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Вступ до правознавства для працівників сфери охорони
здоров'я
Передмова:
Ці Інструкції можуть, звичайно, надати тільки короткий огляд відповідних
правових норм і, хоча можливі незначні національні відмінності, вони
дуже малоймовірні.
У разі будь-яких запитань або невизначеності, зверніться за
консультацією до компетентного юриста в Вашій країні.

1 Основні поняття правознавства
Життя
у
суспільстві
вимагає
порядку. Існують різні правила, але
найважливішим
є
правовий
порядок.
Правовий порядок має дві важливі
особливості: вони були викладені в
письмовій
формі
державними
установами
і
можуть,
при
необхідності, бути виконані шляхом
превентивних заходів.
Приклад: Ціна за покупку не виплачується. Продавець може пред'явити позов на
заявлену суму боргу. Якщо борг все ще не був виплачений після засідання суду, з
боржника можуть стягнути суму боргу (на додаток до понесених судових видатків) з
його зарплати.
Крім правового порядку, також на перші позиції виходять норми поведінки (поведінкові
правила в певній групі або суспільстві), а також норми моральної поведінки (питання
совісті).
Нормативно-правові положення складаються з елементів скоєного злочину і юридичних
наслідків (за правовим порядком).
Приклад: Якщо хтось помирає, не маючи складеного волевиявлення (тобто
заповіту), його майно буде розділене в порядку, встановленому чинним
законодавством. Якщо волевиявлення (дійсне) було складено, воно має визначити
порядок поділу майна.
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2 Основні поняття конституції
Основні правила людського співіснування коротко викладені в Конституції кожної
держави, що регулюється верховенством права. Конституція встановлює правила, що
докладно визначають структуру держави та засоби його управління.
Права, закріплені в конституціях, є загальними принципами, які є основою правового
порядку.

Демократичний принцип: люди вирішують, хто буде їх керівником, ухвалюючи
легітимність важливих органів через вибори, що проводяться на регулярній основі.
Термін повноважень є принципіально обмеженим, після його закінчення можливе
переобрання.
Республіканський принцип: Республіка відрізняється від монархії тим, що, на відміну
від останньої, має, замість монархії (правління короля чи королеви), компетентну главу
держави (президента), термін повноважень якого обмежений.
Принцип верховенства права: всі державні органи зобов'язуються підкорятися
чинному законодавству. Існують різні установи правового захисту, що гарантують
виконання законів належним чином.
Приклад: Дії працівника органів правопорядку при арешті можуть бути
(ретроспективно) визнані органами управління як ті, що порушують чинне
законодавство. Потерпіла сторона не тільки офіційно звільняється від будь-яких
обвинувачень, але також отримує компенсацію.
Важливість верховенства закону, не в останню чергу, походить від передбачуваності
дій держави. Для державних органів теж існує правова визначеність, оскільки їх
компетенція досить чітко обмежується.
Ліберальний принцип: держава, що регулюється
верховенством права, свідомо визначає межі своїх
повноважень, так що окремі громадяни користуються
тільки певною свободою.

Florida’s official ballot paper
Follow the arrow and tick the field

Переклад: прослідкуйте за лінією і позначте
поле
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Приклади: Право тайного голосування гарантує, що всередині кабінки для
голосування кожен може віддати свій голос за того, кого він вважатиме підходящим
кандидатом. Право тайного листування гарантує, що зміст листа переглядатися
не буде. Право тайних дзвінків забороняє прослуховування телефонних розмов. У
дуже окремих випадках (при підозрах скоєння злочину) секретність листування або
телефонних дзвінків може бути порушена.
Принцип розподілу влади: влада в межах держави розподіляється в такий спосіб,
який гарантує, що занадто великі повноваження не будуть зосереджені в руках будьякої однієї особистості. Це допомагає скоротити випадки зловживання владою та
корупції.
Приклад: Всі важливі службові функції не можуть виконуватись будь-якою однією
людиною. Однак, член парламенту може зайняти посаду міністра і, пізніше, голови
держави.

3 Законодавство
Кожна держава потребує законодавчого органу. Загалом, законопроекти приймаються
(в демократичних державах) парламентом, члени якого обираються або
переобираються на регулярній основі.
Закони оприлюднюються (оголошуються), і сьогодні, в цілому, доступні в Інтернеті.
Примітка: Закон, який вже опубліковано, може тільки пізніше набрати чинності. Час від
часу застаріле і більше не дійсне положення має бути застосоване (наприклад,
повідомлення про оцінку майна, видане органами фінансового контролю за 2008 рік,
готувалося у 2009 році і відноситься до більше не дійсної правової ситуації,
переважаючої у 2008 податковому році).
Навіть юристи мають труднощі з тим, щоб пам'ятати, яка правова ситуація є дійсною,
зокрема, оскільки правові норми було анульовано за причини їх протиріччя конституції!

4 Вступ до цивільного права
Цивільні (приватне) право регулює відносини між фізичним особам, тоді як офіційний
закон держави має владу над окремими громадянами.
Приклад: Покупка автомобіля від дилера підпадає під цивільне право. Видача
посвідчення водія, як правило, є дією держави.
Правоздатність людини починається при народженні і закінчується її смертю.
Правоздатність означає виконання особою своїх прав та обов'язків.
Хоча вважається, що кожен має правоздатність від народження, дієздатність не
дається їй/йому з того самого моменту. Дієздатність характеризується тим, що, своїми
діями люди можуть підтвердити свої права та обов'язки.
Приклад: Хрещений батько дає новонародженій дитині
ощадкнижку в подарунок. Але малюк не має дієздатності по
відношенню до свого балансу заощаджень. Тому правовий порядок
надає положення дітям мати законних представників (батьків)
для того, щоб подолати цей недолік.
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Дієздатність має, в свою чергу, дві особливості: здатність укладати юридичні договори
та юридичну відповідальність за шкідливу дію (громадянські несправедливості).
Здатність укладати юридичні договори означає, що особа може, наприклад, укласти
договір купівлі-продажу.
Юридична відповідальність за шкідливу дію означає, що особа має відповідати за
будь-які незаконні дії.
Приклад: Водій автомобілю завдає травми комусь в аварії, що сталася з його вини.
Якщо він був у доброму розумі (нормальний душевний стан) на момент ДТП, з цього
моменту водій повинен виплатити постраждалій стороні компенсацію за першим
запитом постраждалої сторони.
Найбільш важливим юридичним суб'єктом у цивільному праві є договір.
Договір - це два (або більше) узгоджених оголошення про намір, який тягне за
собою представлення правових наслідків.
Приклади: Батько купує 10 жувальних гумок для своєї дитини. Шляхом сплати
закупівельної ціни він стає власником. Тому, він може дати (у подарунок) жувальну
гумку своїй дитині.
Приклади: Сімейна пара купує квартиру від забудовника. Обидві сторони укладають
договір, тим самим кожен з них тепер стає власником (співвласником) одної
половини квартири.
У всіх країнах світу мільйони договорів укладаються щодня, такі як договори купівліпродажу, що стосуються товарів щоденного використання, транспортні договори з
операторами громадського транспорту тощо.
Письмова форма договору є винятком. Невеликі закупівлі, які сплачуються відразу,
також є повністю чинними договорами, які не мають потреби в письмовій формі.
Також немає необхідності, щоб на момент здійснення покупки досягати згоди (в усній
або письмовій формі) з питань, які зазвичай зрозуміли самі собою.
Приклад: Клієнт купує продовольчі товари в
магазині, які були зіпсовані, але це стало
очевидним тільки після їх споживання. Хоча
покупка незіпсованих продовольчих товарів не
була чітко узгоджена під час купівлі товарів, ця
їх
характеристика
автоматично
передбачалася, оскільки покупка зіпсованих
продовольчих товарів не мала би ніякого сенсу
(і не тільки в рамках правового змісту).
Потерпіла сторона таким чином може
претендувати на компенсацію, якщо вона
зможе довести взаємозв’язок придбанням та
харчовим отруєнням. Якщо потерпіла сторона
не зберегла товарний чек, вона все одно може
стверджувати свої права (хоча це буде більш
обтяжливо).
Правова система надає широку свободу дій договірним сторонам. Поки договірні
сторони мають здатність укладати правові договори, узгоджувати договори без обману
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або примусу, виконання договору юридично і де-факто можливе і не порушуватиме
закон, дійсний договір набирає чинності.
Якщо узгоджені зобов'язання не анулюються, потерпіла договірна сторона може
звернутися по допомогу до держави і пред'явити позов.
Послуги лікування, що надаються лікарями в хірургії або лікарні також є формою
правових договорів (договорів лікування), і у випадку будь-якої помилки це є
правовою основою для вимагання компенсації.

5 Договір про лікування
Якщо хтось лікується у хірургії або в медичному закладі (лікарня або амбулаторний
центр), набирає чинності договір цивільного права, яке застосовується, навіть якщо
лікарня знаходиться у віданні державного сектора.
Мають виконуватися не тільки основні обов'язки, тобто обов'язки лікування, але також
допоміжні обов'язки, про яких пацієнт може зовсім не знати.
Наприклад, лікарня зобов'язана дотримуватися правил гігієни (інфекційного контролю),
щоб захистити пацієнта від інфекції і
т.д.
Але
зобов'язання
всіх
співробітників лікарні дотримуватися
конфіденційності і захищати особисті
дані пацієнтів (історію хвороби
пацієнта) є, крім усього іншого,
зобов'язаннями, які накладаються
договірними
відносинами.
При
виникненні
будь-яких
порушень
виконання зобов'язання, пацієнт
може пред'явити свої права, він не є
позивачем, а скоріше договірною
стороною, незалежно від того, як
проводиться оплата (державний або
приватний
поліс
страхування,
державні, власні кошти).
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6 Права пацієнтів:
Те, що ми називаємо права пацієнтів, тісно пов'язане з цивільним правом, а також з
правами людини. Оскільки правовий концепт договору лікування вже добре нам
відомий протягом тривалого часу, у минулому пацієнти також могли пред'являти свої
права, однак, часто їм доводилося подавати для цього позов. Зокрема, законні
представники пацієнтів в останні роки намагалися дізнатися рішення суду по судових
процесах.
Обов'язком всіх працівників сфери охорони здоров'я є забезпечення того, що права
пацієнта будуть дотримуватися, іншими словами: права пацієнта складають
службові обов'язки працівників охорони здоров'я.
Наведені нижче приклади допомагають це пояснити (хоча це не всеосяжний опис), що
означають права пацієнта:
Право на уважний догляд:
Оскільки пацієнти опиняються в більш-менш особистій напруженій ситуація через свою
хворобу, вони потребують особливої уваги та піклування, відповідно до їх потреб всіма
особами, які з ними контактують, а не тільки тими, хто виконує медичні та обслуговуючі
обов'язки.
Право на приватність:
Навіть у багатомісних лікарняних палатах має бути зроблене все можливе для
забезпечення приватності пацієнта, наприклад, конфіденційна інформація про стан
здоров'я не розкриватиметься у присутності інших пацієнтів, а скоріше під час
індивідуального обговорення.
Право на конфіденційність:
Дані, оброблювані в установах охорони здоров'я, ймовірно, є найбільш особистими
серед усіх даних особи. Тому першорядне значення відіграє те, що ці дані не
потраплятимуть в руки сторонніх осіб або установ. Але конфіденційність також
застосовується до немедичних даних, утворених в ході лікування, наприклад, адреси,
телефонні номери, і т. д. Тільки в юридично виправданих випадках такі дані можуть
передаватися іншим особам, або якщо пацієнт дав на це свою особисту згоду.
Право на експертне лікування та догляд, які повинні бути безболісними,
наскільки це можливо:
Тільки визнані методи лікування використовуються для лікування пацієнтів. Оскільки
сучасні тенденції в медицині, догляді та інших пов'язаних сферах постійно
розвиваються, це опосередковано означає, що особи, яким доручено догляд за
пацієнтами повинні займатися постійним підвищенням професійної кваліфікації.
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Право на вичерпну інформацію про можливості лікування та права:
Сучасна медицина пропонує дедалі більш різноманітні види можливостей лікування,
які, однак, мають свої плюси та мінуси. Хірургічні процедури, які залишають тільки
мінімальні шрами, можуть мати недоліки у вигляді більш високого ризику появи
ускладнень через те, що хірург оперує через камеру. Маючи всю необхідну інформацію,
пацієнт повинен вирішити перед операцією, якому методу він віддає перевагу.
Право погодитися на лікування або відмовитися від нього:
З надзвичайно рідкісними винятками (у випадку інфекційних захворювань) пацієнт не
зобов'язаний проходити лікування. Він може відмовитись від лікування (без пояснення
причин!). Однак передумовою для цього слугує те, що пацієнт має бути у здоровому
розумі і бути в змозі оцінити наслідки свого рішення. Відповідальний лікар зобов'язаний
також звернути увагу на негативні наслідки відмови від лікування. Але якщо пацієнт,
який здатний зрозуміти всебічність такого рішення, продовжує відмовлятися від
лікування, лікар повинен погодитися з цим. Довільне рішення з боку лікаря здійснювати
лікування матиме каральні наслідки, навіть якщо стан пацієнта поліпшиться. Причина
цього походить від обов'язку поважати особисту свободу і право вибору пацієнта.
Право на ознайомлення з історією хвороби і на отримання її копії:
Пацієнт завжди має право на отримання доступу до даних, записаних при його
лікуванні (з кількома винятками), і це право має виконуватись навіть протягом довгого
часу після завершення лікування. Це означає, що все, що записано про пацієнта,
завжди може бути перевірено.
Право на медичну інформацію від лікаря, використовуючи мову, що є
зрозумілою та доброзичливою:
Згідно з нашим сучасним розумінням закону, пацієнт є учасником будь-якого договору,
укладеного з лікарнею або з обраним ним лікарем. Незважаючи на те, що
відповідальний лікар може, завдяки своїм фаховим знанням, зробити правильні
рішення без участі пацієнта, правова система, тим не менш, вказує, що пацієнт повинен
відігравати певну роль, наскільки це можливо, в процесі прийняття рішень. Але перш
ніж приймати будь-які рішення, йому потрібно отримати максимально можливий об'єм
відповідної інформації. Інформація може бути зрозумілою, якщо не виражається
складними термінами, а на простій повсякденній мові. Не кожен пацієнт може психічно
витримати песимістичні прогнози про перебіг його захворювання. Тому лікар
заохочується враховувати загальні обставини пацієнта.
Право на достатнє відвідування і контакт із зовнішнім
світом:
За умови, що немає ніяких причин, що заборонятимуть контакт
із зовнішнім світом (наприклад, гострий ризик інфікування,
періоди відпочинку після важкої операції і т.д.), лікарня, зі свого
боку, не може заборонити пацієнту контактувати із зовнішнім
світом. Тим не менш, без пояснення причин, пацієнт може
вирішити відмовити певним або всім особам, які бажають його
відвідати, у дозволі на такий візит. Права на відвідування
родичами пацієнта також надаються самим пацієнтом.
Права дітей
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Право дітей на речі, що зроблять їхнє перебування у лікарняних палатах легшим:
Оскільки діти знаходять своє перебування в лікарні, і особливо медичні лікувальні
процедури, дуже напруженими, треба все робити їх перебування якомога приємнішим.
Палати для дітей, достатня кількість іграшок, книг, кольорових олівців тощо, на додаток
до життєвої необхідності у доброзичливості від усіх співробітників лікарні, допомагають
дітям краще справлятися зі своєї хворобою.
Право на виконання релігійної практики та психологічну
підтримку:
Залежно від своєї релігії, пацієнти мають право на контакти з
представником(ами) своїх релігій. Але ні в якій мірі будь-які
релігійні практики не можуть накладатися на пацієнтів проти їх
волі, але так само прагнення до релігійної підтримки не повинно
ігноруватися.

Право на дострокову виписку:
Тільки в дуже небагатьох виняткових випадках пацієнт повинен миритися з лікуванням
проти його волі, наприклад, у випадку деяких інфекційних захворювань (епідемії).
Навіть у таких випадках система прав пацієнта продовжує бути цілком дійсною, тому
що тут діє намір захистити здорових осіб від непотрібного захворювання. Якщо пацієнт
хоче припинити стаціонарне лікування, він може зробити це, але повинен спочатку бути
проінформований про ризики, які будуть викликані такою дією. Якщо пацієнт
знаходиться в здоровому розумі, лікар повинен поважати це рішення, навіть якщо він
вважатиме поведінку пацієнта нерозумною. Дострокове припинення режиму лікування
має реєструватися.
Право на видачу довідки (медична виписка):
Для забезпечення кращого можливого подальшого догляду (наприклад, догляду
терапевта), лікарня повинна видати пацієнту довідку якомога швидше. Звичайно,
пацієнт повинен знати, який курс дій необхідний після перебування в лікарні
(наприклад, уникати участі в будь-яких спортивних заходах протягом декількох тижнів,
дотримуватись спеціальної дієти і т.д.)
Право висувати пропозиції та скарги:
Не було б ніякого сенсу в прийнятті прав
пацієнтів, якщо їх не можна було б
стверджувати. Пацієнти не повинні ніколи
зазнавати правового упередження тільки
тому, що вони подали законну скаргу. Однак,
необґрунтовані
позови,
подані
через
фальшиві або юридично неприпустимі
причини, безумовно, можуть мати негативні
наслідки для заявника. У правовому сенсі
існує велика різниця у тому, чи скаргу було
подано по факту, чи вона є нічим більшим за
образливі і неспроможні звинувачення.

"……… і майте на увазі, що в цій лікарні помилок не
роблять!"
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Право на гідну смерть, догляд за смертельно хворим та контакт з довіреними
особами:
Сьогодні більшість осіб вмирають в лікарнях і будинках престарілих, а не у побутовій
обстановці. Щоб прожити останній етап життя якомога гідніше, відповідні організації
повинні гарантувати вмираючій особі, а також і її родичам, що вмираюча особа буде
розміщена у підходящій, тихій палаті з особами, яким вона довіряє. Догляд за
смертельно хворим (догляд за вмираючим) не слід плутати із сприянням у самогубстві,
яке спрямоване на скорочення життя. Скоріше, догляд за смертельно хворим означає,
що вмираюча особа не буде залишена у цілковитій самотності в свої останні години і не
буде - що, на жаль, було зовсім не рідкісним явищем в минулому – просто вигнана до
якоїсь непотрібної палати.

7 Закон про компенсацію
Закон про компенсацію є важливою сферою цивільного права і, по суті, регулює, за
якими передумовами мають сплачуватись компенсації.
В принципі, шкода за будь-які нанесені збитки лягає на потерпілого, якщо
потерпіла сторона не може подати юридично прийнятного позову проти сторони,
що спричинила збитки, що підлягають компенсації.

Ком
пен
сація

Передумови для компенсації:
1.
2.
3.
4.

Заподіяння шкоди
Причинний зв'язок між поведінкою та фактом нанесення шкоди
Незаконність
Вина

Тому потрібно розглядати кожен конкретний випадок на предмет виконання передумов
для компенсації.
Шкода:
Шкода розглядається як будь-які втрати , нанесені майну, правам або самому
індивідууму.
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Приклади:
Будинок знищено в результаті пожежі, активи були скорочені на
вартість будинку, оскільки тепер його не існує.
Через неправильну юридичну консультацію особа, що звертається за
консультацією, пропускає кінцевий строк і права, якими вона могла би
скористатися, якби подала позов вчасно.
В автомобільній катастрофі пасажир отримує серйозні поранення через
помилку, зроблену водієм. Він може вимагати компенсацію від
останнього.
Існує матеріальна (пошкодження майна/активів) і нематеріальна шкода (моральна
шкода), наприклад, шкода особистості, правопорушення і дифамація (наклеп).
В принципі, положення закону про компенсацію більшості правових систем
присуджують компенсацію тільки матеріальної шкоди, але компенсація моральної
шкоди (solatium: компенсація за травму, заподіяну почуттям інших) є винятком з цього
правила.
Крім того, відрізняють пряму і непряму шкоду.
Пряма шкода - це шкода, напряму викликана
першим виникненням шкоди; непряма шкода з'являється в результаті першого виникнення
шкоди.
Приклад: Два автомобіля зіштовхуються в
лобовій аварії, що призводить до їх повного
знищення. Вони блокують автомобілі, що
знаходяться за ними, через це багато людей
запізнюються роботу і, у свою чергу, клієнти
не отримають послуги вчасно.

Я мирно помер уві сні
А я кричала у весь голос, сидячи поруч з ним на

пасажирському сидінні
Непрямі збитки компенсуються тільки у
виняткових випадках, наприклад, збитки,
заподіяні особам вбивством людини, яка була їх родичем (втрата доходу, втрата
домашнього господарства і т.д.).

Шкода обов'язково повинна мати місце, просто потенційна шкода, що не мала місце,
насправді є лише нематеріальною (незручністю відповідної сторони), і тому не може
претендувати на відшкодування.
Причинність: це явище означає причинно-наслідковий зв'язок між поведінкою людини,
що спричинила шкоду і її виникненням, згідно з яким це може представляти активну дію
або бездіяльність.
Приклади: Хтось наносить травму іншій особі ножем (дія).
Співробітник залізниці не переводить колії, що призводить до зіткнення двох потягів
(бездіяльність).
Однак, правова система не бажає приписувати людині вину за непередбачуване
виникнення шкоди, оскільки це не було б розумним.
Приклад: Лікар вводить пацієнту ін'єкційний препарат, який він взяв з оригінальної
упаковки. Пацієнт відразу ж вмирає. Виявляється, що виробник помилково
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використав неправильну упаковку. Хоча поведінка лікаря явила собою причиннонаслідкову роль у виникненні шкоди, вона не була свідомою - на основі свого досвіду
лікар не міг припустити, що небезпечні речовин
Але ви казали, що він не
сплутають на заводі.
кусається!
Так і є, він проковтує цілком!

Незаконність: поведінка, що порушує порядок або
заборону, викладену у правовій системі, визначається як
незаконна.
Приклад: Собака, що бігає без повідця і намордника, кусає
перехожого та наносить йому поранення. Хоча собака не
повів себе незаконно, оскільки він не є адресатом правової
норми, поведінка його власника, звичайно, носила
незаконний характер, якщо може бути доведено, що він не
виконав свій обов'язок з нагляду за твариною.

Тільки у двох випадках незаконна поведінка може бути виправдана: коли вона
слугувала як захід самооборони і була необхідною.
«Це була лише самооборона,
It wasВін
merely
self-defence,
сер!!!
намагався
в мене
Sir!!! He tried to copy from
списати!!!»me !!!

Самооборона - це оборона проти неминучого
незаконного нападу на життя, свободу або власність,
використовуючи помірні (розумні) засоби оборони.
Приклад: Медсестра під час нічної зміни піддається
нападу наркомана, який хоче отримати від неї ключ
від шафи з медичними наркотиками. Медсестра
збиває наркомана з ніг і затримує його до прибуття
колег. Її поведінка виправдана.
Необхідність
є
захистом
від
безпосередньої
небезпеки шляхом заподіяння травми об'єктам
правового захисту іншої сторони, що не є нападником.

Приклад: Гірський турист може втратити своє
життя через холод і находить закриту хатину, в яку
він вривається і таким чином зберігає своє життя.
Об'єкт правового захисту - життя - має
пріоритетне значення над об'єктом правового захисту - майном.
Вина: Термін "вина" використовується, якщо хтось звинувачується в
незаконних діях.
Вина застосовується до особистого характеру обвинуваченого. Останній
може бути засуджений, тільки якщо у нього була суб'єктивна здатність
визнати незаконність своєї поведінки і відповідної діяльності.
Відрізняють декілька типів вини:
Намір
Груба недбалість
Незначна недбалість
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Намір встановлюється, якщо особа, яка завдала шкоди, усвідомлює незаконність своїх
дій.
Приклад: Після суперечки з сусідом винна особа пошкоджує квітковий горщик
останнього в гніві.
Термін
груба
недбалість
використовується, якщо особа не виконала
своїх обов'язків великої значущості; цього б
«Секунду!
не
сталося,
якби
людина
ретельно
Хтось стукає
виконувала
свої
обов'язки.
у двері.
Приклад:
Хірург
проводить
планову
операцію без попереднього виконання
внутрішнього огляду, після чого пацієнт
отримує шкоду.
Незначна недбалість доводиться, якщо дії
винної особи призводять до помилки, яка,
хоча її не можна пробачити, може іноді
траплятися і з тими, хто ретельно виконує
свої обов'язки.
Приклад: Фельдшер пропускає той факт,
що по прибутті на місце аварії з участю
багатьох
автомобілів,
інша
людина
отримала
серйознішу
травму;
він
повідомляє лікарю швидкої допомоги надто пізно про гостру необхідність лікування,
що означає, що сталася затримка в лікуванні пораненої людини.
Відрізняють різні ступені шкоди, що є дуже важливим, оскільки відповідно до
ступеня вини збільшується обсяг відповідальності та компенсації.
Деліктна і договірна відповідальність:
При виникненні сумнівів застосовується презумпція відсутності вини іншої особи.
Це стосується, крім усіх інших випадків, делікатної відповідальності. Постраждала
сторона і особа, яка заподіяла шкоду, не мають договірних правових відносин стосовно
шкоди.
Приклад: ДТП, що заподіює шкоди автомобілям, відбувається на дорозі. Обидві
сторони, що беруть участь в аварії, не знали одна одну до ДТП. Навіть якщо вони
вже мали правові відносини (наприклад, як орендодавець та орендар), це не матиме
ніякого відношення до випадку аварії, оскільки шкода сталася за межами контексту
правових відносин.
Постраждала сторона повинна стверджувати, що особа, яка завдала шкоди (інша
сторона ДТП) була винна, і постраждала сторона повинна це довести.
Шкода може бути нанесена іншою особою, також в рамках договірних відносин,
тобто постраждала сторона і особа, яка заподіяла шкоду, мають договірні
правовідносини. Шкода відбувається під час виконання договору.
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Приклад: Відповідальний лікар проявляє неуважність і завдає шкоди своєму пацієнту
під час процедури операційного втручання.
Оскільки пацієнт є договірною стороною з лікарем, тут застосовується договірна
відповідальність. Якщо пацієнт стверджує, що була нанесена шкода, лікар, як особа,
яка заподіяла шкоду, повинна довести, що не несе ніякої провини за виникнення шкоди,
тобто що шкода все одно відбулася б, навіть якщо б все пройшло відповідно до правил
медичних практик.
Принцип, за яким виплачується компенсація, - це гарантія відновлення попереднього
стану (оплата негрошовими засобами). Тільки, якщо така компенсація неможлива і
недоречна, компенсація сплачується у грошовому вигляді (грошова компенсація).
Спільна вина постраждалої сторони: якщо постраждала сторона складається з
декількох осіб, кожна має право на частку компенсації загальної шкоди.
Приклад: При отриманні виписного листа з
лікарні пацієнту сказали, що у разі виникнення
будь-яких проблем в період після-лікарняного
одужання, він негайно повинен звернутися до
центру амбулаторної допомоги. Оскільки він
не
скористався
послугами
центру
амбулаторної допомоги вчасно, можливість
помітити необхідність лікувальної процедури
також не була отримана вчасно. Беручи це до
уваги, компенсація, на яку постраждала
сторона має право, відповідно зменшується.
Відповідальність за чужу вину: У принципі, кожен несе відповідальність тільки за
свої власні дії, і не несе відповідальності за дії інших осіб. Винятком з цього правила є
відповідальність за чужу вину. Як правило,
підприємець наймає кількох співробітників для
виконання своїх договірних зобов'язань. Вони
називаються довіреними особами (працівники,
найняті боржником, для виконання його зобов'язань).
Роботодавець несе відповідальність за будь-яку
провину своїх співробітників, як за свою власну. Термін
"довірена особа" не тягне за собою будь-який відтінок
кваліфікації, відмінний лікар також є також довіреною
особою для правових органів лікарні!
Приклад: Через незначну недбалість хірурга пацієнту
завдається шкода, під час операції в лікарні. Правові
органи лікарні зобов'язані сплатити компенсацію як
договірна сторона.
За певних обставин роботодавець має право вимагати
відшкодування сплаченої ним шкоди від особи, чиї дії
Операція була проведена точно в
напряму сприяли у заподіянні шкоди (від працівника)
строк. Ще чотири години, і він би
(це називається регресна вимога). Право на регресну
одужав сам
вимогу, однак, залежатиме від ступеня вини; немає
жодної відповідальності за "помилки, за яку можна
пробачити", а у випадку недбалості, відповідальність може бути зменшена рішенням
суду. Але якщо можна довести зловмисність дій, відповідальності обмежена не буде.
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Має бути встановлений ліміт права на регресну вимогу, оскільки повна регресна вимога
може позбавити співробітника економічної можливості його існування, і, як правило,
підприємець буде сильнішою стороною в економічному сенсі. Підприємець також може
підвищити своє економічне положення шляхом найму працівників, відповідальність за
яких він також повинен усвідомлювати.
Відповідальності за бездіяльність при скоєнні порушень іншими особами: Строго
кажучи, тільки керівники зобов'язані контролювати дії інших і втручатися, якщо такі дії
можуть породжувати ймовірність нанесення шкоди іншим особам. Колеги не повинні
постійно стежити один за одним. Однак, у разі будь-яких помітних помилок, будь-яка
особа, яка не спробує покласти край таким очевидним діям, може взяти на себе
відповідальність.
Приклади: Працівник лікарні регулярно краде витратні матеріали
для свого особистого користування. Один з його колег про це знає,
але не хоче ніяких неприємностей, тому він не повідомляє про це
своєму керівникові. Таким чином, він несе відповідальність у
звинуваченні та має сплатити компенсацію...
Медсестра помічає, як її колега вводить препарати, які були
замінені, і тільки згодом повідомляє про помилку своєму начальству. Вона повинна
була одразу ж звернути увагу керівництва до такої помилки для гарантії незавдання
подальшої шкоди іншим пацієнтам.
Навіть без наявності будь-якого окремого договору між роботодавцем та
співробітником, обидва покликані наскільки це можливо не наносити шкоду іншим в
рамках обов'язку збереження благополуччя інших або фідуціарних обов'язків.
Наприклад, роботодавець зобов'язаний, серед іншого, звертати увагу на здоров'я
співробітників, у той час як співробітник має з обачністю поводитися з власністю
роботодавця.

8 Взаємодія лікарняного, професійного та трудового права
Кожен співробітник лікарні часто опиняється (часто мимоволі) на перехресті трьох
великих галузей права: лікарняне, професійне та трудове право
Лікарняне право регулює виконання діяльності лікарні, такої як, призначення
відповідальної особи за таку діяльність, за яких умов пацієнти приймаються до
лікування, за яких умов їх потрібно виписувати і т.д.
Професійне право регулює права та обов'язки різних професійних груп, таких як
право певних лікарів мати посаду "завідувач відділенням" або професійний обов'язок
надавати необхідну медичну допомогу, навіть поза робочим місцем.
Не всі професійні групи регулюються спеціальним професійним правом. В
секторі охорони здоров'я це саме так і є, зокрема, у випадку лікарів, медсестер,
надавачів медичних/технічних послуг, акушерок та ін. Тим не менш, деякі професійні
групи розробили певні стандарти для своїх повсякденних методів роботи, і часто, але
набагато пізніше, такі стандарти приймаються як професійне право.
Професійне право регулює загальні відносини між роботодавцем і
співробітником, наприклад, право роботодавця давати вказівки своїм
співробітникам, і його обов'язок платити відповідну винагороду.
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Приклад: Молодша медсестра не в змозі виконувати всі свої повсякденні обов'язки,
про які вона знає і здатна виконувати, тому що роботодавець залишив деякі з цих
обов'язків для виконання кваліфікованими медичними співробітниками.
Роботодавець має законне право накладати такі обмеження, але також він не має
права вимагати виконання завдань, які не входять до посадової інструкції.
Приклад: Асистент патологоанатом допомагає лікарю під час розтину. Але
помічник ніяк не може бути зобов'язаним виконувати розтин самостійно, тому що це
не входить до його посадової інструкції.
При зверненні до компетентних юридичних працівників протиріччя між різними
юридичними сферами, як правило, легко подолати. В цілому, можна сказати, що
роботодавець може чинити великий вплив, видаючи інструкції та загальні настанови,
але цей вплив обмежується професійним правом. Однак, в деяких випадках великі
права роботодавця врівноважуються правами співробітників, наприклад, у багатьох
країнах зарплата виплачується протягом певного періоду часу після настання хвороби.
Спори між роботодавцем та працівником можна при необхідності врегулювати в
судовому порядку.
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