
Тема 4 
Окремі аспекти захисту права на 

життя і здоров’я 

 

Описові питання: 

Частина 1. 
1. Необхідна оборона: поняття, правові наслідки та критерії правомірності. 
2.Перевищення меж необхідної оборони. 
3. Стратегія захисту особи у випадку звинувачення її у перевищенні меж 
необхідної оборони. 
 
Частина 2. 
1. Типові порушення лікарями прав пацієнтів: загальна характеристика. 
2. Види юридичної відповідальності медичних працівників. 
3. Алгоритм дій для захисту прав пацієнта. 
4. Скарги на протиправні дії лікарів: інстанції, строки розгляду, зміст.  
 

 
Завдання: 

 
№1. Уявіть, що Ваш знайомий (сусід, клієнт тощо) у ситуації необхідної 

оборони заподіяв нападнику тяжкі тілесні пошкодження. Поліція відкрила 
кримінальне провадження про перевищення меж необхідної оборони. Він 
звернувся до Вас з проханням про пораду (допомогу). Якою буде Ваша 
відповідь (порада,консультація)? На які обставини слід йому звернути увагу, 
щоб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності? 

 
№2. Використовуючи як зразок додатки до плану практичного заняття 

складіть проект скарги на дії лікаря:  
 до головного лікаря; 
 у департамент охорони здоров’я ОДА; 
 у Міністерство охорони здоров’я. 
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