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Юридична категорія медико-біологічного експерименту на людині
Аналізується проблема визначення правової природи медико-біологічного
експерименту на людині. Доведена необхідність комплексного тлумачення поняття
«медико-біологічний експеримент», його правової природи з позицій медицини, етики та
психології. Висвітлено зміст медико-біологічного експерименту як наукознавчої категорії.
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Кашканова Н.Г.
Юридическая категория медико-биологического эксперимента на человеке
В украинской правовой науке медико-биологический эксперимент как
самостоятельное понятие почти не исследован, не изучена его взаимосвязь с другими
смежными понятиями. И хотя прикладные науки достаточно часто прибегают к медикобиологическому эксперименту, в теоретико-правовом плане указанное явление почти не
исследовано как самостоятельная юридическая категория, т. е. практика эксперимента
опережает научные исследования закономерностей медико-биологического эксперимента.
Понятие «медико-биологический эксперимент» не получило надлежащего
правового закрепления ни в международном праве, ни в отечественном законодательстве.
Неоднозначность трактовки понятия «медико-биологический эксперимент» в правовом
плане приводит к неоднозначности юридической практики в сфере обеспечения
осуществления медико-биологических экспериментальных исследований.
Анализ правовой природы «медико-биологического эксперимента» поможет не
только унифицировать определения указанного понятия, но и отмежевать его от смежных
понятий и таким образом создать методологическую основу для продолжения научных
исследований медико-биологического эксперимента как четко определенного правового
явления, обеспечит возможность изучения правовых и практических аспектов
осуществления медико-биологического эксперимента.
Ключевые слова: медико-биологический эксперимент, медицинский эксперимент,
биологический эксперимент, опыты, эксперимент.
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