Ра:юVІ і:1 тим, у ІІиніJІnному І Ірані (нині.-ІhНО\1У :шконо;шнстні), ~ІІ<ОVІУ
ІLШСТИНі і ІІрИНаТН()ІІраноні, і ІІуGJІіЧНО-ІІраноні С.-ІСМСНТИ, а суб'єктами

можутn Gути ик І Іри натні осоGи, так і со І (іаJІ nно-ІІуG.-Іічні утнорсНН}І, ;(о
uі ..lьно розрізняти приватну власність та публічну власність.
Список ви кориетап их джерел

1.

Харитопоnа О. І. Особ.1иnості рсгу.1юnаппя nідпосип публічної юаспості ІІ
Циві1ьне зuконо.цавство Укрuїни
Т. С.
К.

2.

r.

Kina.1ona,
Некіт.

Ваісsн

S.

: нав•1.

носібник І авт.: С. О. Хuритонов,

О. С. Кізлаnа [та іп.]; за рс;:І. ;:І.ю.п., проф. Є. О. Хар1попоnа,

йlеса: ЮрИ.lИЧналітература,

Делспис

2013.

с.

133 143.

праnа собстnсшюсти па праnо пуб.1ичпой собстnсп

ностн н пра но частной собстненностн

история- и ,:тейстmпе:п,ность І І

Приnатпс праnо України і єnропсйська іІпсграція: тсІІЦСІІції та перспек
тиви. Матеріа.-ти

VI

квітня 2016року).-

Міжнаро.1ного т•инілістичноm форучу (ч. Киїн,

К.:

TOD

<<Біюцерків.црук••,

2016.-

С.

14 15

29- 31.

КJЗJJOBA О. С.
:\1Ькпарошш:іt rумапітарп:и:і1: уІІіnерситет,
професор кафслрп uиві.1ьноrо та господарського права і процесу,
доктор юришrчшrх наук

ЦИВІJІЬІІО-ІІІ'ЛВОВИЙ ДОГОВІ І'
І ІРО ІІЛ.ЦАІІІІЯ МІЩИЧІІИХ ІІОСJІУГ

Питання необхідності правової рег..1аментаuії п ..1атних медичних по

слуг актиnпо обгоnорюсться у фахоnих .ие.аичІшх nидаппях. Оскі.JІьки
.аогоnір про па.ааппя :ме.аичпих пос.1уг па.1ежить .ао чис.1а поnе.1 ци
nільпого закоподаnстnа України. приро.апо, nшшк.1и пеnпі тру.апоші
11ри 3\Ісунанні і1оп) сутності, :1начсню1, 11раноної ІІриро;ш та VІіСІ(}І у
СИСТС\1і І(ИНі;ІhНО- ІІраНОНИХ іЮІ'ОНОрін Н НаІ~іона.-ІhНО\1У І Ірані УкраЇні.
З'ясування uих питань :\tає не лише теоретичне, а ..1е й неабияке прак
тичне значення, оскі.r1ьки ві.а розуміння характеру договору про на
цання :\tецичних послуг за.1ежить фор:\tування нотаріа ..1ьної та судової
практики

3 uих питань.

Праnо па медичпу ,::rопо:могу с базоюги у систе:иі соuіа.lьІшх праn
.·ІЮJ(ИНИ. ВиникнунІІІИ ик NЧ1УЧСНН}І 11а1~ієнта JІікарю, н сучасних умо
нах 11.-ІаТНОЇ МСJ(ИІ(ИНИ МСJ(ИЧНа J(OIIOVIOI"a наf>унаt-: характер ІІОС;ІуІ·и. За
uих у:\юв виникає та потребує подальшого удоскона.r1ення нова правова
конструкція

-

.аоговір про надання :v~е,::rичних пос..1уг, який є однією з

пі.астав виникнення зобов'язань з на,::rання :\'Іе.аичних послуг.

Інститут
3ешн1
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па.ааппя

пpanonи:\t

:\tе.аичпих

іпституто:\t,

пос.1уг
.а.1я

с

якого

КО:\Іплекспи:\1
характерне

:\tіжга.1у-

пос.апаппя

ІІуG.ІІічно-ІІраноних і ІІринатно-ІІраноних норм рсІ'улюнанн~І. Як с.ІуІІІ
но нка:1у~с: Р. А. Ма~і;rаник, у VІс;~ичні~-і ;~іи;Іhності CJІiit ро:1мсжонунати
11ринатні і ІІуGJІічні нілносини. Принатні мс,т(ичні ні;rносини існуютh н
юридичній форУІі зобов'язань з на;:rання УІе;:rичних послуг, підставам:и
яких УІОЖ)'ТЬ виступати ;:rоговір з на;:rання медичних послуг, односто
ропня обіuяпка або ;:rії

n інтересах третьої

особи без доруч:ешrя. До

ncix

зобов'язань, яки виникають з приводу падапня медичних послуг поnи
пні Jастосоnуnатись Jага.1ьпі положепня цивільного праnа, якшо інше
не оGумоНJІеНО Н ІІJJИСН~ІЧеНИХ ТаКИ УІ іlОГОНОрам СІІСІІіа.ІhНИХ НОрVШТИН
НИХактах.[\j
Так, на сьогодні, в національному праві, ві;:rнос:ини, шо в:ин:икають з
надання медичних пос.1ут, регламентуються перш за все Конст:итуцією
Україrш, стаття

49 якої

Jакрішпос пра nо гpo:via;:rяrr па бе:юп.1атrrу медич

пу допомогу у ;:rержаnпих та КОУІ)'Іrальпих Jакла;:rах охоропи з;:rороn'я і

одночасно гараптус роJшпок лікуnальпих за:к.1адіn усіх форм nласпос
ті. Також, реІ'У-ІІюнанни ні,І~носин у ІtіЕЇ сфері :1J(ійснюєІ'hС~І ::ШІ'а.ІhНИ
ми ІІшюженн~1v1и Іlині.ІІhНоІ·о к0,1~ексу України (ІЩJІіОсновами

законо;:rавства

України

llK

про охорону здоров'я,

України),
закона~пт

України «Про захист прав споживачів>>, <<Про психіатричну допоУІогу»,
<<Про екстрену медичну ;:rопомогу>>, УІіжнародно-правовими стан;:rар
тами та іншими порУІатишшУІи актами, дія яких розпоnсю;:rжусться у
пеnпій мірі па УІе;:rичпі послуги.

[2]

Але,

n да пий

час у паціопа.1ьпоУІу

J<IKOIIO)taBCТBi Ві}(СУТІІіЙ СИСТСМати:юваІІИЙ ІІОрМаТИВІІИЙ акт, рСІ'УJІЮЮ
ЧИЙ ІШ}ЩІІШІ IIJJ<ITIIИX _\1С,І~ИЧІІИХ ІІОСJІУІ:

В }~ОКТрИІІЇ ІІ,ИВЇJІЬІЮІ'О !Іра ва сфор.V101ШІІО ТрИ ІІЇ}(СТШ\И ВИІІИКJІСІІШІ
~юGон'и:шнh 3 на;~анни мс;~ичних Іюслуг: І. ;~оІ'онір 11ро на;~анни мс;~ич
них ІІОСJІУІ';

2.

о;rносторонни оGіцинка;

3.

;~ії' н інтересах трстмй осоGи

без дор;"Іення. ІЗІ
ЦивL1ьне законодавство відносить договір платних медичних по
слуг до одІюго з різпоnи;:rіn догоnору nі;:rшкодуnальпого падапня послуг.

Однак пор ми г.1аnи

63

Uиnільrюго ко;:rексу України передбачають тLlь

ки Jагальпі положепня ;:roгonopy про па;:rаrшя пос.1уг.
/1ОІ'ОНір І ІрО на;(аННИ МС/~ИЧНИХ ІЮС;ІуІ' Е ІІі,Т(СТаНОЮ НИНИКНСНН~І І(И
ні.ІІhНИХ 11ранонілносин :1 наланни ОІІJІатних VІСіtичних ІЮСJІУІ~ на ~ІІ<І1і1
поширюються загальні положення цивільного права про правочин та

;:rоговір. Так, Пrава

63

Uивітrьного кодексу України містить загальні по

.1оження про послуги, які можуть застосовуватися

падапня послуг, якщо

ue

;:ro

всіх договорів на

пе суперечить суті зобоn'язашrя (ч.2 ст.90 1 ЦК

України). Отже, до ;:roгonopy па падапня медичних послуг застосоnу
ютhси

H<IHCilCHi

Jai'ШihHi ІІШІОЖеНН~І, ШІС::; урахунаНН}ІМ ІІСННИХ осоGли

НОСТСtі IIJJC/(VICTa }lOI'OHOpy, суG\:ктін ТО ІНО.
Шо стосується доктр:инального в:изначення договору про надан
ня УІе;:rичних послуг, то у загальному вигляді, за ним о;:rна сторона
(медична організація, лікар) зобов'язується надат:и, а інша сторона

417

(113ІІ,іЄНТ)-ІІрИЙН$.ІТИ та ()ІІ;ІаТИТИ ОІІJІатні ІІОСJІУІ'И, СІІр$.ІVІОІ-ШНі на 3МіЦ

НеНН$.1 :1}(Щ10Н'$.1 ІІаІІіt-:НТа, 3І'і,!~НО ум он J~OI'OHOpy.

Олнак, ~ІІ< ні;~VІічаt-:

[J j

Н. В. Фе;~орченко, ансиі:1уючи 3аконо,ІЩНЧІ1і1

пi;:rxi;:r до правового регулювання ві;:rноеин, пов'я3ан1тх з на;:rанням ме

3
[4]. Так, моnа

дичних пос.1ут, слід зазначити, шо на сього;:rні не вщухають суперечки
приnо;:rу кnаліфікаuії nідпосип з падапня медичних пос.1ут

й;:rе про ко1шлекспий характер праnоnої приро;:rи догоnору про па;:rаппя

медичних послуг та сутність і шлпачепість пред:мета догоnору.
ПрелметоVІ ;~оІ'онору 11ро на}ЩНЮІ v1с;шчних ІІОСJІуІ- є на;шнН$.1 ме
личної ІІОСJІУІ'И, ИКа СІІОЖИНаЄТhС~І Н ІІр(mесі НЧИНСНН~І ,Іtіі~ а()о І Ірона
ДЖеННЯ медичної ;:rіяльності. ЦК не визна~rено пере.1ік пос.1уг, які на

даються на підставі uивL1ьно-правового ;:rоговору. Пшва

63

(ст.

901-907)

ПК України, яка окре1ю присвячена пос.1утам, nизпачас тільки осо
блиnості та суттсnі умоnи ;:roгonopin про їх падання, без переліку nи;:rin

послуг. Загальпий характер положень цісї глаnи дозnо.1яс nикаристоnу
нати ЇХ

III,OilO

ІІОСJІуІ; ИКі нa;taiOThOI Ме}(ИЧНИМИ 3і:ІІ<..ІЩІЩ\Н1 (а()о ІІрИНаТ

НО ІІрі:ІКТИІ<)ІЮЧИМИ JІікарИМИ). На ЖШІh, СТОСОННО НИ:1Ні1ЧСНН$.1 ІІОН$.1ТТ$.1

<<медичні послупr•> ситуація з

1998 року

не змінІ-Llася- визна~rень і досі

не існує на нор:мативному рівні. Серед таких послуг можуть бути не
тL1ьки медичні, але й сервісні (розміщення у стаціонарі з .іІО.іІатковими
зручностями, харчування), побутоnі, інформаційні тощо. Так, на;:rаппя
сервісних зручностей при на;:rаппі медичної пос.1ути пе nідбиnасться па
утри _\-1і:І 1111 і С КJІі:І)LОВИХ й

11 рофссіЙ 11 ИХ

_\-1С)LИ ЧІІИХ

;tii1

і ІІе С СК..ІЩІtОВОІО час

ТИІІОІО В.,ШСІІС Ме)U1ЧІІОЇ ІІОСJІУП1- Це сервісІІа IIOCJI)'Ti:l. Не Ві}(ІІОСИТІ>ОІ
,т~о мс;~ичних, ик і н:1агалі ;~о Іюс;ІуІ~ мс;~ично-статистична та су;~оно-мс
Jtична скс11ертна J~liOІhHlCTh.

Н. В. Фс;юрченко ні;~VІічає, н~о ІІсрсGунаючи на JІікунанні у мсю1ч
ному за:к.1аді, пацієнт отри:мує не тільки спеціальну :ме;:rичну ;:rопомогу.

Йо:му надаються й інші пос.1ути: з;:rійснюється ;:rогляд, надається хар
чуnашrя. проводиться з1tіпа бL1илш. оргапізоnуються заняття по спор
тиrшій програмі тощо. АТІе, як слушно зауnажус ;:rослі;:rшшя. такі по

слуги носять факу.1ьтатишшй характер і пе доцільно визпаnати подібні
ІІОСJІУП1 CKIO-l,!(OHOIO ЧаСТИНОЮ МС,!tИЧНИХ ІІОСJІуІ:

[4j

Як нкаJуt-: І. В. Всне;~иктона, JaІ'aJIOM мс,тtична ІІОСJІупt- це с11стсма
дій, спрямована на організм .1юдини

3 метою

відновлення, підтриман

ня найбL1ьш оптимальних д,1я організму показників або профілактики

мож1иrшх захnорюnапь. Її ознаками с: соціальна сфера :шстосуnаппя;
як прашшо, публічний характер падання; фіпапсоnі гарантії забезпече
ності (безоплатність окремих nи;:rin -шnи;:rка медична ;:rопомога); фі
нансунанн$.1 :1 Gюлжсту чсре:1 оІю,ІщткунанюІ, страхоні механі3\Н1 ІІсре
ро3ІЮЛі;Іу aGo фонли орІ'аНі3аІLіЙ.

[5J

На відміну від інших послуг, змістом медичної пос.1уги є сукупність
професійних дій, спеціальна дія.1ьність що.J:о здоров'я- це послуга ме
дичного характеру. Тобто за .J:опомогою медичної послуги найчастіше
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МОЖНа J(ОСИП'И О І ІТИ MaJI hHOI"O і(;ІИ ОрІ·ані3VІУ ;ІКНИ НИ стану (ІІОЯ1ТИННИ і1
рс:1у;н-;тат: ІІШІіІІІІІСНЮІ чи ІІіl('І'РИVІанюІ стану 3іюрон\І). Саме І(~І (ВНа
ка

t-:

ОСНОННОЮ та /((ВНО.·І~ІЄ НИіШІИТИ

3

І<О\1ІІ;ІСІ<СУ ІІОС.·ІУІ; ~IKl на;ШЮТhОІ

громадянам у сфері охорони здоров'я, медичну пос ..чту. Це принципово
ва:ж..1иво тому~ шо з надання :\tецичної пос.:Jуги випливають інші правові

пас .1іцки, піж з інших послуг.
МелІчні послуги р(нрізпяються за критеріоt п.:Jапюсті: пос.:Jуги які

падаються за ILlaтy (окремі шви діагностиці, сто:иато.1огічпі пос.:JупІ,
ІІос;1уп1 ІІJІастичної хірур1·ії, косметшІоІіїта інІІІі). Бс3КОІІІтонним може
Gути На.іШНН~І МеJ(ИЧНИХ ІІОС.·ІУІ' у НИІШJ·(ках КрИТИЧНОІ'О стану, }ІКИі1 110Требує невід:к..1ацної цопо:\'ІОПІ, екстре:v~а.:Jьні ситуації та інші послуги
перецбачені законоцавство:v~. А1е, як вважає І. В. Венециктова, поці:J
медичної цопо:v~оги на оп.:Jатну і безоп ..1атну є ве ..1ьми у:v~овни:v~, оскі:Jь
ки в кіпцеnому піцсу:~лку буць-яка медична допш.юга оп ..1ачусться

-

:ш

рахупок бюцжетіn, страхових внескіn або коштіn фізичних та юрицич
них ociG. Пі,т( ОІІJІатною, }ІК ІІран~1JІо. ро3уVІіютn \Іе;tичну Іюс;ІуІ'У, що П
ОІІJІачує осоGисто ІШІІіt-:нт aGo i1om орІ·ані:шІ(і~І. Проте на сnопщні ІІ.е
питання чітко визначено нор:v~ою Щ)Я:\'ІОЇ дії

України.

rs1

Стаття

49 Конституції постулює,

-

нормою Конст:итуuії

що держава створює умо

ви .LLlЯ ефект:ивного і цоступного ц .1я всіх громадян :\'Іецичного обслуго
nуnаппя, а

n

держашшх і комупа ..1ьпих :шк:rІацах охоропи здоров'я ме

цичпа допо:\юга пацасться бе юп ..1атпо.

0крЇV1 І ІИХ ОJІІаК, іІСИКі 1\ЧеІІЇ 1\ИОКрСМ.ІІОІОТІ> ТаКОЖ ТрИ ІН1JІІача.ІІ,
ІІі рИСИ Ме,Т(ИЧІІИХ ІІОСІ)'Т:

J.

СІІр~ІМОІШІІЇСТІ> іІЇ~І.ІІ>ІІОСТі ІІОС.ІУЮJ(аІ\ІІ~ІІІа

осоG.:1ивс G.:ІаІ'о фі-шчІюї ocoG~1 -

:JЖ1fЮІІ'}І;

2.

ІІііLСУТІІЇстІ, ІІі~ІКоІІитих
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