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МЕДІАЦІЯ ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ 

Юридичним конфліктом в сфері надання медичних послуг є певне негативне поло-
ження (стан), в якому опинилися суб’єкти медичних правовідносин, в ході надання (одер-
жання) медичних послуг. 

Більшість конфліктних ситуацій, які виникають в результаті незадоволення пацієнта 
лікуванням, доглядом, ставленням до себе з боку медичного персоналу, може вирішити 
лікар або керівник закладу охорони здоров’я. Але навіть розгляд скарг пацієнтів на дії 
працівників медичних закладів, з подальшим накладенням на останніх дисциплінарного 
або адміністративного стягнення, не дає можливості повноцінно розібратися у причині 
конфлікту, що виник, оскільки пацієнту повідомляються лише результати розгляду скарги 
і при цьому не надаються відповідні пояснення.  

Коли конфлікт не вдається врегулювати таким шляхом, пацієнт, намагаючись захи-
стити свої права, звертається до суду. 

Застосування судової форми врегулювання конфліктів в сфері медичних правовід-
носин вимагає необхідності формування великої доказової бази, залучення незалежних 
експертів, що збільшує як строк розгляду справи, так і розмір процесуальних витрат. 
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Враховуючи це, найбільш прийнятною формою вирішення вже існуючого або поте-
нційно можливого конфлікту у сфері медичних правовідносин може стати медіація.  

На даний час в Україні не існує спеціального Закону, який регулює діяльність медіа-
торів. Проте, 3 листопада 2016 року Верховна Рада України підтримала за основу зако-
нопроект № 3665 «Про медіацію» (далі – Проект).  

Відповідно до ст. 2 Проекту, медіація розглядається як альтернативний (позасудо-
вий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намага-
ються в рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для вирішен-
ня їх спору. 

Медіацію можливо застосовувати для вирішення конфліктів між медичними праців-
никами та керівництвом закладів охорони здоров’я, між самими медичними працівниками 
та медичними працівниками і пацієнтами.  

Для пацієнтів переваги медіації полягають у таких можливостях: 
– швидко та ефективно вирішувати спори шляхом проведення переговорів та дося-

гнення взаєморозуміння; 
– вирішити конфлікт на основі спільних інтересів, дійшовши добровільної згоди;  
– бути почутим, особисто отримати вичерпну інформацію про хід лікування, стан 

здоров’я та іншу інформацію; 
– стати частиною процесу вдосконалення якості надання медичних послуг, поверну-

ти довіру до системи органів охорони здоров’я. 
У свою чергу, для лікувальних закладів медіація дає можливість: 
– швидко вирішити конфлікт без втручання вищестоящих інстанцій, правоохоронних 

органів та суду; 
– зберегти позитивні відносини з пацієнтом та його довіру; 
– виявити системні помилки у своїй роботі та розробити дієві механізми щодо їх 

усунення та попередження в подальшій роботі; 
– зберегти репутацію як окремого медичного працівника, так і установи в цілому. 
Медичні установи можуть залучати медіаторів як після виникнення конфліктів, так і 

до конфлікту шляхом включення медіативного застереження до договору про надання 
медичних послуг. 

Якщо сторони бажають самостійно застосувати процедуру медіації, то їм потрібно в 
письмовій формі підписати медіативну угоду, яка має статус цивільно-правового договору. 

У світовій практиці медіація є найбільш розповсюдженим альтернативним засобом 
врегулювання конфліктів (порівняно із судовим), який призводить до позитивного вирі-
шення проблеми, у тому числі, у галузі охорони здоров’я.  

У США та країнах Західної Європи ця форма врегулювання конфліктів є досить роз-
повсюдженою, але при цьому, що таке «медіація» фахівці розуміють по-різному. Незва-
жаючи на те, що в США існує велика кількість альтернативних форм вирішення спорів, 
подібних медіації, таких як «арбітраж», «міні-судовий процес», «експертна оцінка», «ом-
будсмен» і т. п., у США під класичною процедурою медіації розуміють саме процедуру, 
коли сторони вибирають нейтрального професійного посередника, який допомагає їм 
знайти рішення проблеми, що задовольняє сторони та засноване не на «позиціях» сторін, 
а винятково на їхніх «інтересах». 

Проведений аналіз судово-медичних висновків у Європі показує, що майже у поло-
вині випадків незадоволеності пацієнта якістю надання медичної допомоги відсутні до-
статні підстави для юридичної відповідальності медичного закладу, а сам конфлікт обу-
мовлений формальними деонтологічними порушеннями.  
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Аналізуючи досвід зарубіжних країн можна відмітити, що найбільш дієвим способом 
запобігання розвитку конфліктів у сфері охорони здоров’я та попередження судових спо-
рів є захист прав пацієнта на ранній стадії виникнення такого конфлікту.  

Неможна не погодитись, що інтеграція медіативних принципів в роботу закладів 
охорони здоров’я при врегулюванні конфліктів з пацієнтами, створює основу для форму-
вання мирного, уважного та неформалізованого підходу до потреб пацієнта, до розгляду 
скарг і вирішення спорів.  

Україна сьогодні вкрай потребує створення такого дієвого механізму, за допомогою 
якого можливо вирішити не тільки вже існуючий конфлікт, але й попередити переростан-
ня скарг і розбіжностей у конфлікт. Така форма захисту прав пацієнтів, як медіація, ство-
рить сприятливі умови для встановлення взаєморозуміння між пацієнтом і лікувальним 
закладом, підвищить довіру пацієнта до системи охорони здоров’я і одночасно сприятиме 
підвищенню авторитету медичних установ. 

Запровадження процедури медіації в Україні не тільки суттєво розвантажить судову 
систему, а й додасть сторонам «медичного конфлікту» можливість обрати ще одну ефек-
тивну форму захисту своїх порушених прав. 
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ОДНОСТОРОННЯ РЕСТИТУЦІЯ ЯК САНКЦІЯ  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

Цивільне право як система правових норм регулює майнові та особисті немайнові 
відносини, що побудовані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій само-
стійності їх учасників у визначенні своїх прав та обов’язків. Разом з тим, цивільне право у 
своїх нормах містить засоби впливу на поведінку учасників цивільних правовідносин, 
одним з яких є застосування до правопорушника певних санкцій. Санкції у цивільному 
праві мають різний зміст і тлумачення. Чинний на сьогодні Цивільний кодекс України від 
16 січня 2003 р. (далі – ЦК України) передбачає можливість застосування односторонньої 
реституції, проте в правозастосовній діяльності виникають й проблемні питання застосу-
вання односторонньої реституції при визнанні правочину недійсним. Визначення сутності 
односторонньої реституції як санкції у цивільному праві є метою цього дослідження.  

Варто зазначити, що досить часто поняття санкції пов’язують із цивільно-правовою 
відповідальністю. Так, В. П. Грибанов визначав цивільно-правову відповідальність як 
форму державного примусу, пов’язаного із застосуванням санкцій майнового характеру, 
що спрямовані на відновлення порушених прав та стимулювання нормальних економіч-
них відносин юридично рівноправних учасників цивільного обороту [1, с. 215].  

На думку О. Е. Лейста, в юридичному обов’язку виражена вимога необхідної поведі-
нки, а санкція є способом державного примусу до виконання (дотримання) цієї вимоги, 
загроза примусом на випадок її порушення [2, с. 23]. 

О. О. Красавчиков під санкцією розумів установлену законом міру майнових або ін-
ших правових невигідних для особи наслідків, які застосовуються в разі недодержання 


