяльності. Деякі з них можуть мати відношення і до медичних  працівників, але тільки до
тих, які є службовими особами. Мова йде про  такі злочини, як:

  

- розголошення відомостей про проведення медичного огляду на  виявлення зараження
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної  інфекційної хвороби (ст.132);

  

- неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137);
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- порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184);

  

- зловживання владою або службовим становищем (ст. 364);

  

- перевищення влади або службових повноважень (ст. 365);

  

- службове підроблення (ст. 366);

  

- службова недбалість (ст. 367);

  

- одержання хабара (ст. 368) та інші.

  

У практичному розумінні дуже важливим є питання про те, хто ж у сфері  медичної
діяльності є службовими особами. Відповідно до ст. 364 КК  України службовими особами
визнаються особи, які постійно чи тимчасово  здійснюють функції представників влади, а
також обіймають постійно чи  тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях
незалежно від  форми власності посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих  чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують
такі  обов'язки за спеціальним повноваженням. У Постанові Пленуму Верховного  Суду
України від 26 квітня 2002 року "Про судову практику у справах про  хабарництво"
деталізовано положення Кодексу в аспекті тлумачення деяких  понять. До представників
влади згідно Постанови належать, зокрема,  працівники державних органів та їх
апарату, які наділені правом у межах  своєї компетенції ставити вимоги, а також
приймати рішення, обов'язкові  для виконання юридичними і фізичними особами
незалежно від їх відомчої  належності чи підлеглості. Відповідно
організаційно-розпорядчі обов'язки  - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю
промисловості,  трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих 
працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від  форми
власності. Під адміністративно-господарськими обов'язками  розуміють обов'язки по
управлінню або розпорядженню державним,  колективним чи приватним майном
(установлення порядку його зберігання,  переробки, реалізації, забезпечення контролю
за цими операціями тощо).

  

 12 / 35



Глава 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Таким чином, під службовою особою у сфері медичної діяльності слід  розуміти особу,
яка наділена владними повноваженнями у сфері медичної  діяльності, яка здійснює
організаційно-розпорядчі та  адміністративно-господарські функції в органах управління
охорони  здоров'я, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних та інших  закладах
державної і комунальної систем охорони здоров'я.

  

Третю групу з представленої класифікації складають злочини, за які  медичні працівники
притягуються до кримінальної відповідальності на  загальних підставах. До них можуть
відноситись ті злочини, за які  медичний працівник притягується до кримінальної
відповідальності як  загальний суб'єкт цього злочину, тобто без урахування відношення
до  професійної медичної діяльності.

  

Найбільш показовим з позиції злочинних діянь медичних працівників є  ненадання
допомоги хворому медичним працівником, воно відноситься у  класифікації до злочинів,
які пов'язані з професійною діяльністю  медичних працівників. Злочинність такого діяння
визначена положеннями  ст. 139 ККУ. Відмінною особливістю такого злочину є те, що
суб'єктом  його вчинення може бути тільки медичний працівник (лікар, фельдшер, 
медична сестра, акушер, працівники служби швидкої медичної допомоги та  державної
служби медицини катастроф). Ненадання допомоги хворому -  найбільш значне серед
навмисних злочинів, вчинених медичним працівником.  Кримінальна відповідальність
настає за наявності наслідків у вигляді  смерті, заподіянні тяжкої або середньої тяжкості
шкоди здоров'ю людини.

  

Важливим фактором при вивченні цього виду злочинного діяння у рамках  медичного
права є обставини, які виключають злочинність діяння. До них  можуть бути віднесені:

  

- хвороба самого медичного працівника;

  

- непереборна сила;

  

- відсутність для надання конкретного виду допомоги кваліфікації;
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- стан крайньої необхідності;

  

- відсутність необхідних ліків, інструментів для надання медичної допомоги.

  

Перелік цих обставин не може бути вичерпним. Судово-слідчі органи  визначають такі
обставини у кожному конкретному випадку ненадання  допомоги хворому. Не є
обставинами, які виключають злочинність діяння,  виклик у нічний і неробочий час,
перебування у відпустці, відсутність  згоди хворого або його законного представника на
медичне втручання у  невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є
наявною і  таке ін.

  

Ще одним складом злочину, що найчастіше зустрічається на практиці є  неналежне
виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним  працівником.
Суб'єктом злочину є медичні та фармацевтичні працівники, у  тому числі ті, хто
займається приватною медичною чи фармацевтичною  практикою. Цей злочин
характеризується необережністю із суб'єктивної  сторони і вважається закінченим з
моменту настання тяжких наслідків для  хворого (наприклад, смерть пацієнта, його
самогубство, заподіяння тяжкої  або середньої тяжкості шкоди здоров'ю).

  

Невиконання професійних обов'язків означає, що медичний або  фармацевтичний
працівник не вчиняє ті дії, які він в силу виконуваної  роботи зобов'язаний був вчинити.
Неналежне виконання професійних  обов'язків має місце у разі, коли медичний або
фармацевтичний працівник  виконує свої обов'язки не у повному обсязі, недбало,
поверхово, не так,  як цього вимагають інтереси його професійної діяльності.
Невиконання чи  неналежне виконання професійних обов'язків може бути як
одноразовим, так  і систематичним. Заст. 140 можуть кваліфікуватись, зокрема, такі 
діяння:

  

- несвоєчасний або неправильний діагноз захворювання;

  

- залишення хворого без належного медичного догляду;
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- переливання крові іншої групи;

  

- залишення сторонніх предметів в організмі хворого під час хірургічної операції;

  

- застосування неправильного лікування;

  

- недостатній контроль за медичною технікою;

  

- невиконання медсестрою вказівки лікаря щодо застосування до хворого ліків чи
процедур тощо.

  

Цікавим видається аналіз випадку з юридичної практики. 319 вересня до  23 вересня
2005 року гр. П., 12.05.2004 р.н., знаходився на лікуванні в  ЦРЛ. 25 вересня 2005 р. гр. П.
помер у реанімаційному відділенні  обласної клінічної лікарні. Прокуратурою було
порушено кримінальну  справу за ч. 2ст. 137 КК України та ч. 2 ст. 140 КК України. За 
результатами проведеного прокуратурою досудового слідства за скаргою  батьків було
встановлено, що при лікуванні дитини П. медична допомога не  була надана в повному
обсязі. Лікуючий лікар гр. М. лікування проводила  неправильно, не вжила всіх
необхідних заходів для врятування життя  пацієнта П. Зокрема, не були проведені
необхідні заходи діагностики, що  призвело до пізнього встановлення основного
захворювання, діагнозу і  відповідно до відсутності адекватного лікування. Кримінальну
справу з  обвинувальним висновком щодо лікаря М. було передано до суду. 
Провадження по справі про обвинувачення лікаря М. було закрито  відповідно до ст.ст
7-1, 282 КПК України. На підставі ч. 1 ст. 47 КК  України лікаря було звільнено від
кримінальної відповідальності з  передачею на поруки колективу ЦРЛ. У процесі
розслідування справи  адвокатами було використано процедуру посередництва (медіації)
з метою  примирення лікаря і батьків померлої дитини, визнаних потерпілими по  справі.
Було укладено договір про примирення і відшкодування потерпілим  моральної шкоди у
сумі 25 250 грн. Обраний спосіб захисту прав і  законних інтересів батьків померлого П. у
формі відшкодування моральної  шкоди, відображений у Договорі, припинив спірні
правовідносини між  Сторонами і підтвердив відсутність претензій між ними у
майбутньому.

  

Таким чином, підводячи підсумок кримінально-правової відповідальності  медичних
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працівників, слід зазначити, що зайва криміналізація медичної  діяльності, введення у
кримінальне законодавство нових норм і складів  злочинів, пов'язаних з медициною, не
завжди виправдана. Доцільно  розглядати питання про кримінальну відповідальність
медичних працівників  за злочинні порушення у сфері репродукції, трансплантації органів
та  тканин людини, генетики, інших нових сфер медицини. Це необхідно з метою 
недопущення зловживань у цих сферах надання медичної допомоги, з метою 
формування суспільних відносин у потрібному для всього суспільства  напрямі. Водночас
додаткове поширення кримінально-правових норм на ті  відносини, які вже є у ККУ,
потенційно може створити ситуацію, за якої  професія лікаря розглядатиметься з позиції
високого ступеня ризику  кримінальної відповідальності.

  

  

  

  

§ 3. Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних закладів

  

На сьогоднішньому етапі розвитку українського суспільства і  медико-правової науки на
перший план відносно відповідальності лікарів  за професійні правопорушення виходить
цивільно-правова відповідальність.  Відразу зауважимо, що винесене в заголовок
параграфа формулювання не  випадкове - відповідальність у цивільному праві за свого
працівника несе  роботодавець, тобто в даному випадку - лікувально-профілактичний 
заклад, в якому працює медичний працівник. Покладення відповідальності  на
працівника, який безпосередньо заподіяв шкоду, зробило б менш  реальним механізм
відшкодування шкоди пацієнтові. Реалії сьогодення  свідчать, що практично не відомий
раніше вітчизняній медицині  цивільно-правовий механізм відповідальності все частіше
стає потрібним у  випадках юридичних конфліктів. У зв'язку з цим необхідно акцентувати
 особливу увагу медичних працівників і юристів, які вивчають медичне  право, на значенні
опанування основ цивільно-правової відповідальності  за професійні порушення. Для
досягнення вказаної мети необхідно  проаналізувати ситуацію, що склалась, в аспекті
теоретичних основ і  практичної реалізації вказаного виду відповідальності.

  

Для того, щоб більш детально уявляти поняття і принципи  цивільно-правової
відповідальності у сфері медичної діяльності,  необхідно знати, що загалом цивільне
законодавство ґрунтується на  визнанні:
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- неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

  

- неприпустимості позбавлення права власності, крім випадків встановлених
Конституцією України та законами України;

  

- свободи договору;

  

- свободи підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

  

- судового захисту цивільного права та інтересу;

  

- справедливості, добросовісності та розумності.

  

При цьому відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ)  цивільним
законодавством регулюються особисті немайнові та майнові  відносини, засновані на
юридичній рівності, вільному волевиявленні,  майновій самостійності їх учасників. Це є
додатковим свідченням  наявності певного масиву медичних правовідносин,
урегульованих за  допомогою цивільно-правового методу, тобто коли і пацієнт, і медичні 
заклади рівні у своїх правах при наданні медичної допомоги і між ними не  діє принцип
"влада - підпорядкування *.

  

Цивільно-правова відповідальність у сфері медичної діяльності - це  варіант юридичної
відповідальності, який виникає внаслідок порушення у  галузі майнових або особистих
немайнових благ громадян у сфері охорони  здоров'я і який полягає переважно в
необхідності відшкодування шкоди. До  особистих немайнових благ громадян, які
безпосередньо пов'язані з  медичною діяльністю, належать перш за все життя і здоров'я.
З цієї  причини можна стверджувати, що цивільно-правова відповідальність - це 
своєрідний засіб забезпечення захисту особистих немайнових прав (життя і  здоров'я)
пацієнтів при наданні медичної допомоги.
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Розкриваючи поняття і суть цивільно-правової відповідальності у сфері  медичної
діяльності, важливо зрозуміти основні причини її виникнення.  Ця відповідальність настає
при порушенні медиками виконання своїх  професійних обов'язків, унаслідок чого було
заподіяно шкоду здоров'ю  пацієнта. Якщо в основі правопорушення лежить лікарський
злочин, то  притягнення медика до кримінальної відповідальності не перешкоджає 
можливості вимагання з боку пацієнта або його законних представників 
цивільно-правового відшкодування шкоди. Цивільно-правова  відповідальність медиків є
окремим випадком професійної відповідальності  загалом. Ключовим фактором
цивільно-правової відповідальності є  необхідність відшкодування заподіяної шкоди. У
зв'язку з цим, враховуючи  багатогранність медичної діяльності, коли вона нерідко стає
агресивним  фактором, що має несприятливі наслідки, важливо враховувати значну 
кількість підстав, згідно яких може виникнути цивільно-правова  відповідальність.

  

Основними документами, які складають нормативно-правову базу, що  визначає майнову
відповідальність медиків за вчинення професійних  правопорушень, є:

  

- Цивільний кодекс України;

  

- Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ "Про захист прав споживачів".

  

Сучасне законодавство визначає такі умови настання цивільно-правової відповідальності
у сфері медичної діяльності:

  

1. Протиправна поведінка (дія чи бездіяльність) медичного персоналу.

  

2. Заподіяння шкоди пацієнту.

  

3. Причинний зв'язок між протиправністю та настанням шкідливих наслідків.

  

4. Вина заподіювана шкоди.
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Протиправність — це наявність певного відхилення від правил (норм)  надання медичної
допомоги, порушення суб'єктивного права пацієнта.  Протиправність може виражатись
як у дії, так і в бездіяльності.  Наприклад, під стандартизацією, яка запроваджується у
практику охорони  здоров'я, розуміють використання певних стандартів (протоколів)
ведення  хворих з тими чи іншими захворюваннями. Відхилення від таких стандартів у 
лікуванні захворювання, при настанні несприятливого результату, є  протиправним і
може розглядатись як одна з умов настання  цивільно-правової відповідальності
медичної установи. А порушення  суб'єктивного права пацієнта може виражатись у
недостатньому  інформуванні його з боку медичного працівника про наступне медичне 
втручання, у результаті чого порушується суб'єктивне право пацієнта на  поінформовану
добровільну згоду на медичне втручання.

  

Шкода - це матеріальні збитки, які виражаються у зменшенні майна  потерпілого пацієнта
і (або) зменшенні його нематеріального блага  (життя, здоров'я). Різновидами шкоди як
результату протиправного  медичного втручання є:

  

- майнова (реальні втрати, неотримані доходи, витрати на харчування, лікування, догляд
тощо);

  

- моральна (фізичні та моральні переживання пацієнта, який постраждав у результаті
медичного втручання).

  

Фізична шкода здоров'ю визначається відповідно до Правил  судово-медичного
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень,  затверджених наказом МОЗ України
від 17 січня 1995 року.

  

Майнова шкода визначається в результаті підрахунків втраченого  заробітку, витрат на
лікування, додаткове харчування, придбання ліків,  догляд і таке ін. Іншими словами - це
все ті витрати, які в пацієнта  виникли у зв'язку із заподіянням йому шкоди, а також всі
доходи, які  потерпілий міг би точно отримати. Ці обставини повинні бути підтверджені 
документально. Наприклад, витрати на додаткове харчування визначаються  на основі
довідки медичної установи про раціон додаткового харчування і  довідки про ціни на
продукти, що склалися у тій місцевості, де  потерпілий зазнав витрат. Відповідно витрати
на лікарські засоби  встановлюються на підставі чеків, товарних накладних, а за їх 
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відсутності - за допомогою витягу з медичної карти стаціонарного  (амбулаторного)
хворого, де зазначено, які ліки призначались і потім  застосовувались, та довідки з
аптечного управління, де буде зазначено  вартість ліків на ринку фармпослуг за певний
місяць.

  

Закон України "Про захист прав споживачів" регулює майнову  відповідальність
медичних закладів за рахунок норм про якість послуги,  права споживача на безпечність
послуги, компенсації моральної шкоди та  ін. Останнє свідчить, що відповідно до
законодавства, про що вже мова  йшла раніше, пацієнт сьогодні - це споживач медичної
послуги, в той час,  як медичний заклад в особі його персоналу - виконавець медичних
послуг.  Майнова відповідальність медичних організацій означає їх більшу  відкритість,
зниження кількості відомчих і професійних бар'єрів,  рівноправність пацієнтів при наданні
медичної допомоги та підсилення  прояву правового захисту споживачів медичних
послуг. Як було сказано,  безпосереднє відшкодування здійснює медичний заклад, де
було заподіяно  шкоду пацієнтові.

  

А сам медичний заклад має право регресного позову до безпосереднього  заподіювана
шкоди -медичного працівника, який вчинив правопорушення.  Регрес у сфері
цивільно-правової відповідальності медичних організацій -  це можливість медичної
організації, яка відшкодувала шкоду, заподіяну  пацієнтові при наданні медичної
допомоги, зворотної вимоги стягнення у  розмірі виплаченого відшкодування з працівника
цієї установи -  конкретного заподіювана шкоди.

  

Моральна шкода, завдана пацієнтові при наданні медичної допомоги, як  термін не так
давно відомий вітчизняній юридичній та медичній практиці  стосовно необхідності їх
компенсації. Правовими основами компенсації  моральної шкоди, завданої пацієнтові при
наданні медичної допомоги, є:

  

- Цивільний кодекс України;

  

- Закон України "Про захист прав споживачів";

  

- Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. "Про  судову практику в
справах про відшкодування моральної (немайнової)  шкоди".
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Стаття 23 Цивільного кодексу України ("Відшкодування моральної  шкоди") гарантує
особі право на відшкодування моральної шкоди, завданої  внаслідок порушення її прав.
Моральна шкода полягає:

  

1. у фізичному болю і стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров'я;

  

2. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з  протиправною
поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких  родичів;

  

3. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи
пошкодженням її майна;

  

4. у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної чи юридичної особи.

  

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший  спосіб. Розмір
грошового відшкодування моральної шкоди визначається  судом залежно від характеру
правопорушення, глибини фізичних та душевних  страждань, погіршення здібностей
потерпілого або позбавлення його  можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка
завдала моральної  шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з
урахуванням  інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру 
відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

  

Згідно Методичних рекомендацій щодо відшкодування моральної шкоди,  затверджених
Листом Міністерства юстиції України від 13 травня 2004  року, враховується стан
здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у  його життєвих і виробничих стосунках,
ступінь зниження престижу, ділової  репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення
попереднього  стану. Моральну шкоду не можна відшкодувати в повному обсязі, оскільки 
немає (і не може бути) точних критеріїв майнового виразу душевного болю,  спокою,
честі, гідності особи. Будь-яка компенсація моральної шкоди не  може бути адекватною
дійсним стражданням, тому будь-який її розмір може  бути суто умовним. У будь-якому
випадку розмір відшкодування повинен  бути адекватним нанесеній моральній шкоді.
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Відповідно до ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів"  "Судовий захист прав
споживачів" при задоволенні вимог споживача суд  одночасно вирішує питання щодо
відшкодування моральної (немайнової)  шкоди.

  

Особливої уваги проблема компенсації моральної шкоди при  цивільно-правовій
відповідальності медичних установ заслуговує у зв'язку  з тим, що з кількох причин у
медичному середовищі і серед пацієнтів  сформувалось не зовсім правильне ставлення
до самого поняття моральної  шкоди. Більшістю пацієнтів компенсація моральної шкоди у
випадку  виникнення юридичного конфлікту лікувально-профілактичним закладом 
сприймається як можливість отримати матеріальну компенсацію на основі  самої суті
конфлікту (тобто за наявності факту професійних і/чи  морально-деонтологічних
недоліків у діяльності медичних працівників).  Сюжети західних кінофільмів,
повідомлення засобів масової інформації про  величезні суми, отримані громадянами як
компенсація моральної шкоди,  сприяють формуванню не зовсім об'єктивного ставлення
до цього явища. У  зв'язку з цим перш за все необхідно визначити, що під моральною
шкодою  слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи  фізичних
страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи  юридичній особі
незаконними діями або бездіяльністю інших осіб  (постанова Пленуму Верховного Суду
України від 31.03.1995 р. "Про судову  практику в справах про відшкодування моральної (
немайнової) шкоди" ).

  

Моральна шкода, зокрема, може полягати в моральних переживаннях у  зв'язку з
втратою родичів, неможливістю продовжувати активне суспільне  життя, втратою
роботи, розкриттям лікарської таємниці, поширенням  неправдивих свідчень, які
порочать честь, гідність або репутацію  громадянина, часовим обмеженням або
позбавленням якихось прав, фізичним  болем, пов'язаним зі спричиненою вадою, іншим
пошкодженням здоров'я або в  зв'язку з захворюванням, перенесеним у результаті
моральних страждань  та ін. Наприклад, одним з найбільш показових факторів реальної
наявності  моральної шкоди (моральних переживань) у людини є неправомірне 
розголошення лікарської таємниці, в результаті чого, зокрема про факт  консультації у
психоневролога, стало відомо на роботі, що викликало  насмішки та неприємні запитання
співробітників. З цієї причини необхідно  знати визначення моральної шкоди, вміти
диференціювати її наявність і  формулювати її прояв.

  

Важливими з позицій медичного права та цивільно-правової  відповідальності є питання
компенсації моральної шкоди. Тут необхідно  перш за все знати принципи компенсації
моральної шкоди у сфері медичної  діяльності. До них належать:
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    1. Реальна наявність порушення або посягання на особисті немайнові права (блага)
пацієнтів.   
    2. Наявність вини в діях (бездіяльності) медичного працівника (за  винятком
заподіяння шкоди життю та здоров'ю джерелом підвищеної  небезпеки).   
    3. Пацієнт сам повинен представляти докази наявності фізичних і (або) моральних
страждань.   
    4. Моральна шкода компенсується незалежно від відшкодування майнової шкоди.  
    5. Пацієнт не має верхньої або нижньої межі вимог за розміром компенсації моральної
шкоди, однак остаточне рішення приймає суд.   

  

Причинний зв'язок між протиправністю діяння та настанням шкідливих  наслідків як третя
умова настання цивільно-правової відповідальності у  сфері медичної діяльності полягає
у встановленні реального зв'язку між  діями лікаря і настанням негативних наслідків.
Враховуючи початковий  філософський зміст проблеми причинно-наслідкового зв'язку,
дуже важливо  правильно інтерпретувати ті чи інші дії (бездіяльність) з боку медичного 
персоналу.

  

Складність встановлення причинно-наслідкового зв'язку при юридичному  конфлікті у
сфері медичної діяльності пояснюється самою природою  медичної діяльності, суттю
надання медичної допомоги. Сьогодні медицина  стає все в більшій мірі
вузькоспеціалізованою. З цієї причини за  наявності в пацієнта певного захворювання до
його лікування причетні як  мінімум кілька медичних працівників. Якщо мова йде про
терапевтичне  захворювання, то, крім лікуючого лікаря, в лікуванні пацієнта беруть 
участь медична сестра (яка виконує призначені лікарем процедури),  працівники
лабораторій (які здійснюють дослідження крові та інших  біологічних рідин людини),
працівники спеціалізованих кабінетів  (фізіотерапевтичного, рентгенографічного,
комп'ютерної томографії та  ін.). Якщо ж розглядати хірургічного хворого, то до його
лікування  причетні і хірург, який робив операцію, і анестезіолог, і операційна  сестра.
Важливість цих обставин полягає у тому, що кожен із вказаних  спеціалістів може тією чи
іншою мірою вплинути на заподіяння шкоди  пацієнтові, що зумовлює труднощі
встановлення причинного зв'язку.  Нерідко для встановлення причинного зв'язку
вдаються до допомоги  судово-медичної експертизи; коли мова йде про заподіяння
смерті людини,  то проведення експертизи обов'язкове.

  

І, нарешті, остання умова - вина заподіювана шкоди — також  характеризується
особливостями, притаманними медичній діяльності.  Лікувальна установа визнається
винною, якщо встановлено вину її  працівників у заподіянні шкоди здоров'ю пацієнта.
Вина може бути  виражена у формі умислу або необережності. Про умисел мова йде у 
випадках, коли медичний працівник усвідомлював протиправність дій, які  здійснював, і
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бажав настання пов'язаного з цими діями результату.  Необережна форма вини полягає
у тому, що медичний працівник: а)  передбачив настання шкідливих наслідків, але
самовпевнено сподівався на  їх відвернення; б) не передбачав настання шкідливих
наслідків, хоча за  необхідної уважності та завбачливості повинен був і міг передбачити
ці  наслідки.

  

Згідно з цивільним законодавством діє принцип презумпції вини  заподіювана шкоди при
наданні медичної допомоги, тому відсутність вини  доводиться особою, яка вчинила
правопорушення. Особа (фізична чи  юридична) звільняється від відповідальності по
відшкодуванню моральної  шкоди, якщо доведе, що остання заподіяна не з її вини.
Відповідальність  заподіювана шкоди без вини може мати місце лише у випадках,
спеціально  передбачених законодавством (постанова Пленуму Верховного Суду України
 від 31.03.1995р. "Про судову практику в справах про відшкодування  моральної
(немайнової) шкоди" ).

  

Цікаво проаналізувати судову практику у цьому контексті. В одному із  судів слухалась у
2003 р. справа за позовом гр. Г. та гр. С. до однієї  із лікарень про відшкодування шкоди.
Громадянки Г. і С. вимагали  відшкодування моральної шкоди, що була спричинена
смертю їх матері гр.  К., внаслідок неналежного надання медичної допомоги, що було
встановлено  судом за матеріалами справи (запізніла діагностика, що призвела до 
несвоєчасного оперативного втручання, а як результат - важкі  післяопераційні
ускладнення і смерть) у розмірі по 100000 гривень на  користь кожної позивачки. Крім
цього гр. Г. вимагала стягнути на її  користь матеріальну шкоду, а саме 1400 гривень,
витрачених на  безпідставно призначені ліки, оскільки не було правильно поставлено 
діагноз, а також 1000 гривень понесених витрат на поховання матері,  оскільки вбачає
вину відповідача у невідверненні її смерті. Суд,  розглянувши усі матеріали справи,
оцінюючи мотиви позову вирішив позовні  вимоги гр. Г. і С. задоволити частково, а саме:
стягнути з львівської  лікарні на користь позивачок на відшкодування моральної шкоди
40000  гривень по 20000 на користь кожної з них, а решту вимог залишити без 
задоволення за безпідставністю. Ще одним прикладом є справа, що  розглядалась у 1998
р. за позовом гр. К. про відшкодування шкоди до  однієї з лікарень і вищого навчального
закладу. Позивач вимагав  відшкодувати моральну і матеріальну шкоду, що була
спричинена неналежним  наданням медичної допомоги лікарем-офтальмологом,
внаслідок якої гр. К.  втратив око і став інвалідом другої групи. Позивач просив стягнути
з  відповідачів 500 гривень як відшкодування матеріальної шкоди і 40000  гривень як
компенсацію моральної шкоди. Розглянувши усі матеріали  справи, вислухавши пояснення
сторін, суд вирішив позовні вимоги гр. К.  задовольнити частково і стягнути з
відповідачів: з учбового закладу -  120 гривень за заподіяну матеріальну шкоду і 10000
гривень на  відшкодування моральної шкоди; з лікарні - 66 гривень 60 коп. на 
відшкодування матеріальної шкоди і 5000 гривень на компенсацію  немайнової шкоди.

  

 24 / 35



Глава 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

У квітні 2005 року гр. Ц. звернувся за медичною допомогою до  лікаря-кардіолога гр. Т.
до центральної районної лікарні з приводу  поганого самопочуття. Лікар, подивившись на
ЕКГ серця, що було  попередньо зроблене, жодних відхилень не виявив. Оглянувши шию
пацієнта,  лікар зробив висновок, що зважаючи на ріст гр. Ц., у нього може бути 
защемлення. Після проведеного медичного втручання щодо вправляння диску у  шийному
відділі хребта, стан пацієнта значно погіршився. З листопада до  грудня 2005 року гр. Ц.
знаходився на лікуванні у спеціалізованій  клінічній лікарні. Було виставлено діагноз -
підвивих  атланто-аксіонального з'єднання і призначено лікування, зокрема  фіксуючий
комірець. З листопада 2005 року до вересня 2006 року гр. Ц.  знаходився в академічній
відпустці. Гр. Ц. звернувся зі скаргою до  Головного управління охорони здоров'я на дії
лікаря-кардіолога. Після  проведеної службової перевірки управлінням охорони здоров'я
було  встановлено, що лікар гр. Т. сертифікату по масажу і мануальній терапії  не має.
Службова перевірка, проведена у ЦРЛ, встановила: 1) діагноз  лікарем встановлений
правильно і проведені процедури відповідають  встановленому діагнозу; 2) порушень
щодо надання консультативної  допомоги пацієнту не виявлено. Пацієнт звернувся у
встановленому порядку  до прокуратури, яка за результатами перевірки відмовила у
порушенні  кримінальної справи за відсутністю складу злочину передбаченого ст. 137  КК
України і ст. 140 КК України згідно п. 2 ст.6 КПК України. З приводу  допущених
лікарем-кардіологом порушень встановленого законом порядку  проведення прийому
хворих і заповнення медичної документації, прокурором  порушено дисциплінарне
провадження щодо гр. Т. Пацієнт подав позов з  вимогою відшкодувати моральну і
матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок  неналежного надання медичної допомоги, до
суду1.

  

Таким чином, в умовах правових перетворень у галузі регулювання  медичної діяльності
цивільно-правова відповідальність набуває особливого  значення. У даному випадку
переважає відновлювальна функція юридичної  відповідальності, коли цивільно-правові
норми діють на свідомість і  поведінку медичних працівників та спрямовані на приведення
до  нормального стану як правового статусу пацієнта і медичного закладу, так  і
медичних правовідносин у цілому.

  

  

  

  

§ 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників

  

Розгляд адміністративної та дисциплінарної відповідальності в ракурсі  питань
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юридичної відповідальності медичних працівників виправданий у  зв'язку з тим, що
адміністративні та дисциплінарні порушення негативні  самі по собі й створюють
передумови для виникнення майнових та  кримінальних правопорушень. Тому розкриття
основних особливостей  адміністративного і трудового законодавства щодо
правопорушень медиків  необхідне й актуальне. Розгляд у єдиному блоці
адміністративних і  дисциплінарних правопорушень пояснюється тим, що часто вони
поєднуються в  одному медичному правопорушенні. Порушення норм адміністративного
права  нерідко супроводжується дисциплінарним порушенням, і в цьому випадку 
відповідальність медика може настати як тільки за одним видом  правопорушення, так і
одночасно за кількома.

  

Адміністративна відповідальність медичних працівників. Особливістю  функціонування
вітчизняної охорони здоров'я протягом досить тривалого  часу було управління, яке
переважно здійснювалось через  командно-адміністративну систему. При цьому правові
відносини між  лікарями і пацієнтами нерідко обмежувались адміністративною 
відповідальністю медиків. У зв'язку з цим можна говорити про наявність  певних
історичних передумов адміністративно-правового регулювання  надання медичної
допомоги.

  

Адміністративна відповідальність медичного працівника — це різновид  юридичної
відповідальності, що полягає в застосуванні до медичних  працівників, які вчинили
адміністративні проступки, особливих санкцій —  адміністративних стягнень.

  

Сучасна ситуація розвитку охорони здоров'я в Україні, коли створена 
нормативно-правова база медичної діяльності, формується медичне право,  свідчить про
значущість адміністративного права та  адміністративно-правової відповідальності як
дієвого засобу  регламентації всієї сфери медичної діяльності.

  

Слід зазначити, що суспільні відносити, які регулюються  адміністративним правом,
переважно є владними відносинами. Разом з тим,  значною мірою останнім часом починає
втілюватись у життя ідеологія  "публічносервісної" основи українського
адміністративного права1,  сутність якої полягає у служінні держави (та її інститутів)
людині. В  той же час, ключовою ознакою адміністративно-правових відносин є те, що в 
них завжди бере участь суб'єкт, який представляє інтереси держави,  тобто
публічно-правові інтереси. У вказаних відносинах втілюється в  життя державна
політика, державна ідеологія2.
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Для розумінні ролі та значення такого виду відповідальності медичних  працівників
наведемо загальні принципи адміністративної  відповідальності. До них належать:

  

1. Адміністративна відповідальність настає не за будь-яке  правопорушення, скоєне у
галузі державного управління. Перелік сфер  застосування самих правопорушень
наведений у Кодексі України про  адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984
р.(далі - КпАП). Для  медичних працівників найбільше значення мають адміністративні 
правопорушення у галузі охорони здоров'я населення (глава 5).

  

2. Адміністративна відповідальність поширюється як на фізичних, так і  на юридичних
осіб, які діють у сфері, що регулюється правилами,  незалежно від форми власності,
підвідомчості.

  

3. Заходи адміністративної відповідальності застосовуються  спеціальними суб'єктами,
уповноваженими розглядати справи про  адміністративні правопорушення.

  

4. Заходи адміністративної відповідальності застосовуються згідно з  особливим
процесуальним порядком - провадженням у справах про  адміністративні
правопорушення.

  

5. Адміністративна відповідальність безпосередньо виражається у  застосуванні до осіб,
які вчиняють правопорушення, адміністративних  стягнень.

  

Серед адміністративних правопорушень, які перелічені в КпАП і мають  найбільше
значення в контексті медичної діяльності, необхідно зазначити  такі:

  

1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження (ст. 44-1);

  

2. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну
хворобу (ст. 45);
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3. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання,  реалізації і
застосування донорської крові та (або) її компонентів і  препаратів (ст. 45-1);

  

4. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою (ст. 46) та інші.

  

Діючий КпАП визначає такі види адміністративних стягнень (ст. 23):

  

1. попередження;

  

2. штраф;

  

3. оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об'єктом адміністративного правопорушення;

  

4. конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або  безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення; грошей,  одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення;

  

5. позбавлення спеціального права, наданого громадянинові;

  

6. виправні роботи;

  

7. адміністративний арешт;
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8. адміністративне видворення за межі України іноземного громадянина або особи без
громадянства.

  

Слід зазначити, що виділення окремої глави, присвяченої  адміністративним
правопорушенням, які посягають на суспільні відносини у  сфері охорони здоров'я, є
позитивним явищем. Можна сподіватись, що це  слугуватиме основою для покращання як
правового забезпечення медичної  діяльності, так і функціонування самої системи
охорони здоров'я  населення.

  

Дисциплінарна відповідальність медичних працівників настає при  порушенні вимог
трудового законодавства. Нормативно-правову базу  дисциплінарної відповідальності
медичних працівників складають:

  

- Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.(далі - КЗпП);

  

- Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992року;

  

- Колективний і трудовий договір у конкретному закладі охорони здоров'я.

  

Дисциплінарна відповідальність медичного працівника — це окремий  варіант юридичної
відповідальності, яка настає у випадку порушення  трудових обов'язків. Слід особливо
підкреслити, що мова йде саме про  порушення трудових обов'язків медичного
працівника. Причому, якщо  розглядати дані порушення, то дисциплінарна
відповідальність - найменш  суворий варіант.

  

Важливо визначити, що ж саме може складати порушення трудового  законодавства.
Відповідь на це запитання треба розглядати в контексті  прав та обов'язків працівника
перед роботодавцем.

  

Працівник зобов'язаний:

 29 / 35



Глава 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

  

- чесно і сумлінно працювати;

  

- своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним
органу;

  

- додержуватись трудової і технологічної дисципліни;

  

- додержуватись вимог нормативних актів про охорону праці;

  

- дбайливо ставитись до майна власника, з яким укладено трудовий договір (ст. 139
КЗпП).

  

У зв'язку з цим за недотримання будь-якого з перелічених обов'язків  медичний
працівник може бути притягнений до дисциплінарної  відповідальності. Протиправною є
така поведінка (тобто дії або  бездіяльність) працівника, яка не відповідає встановленим
правилам.  Наприклад, запізнення на роботу, прогул, поява на роботі в стані  сп'яніння.
Рівно ж протиправною є відмова від виконання законного  розпорядження керівника
закладу охорони здоров'я (роботодавця),  недотримання правил роботи на відповідному
устаткуванні, правил  зберігання сильнодіючих речовин, а також отруйних, наркотичних
речовин і  таке ін.

  

Не може розглядатись як підстава для накладення дисциплінарного  стягнення
невиконання трудових обов'язків за відсутності належного  медичного устаткування,
нормальних умов праці, належної кваліфікації  медичного персоналу. За умови іншого
способу розв'язання цього питання  фінансові, організаційні та багато інших проблем
вітчизняної охорони  здоров'я можуть бути в аспекті відповідальності перекладені на
окремих  медичних працівників. Цікавим є міжнародний досвід  дисциплінарно-правового
регулювання медичної діяльності. Так, наприклад,  у деяких зарубіжних країнах
дисциплінарні стягнення на медичних  працівників накладаються професійними
асоціаціями, в статутах і правилах  яких закріплені такі повноваження. Як дисциплінарні
стягнення до  порушників застосовують догану, штраф, тимчасове відсторонення від 
заняття медичною практикою, позбавлення права на здійснення медичної  діяльності.
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Особливістю правового статусу медиків щодо дисциплінарної  відповідальністю є їх
подвійний статус - як працівників конкретного  медичного закладу (типові відносини
працівника і роботодавця) і як  медиків за кваліфікацією, тобто осіб, зобов'язаних
надавати невідкладну  медичну допомогу в будь-якому місці. Іншими словами, професійні 
обов'язки лікарів ширші, ніж їх трудові обов'язки, що виконуються за  місцем праці.

  

Відповідно до ст. 51 КЗпП, п. "з" ст. 77 Основ законодавства України  про охорону
здоров'я передбачено скорочений робочий день для медичних  працівників. У залежності
від посади і (чи) спеціальності тривалість  робочого часу медичних працівників
визначається у Наказі МОЗ України від  25.05.2006 р. "Про затвердження норм робочого
часу для працівників  закладів та установ охорони здоров'я", де передбачено такі
скорочені  варіанти тривалості робочого часу у залежності від посади і (чи) 
спеціальності:

  

- 38,5 годин на тиждень (для лікарів та фахівців з базовою та  неповною вищою
медичною освітою (середнього медичного персоналу),  медичних реєстраторів,
дезінфекторів закладів охорони здоров'я  (структурних підрозділів) за винятком тих, хто
працює у шкідливих умовах  праці);

  

- 33 години на тиждень (для лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом
хворих);

  

- 40 годин на тиждень (наприклад, для керівників закладів та установ  охорони здоров'я,
їх заступників, головних бухгалтерів та їх  заступників, керівників відділів, служб та інших
підрозділів (за  винятком лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною 
освітою - керівників структурних підрозділів та закладів охорони  здоров'я, у тому числі
амбулаторно-поліклінічних), головних фахівців  (головних медичних сестер, головних
фельдшерів, головних інженерів,  головних енергетиків, головних технологів тощо),
фахівців, технічних  службовців та робітників (за винятком тих, хто працює у шкідливих
умовах  праці));

  

- 18 годин на тиждень (для вчителів І-ХІІ класів шкіл, вчителів-  дефектологів та
логопедів закладів охорони здоров'я (крім будинків  дитини));
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- 20 годин на тиждень (для завідувачів логопедичних пунктів, логопедів будинків дитини);

  

- ЗО годин на тиждень (для вихователів, старших вихователів закладів охорони
здоров'я);

  

- 36 годин на тиждень (для вихователів-методистів закладів охорони здоров'я,
вихователів будинків дитини).

  

Вітчизняний законодавець виділяє два види дисциплінарних стягнень:

  

1.Догана.

  

2.Звільнення за відповідними підставами.

  

Слід привести основні законодавчо визначені (ст. 148-150 КЗпП)  принципи накладення
дисциплінарного стягнення у сфері медичної  діяльності. До них належать:

    
    1. до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен вимагати від
працівника пояснення у письмовій формі;   
    2. відмова працівника дати пояснення не є перепоною для застосування
дисциплінарного стягнення;   
    3. дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з  дня виявлення
порушення, не рахуючи часу звільнення працівника від  роботи у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебування його у  відпустці;   
    4. дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше, ніж через шість місяців
від дня вчинення порушення;   
    5. за кожне дисциплінарне порушення може бути застосовано тільки одне
дисциплінарне стягнення;   
    6. при обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган  повинен
враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним  шкоду, обставини, за
яких вчинено проступок, і попередню роботу  працівника;   
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    7. наказ (розпорядження) роботодавця про застосування дисциплінарного стягнення
оголошується працівникові під розписку;   
    8. дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником в органах розгляду
трудових спорів.   

  

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

    
    1. Дайте визначення та охарактеризуйте юридичну відповідальність медичного
працівника за професійне правопорушення.   
    2. Які існують види відповідальності лікарів за вчинені правопорушення?  
    3. Якими причинами зумовлене значення вивчення питань  кримінально-правової
відповідальності медичних працівників? Що слід  розуміти під професійним медичним
злочином?   
    4. Дайте характеристику крайньої необхідності як обставини, що виключає
злочинність діяння у сфері медичної діяльності.   
    5. Дайте характеристику обґрунтованому ризику як обставині, що виключає
злочинність діяння у сфері медичної діяльності.   
    6. Наведіть класифікацію та назвіть види злочинів, за які медичні  працівники можуть
бути притягнені до кримінальної відповідальності.   
    7. Дайте визначення та розкрийте суть цивільно-правової відповідальності у сфері
медичної діяльності.   
    8. Що входить до умов настання цивільно-правової відповідальності у сфері медичної
діяльності? Коротко охарактеризуйте їх.   
    9. Які існують різновиди шкоди як результату протиправного медичного втручання?
Дайте їх характеристику.   
    10. Що таке моральна шкода? Назвіть принципи компенсації моральної шкоди у сфері
медичної діяльності.   
    11. Дайте визначення та охарактеризуйте адміністративну відповідальність 
медичних працівників. Назвіть адміністративні правопорушення, які  найбільш важливі в
контексті медичної діяльності.   
    12. Дайте визначення та охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність  медичних
працівників. У чому полягають основні принципи накладення  дисциплінарного стягнення
у сфері медичної діяльності?   
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