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тим, у статуті доцільно визначати перелік питань, що можуть вчинятися без довіреності, а 
також випадки, у яких виконання ряду дій товариства має вчинятися виключно за згодою 
засновника (власника) підприємства на підставі довіреності.  

Тому згідно ч. 3, 4 ст. 92 ЦК України, орган або особа, яка відповідно до установчих 
документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язана діяти в інтересах 
юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. По-
рушення цього обов’язку призводить до негативних наслідків у внутрішніх відносинах 
юридичної особи. Якщо ж члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до 
закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої 
обов’язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, за-
вдані ними юридичній особі.  

Таким чином, особливості управління приватним підприємством повинні чітко про-
писуватися в установчих документах із врахуванням загальних положень чинного законо-
давства, що визначають загальні вимоги до форми та змісту таких документів, що є осно-
вним регулятором діяльності приватного підприємства. Зокрема, з метою уникнення зло-
вживань зі сторони засновника приватного підприємства та недопущення перевищення 
повноважень чи бездіяльності виконавчим органом такої юридичної особи важливе зна-
чення має організація управління приватним підприємством з чіткою структурою і визна-
ченою компетенцією керівних органів. 
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ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ 
ПАЦІЄНТІВ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ 

На сучасному етапі проведення реформи системи охорони здоров’я набуває особ-
ливого значення питання забезпечення захисту прав пацієнтів у договірних відносинах. 
Однак, на даний час, відсутнє ефективне нормативно-правове регулювання відносин у 
сфері медицини. В результаті права пацієнтів не досить чітко деталізовані, що призво-
дить до зловживань медичними установами. 

Дослідженням зазначеного питання неодноразово займалися науковці, зокрема такі 
як: С. Б. Булеца, І. В. Венедиктова, О. В. Крилова, Г. Колоколов, А. В. Савицька, О. І. Смот-
ров, І. Я. Сенюта, С. Г. Стеценко, М. М. Малеїна. Однак, на цей час, існують окремі питан-
ня, які не в повній мірі висвітлені в дослідженнях вчених, пов’язані з питаннями захисту 
прав пацієнтів в договірних відносинах. 

Пацієнт є основним учасником цивільно-правових відносин у сфері охорони здо-
ров’я, оскільки за відсутності такого суб’єкта в існуванні цієї системи немає сенсу.  

Науковцями по різному трактується поняття «пацієнт». С. Г. Стеценко пропонує таке  
визначення поняття «"пацієнт" – це особа, яка звернулась за наданням профілактичної, 
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діагностичної, лікувальної чи реабілітаційно-відновної допомоги до закладу охорони здо-
ров’я будь-якої форми власності чи медичного працівника індивідуальної практики неза-
лежно від стану здоров’я або добровільно погодилась на проведення медико-біологічного 
експерименту» [1]. 

Г. Колоколов пропонує своє визначення поняття «пациент – лицо, обратившееся в 
лечебное учреждение любой организационно-правовой формы, к врачу частной практики 
за получением диагностической, лечебной, профилактической помощи независимо от 
того, болен он или здоров» [2]. 

Проаналізувавши норми чинного законодавства ми зустрічаємо в ст. 3 Основ зако-
нодавства про охорону здоров’я визначення: «пацієнт – фізична особа, яка звернулася за 
медичною допомогою та/або якій надається така допомога» [3]. Однак, чи можемо ми 
сказати що законодавець закріпивши таку норму вирішив питання визначення поняття 
пацієнта як взагалі так і в договірних відносинах. Однозначної відповіді ми отримати не 
можемо, оскільки це визначення є дуже стислим. А саме, особа яка звернулась до меди-
чної установи за отриманням медичної послуги виходячи з вище зазначеного поняття не 
буде набувати статусу пацієнта, оскільки вона звернулась за медичною послугою, а не 
допомогою, а отже і не зможе скористатися правами які надаються пацієнтові при звер-
ненні за медичною допомогою. 

Тобто хоча й існує в законодавстві закріплене поняття «пацієнт», однак стверджува-
ти що воно є ефективним не видається можливим. Питання про деталізацю прав пацієн-
тів та відповідно їх захисту також залишається відкритим.  

Звертаючись до норм національного законодавства, згадування про права пацієнтів 
зустрічається в статті 241 Основ законодавства про охорону здоров’я, зазначається, що 
правові, економічні, організаційні основи захисту прав та законних інтересів пацієнтів 
визначаються законом. Однак, до теперішнього часу жодним нормативно-правовим актом 
не врегульований механізм захисту прав пацієнтів. 

Для урегулювання питання захисту прав пацієнтів було складено дуже багато між-
народних документів, таких як: Гельсінська декларація 1964 року, Лісабонська декларація 
про права пацієнтів 1981 року, Копенгагінська декларація 1994 року, Декларація про полі-
тику в сфері забезпечення прав пацієнтів в Європі 1995 року та 2002 році була прийнята 
Європейська хартія прав пацієнтів. Також в багатьох країнах у сфері охорони здоров’я 
існують і спеціальні нормативно-правові акти, що врегульовують питання захисту прав 
пацієнтів, в Литві (1996), Ісландії (1997), Іспанії (1998), Данії (1999), Бельгії (2002), Франції 
(2002), Аргентині (2009). В Україні були спроби усунути прогалини в сфері захисту прав 
пацієнтів, а саме було розроблено проект Закону «Про захист прав пацієнтів», у якому 
визначені не тільки поняття «пацієнт» «права пацієнтів», а і дуже чіткий перелік прав 
пацієнтів з урахуванням міжнародного досвіду з питання захисту прав пацієнтів. Проте до 
теперішнього часу він не прийнятий. 

Відсутність закріплення у національному законодавстві України переліку прав паціє-
нтів, механізму захисту прав пацієнтів, призводить до того, що в договірних відносинах 
медичні заклади не приділяють належної уваги правам пацієнтів, бажаючи як найкраще 
прописати саме ті вимоги в яких зацікавлений заклад, а це в свою чергу призводить до 
порушення прав пацієнтів та виникненню певної кількості судових справ.  

Тобто посилаючись на ст. 241 Основ законодавства про охорону здоров’я в питанні 
захисту прав пацієнтів ми приходимо до того, що законодавець передбачає можливість 
захисту прав пацієнтів, однак не дає переліку прав та жодним чином не встановлює  



Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 277 © Соболєв О. В., 2017 

механізм захисту цих прав. Вирішенням цих важливих питань може стати запровадження 
спеціального нормативно-правового акту який чітко врегулює і значно знизить нагальність 
питання ефективного правового врегулювання цієї сфери цивільних правовідносин.  
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СМЕРТЬ ЯК БЛАГО 

В свій час аналізуючи поняття «благо», останньому було надане наступне визна-
чення. Благо – це предмет, явище, або дія, які виникають або в результаті стихійного 
розвитку природи (природні блага), або як предмет культури, продукти діяльності люди-
ни, що виражають визначену цінність (суспільні блага) і призначене для задоволення 
визначених потреб людини [1, с. 122]. Звісно, що до природних благ повною мірою можна 
віднести таке благо як життя. За Конституцією України (ст. 3) життя людини визнається 
найвищою соціальною цінністю. Стаття 201 Цивільного кодексу України (далі – ЦК Украї-
ни) передбачає, що одним із особистих немайнових благ, яке охороняється цивільним 
законодавством є життя. Зрозуміло, що якщо життя є певним благом, то відповідно анти-
под життю – смерть необхідно віднести до негативного явища, зла. 

Роблячи попередні висновки нібито становиться зрозуміло, що смерть – це зло, і 
про її стан як блага не може бути й мови. Але це тільки на перший погляд. 

Перш за все необхідно з’ясувати, чи дійсно життя і смерть є протиріччям одне од-
ному. Як зазначає Т. Олдак категорії «життя» і «смерть» є взаємовиключними одна по 
відношенню до іншої, оскільки коли існує одна, існування іншої неможливо [3, с. 432]. 
Свого часу А. П. Зільбер висловлював думку про те, що смерть є складовою частиною 
життя і притому – її неминучою частиною [4, с. 20]. Складно зробити в цьому випадку 
будь-який категоричний висновок. Слід тільки додати, що окремі філософи і теологи вва-
жають, що душа людини продовжує своє існування втративши лише тілесну оболонку. 
Цілком об’єктивні і доволі достовірні статистичні дослідження свідчать, що на даному 
етапі розвитку наших знань про природу та суспільство помирає 100 відсотків населення 
землі [4, с. 19]. Тобто на сучасному етапі розвитку науки смерті не уникнути, і тому вважа-
ється за необхідне розглянути проблему як зробити смерть приємною, нестрашною та 
легкою, щоб для людини, яка помирає, вона стала дійсно благом. 


