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Roman Hamed, Avocat Decalex: Pacientii afectati de utilizarea dezinfectantilor
diluati ai Hexi Pharma pot cere despagubiri
Scandalul dezinfectantilor Hexi Pharma este abia la inceput, iar pana la stabilirea vinovatilor si modul in
care acestia vor raspunde in fata legii vor mai trece luni bune. Dar, indiferent de marimea pedepselor
penale ce vor fi aplicate in dosar, pe latura civila prejudiciul este masurabil si cuantificabil pentru fiecare
pacient care a capatat o infectie intra-spitaliceasca din cauza produselor Hexi Pharma. Astfel, ei pot cere
despagubiri partilor implicate in acest caz, constituindu-se parte vatamata civilmente in dosarul Hexi
Pharma.
„Toti pacientii spitalelor unde s-au detectat solutii Hexi Pharma diluate si dovedesc ca au plecat cu o infectie
intra-spitaliceasca se pot constitui parte vatamata civilmente in dosarul Hexi Pharma.”declara avocatul Decalex,
Roman Hamed.
Ce presupune acest lucru? Avocatul Roman Hamed transmite pacientilor faptul ca acestia se pot constitui parte
vatamata in dosar in scris sau oral, cu indicarea naturii si a intinderii pretentiilor, a motivelor si a probelor pe care
acestea se intemeiaza. Conform Noului Cod Penal, in cazul in care constituirea ca parte civila se face oral,
organele judiciare au obligatia de a consemna aceasta intr-un proces-verbal sau, dupa caz, in incheiere.
In cazul in care un numar mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civila, acestea pot
desemna o persoana care sa le reprezinte interesele in cadrul procesului penal. Aceasta este si varianta
recomandata de avocatul Roman Hamed, deoarece, in caz contrar, pentru buna desfasurare a procesului penal,
procurorul sau instanta de judecata poate desemna, prin ordonanta, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta
interesele.
Ce se intampla cand nu se poate individualiza autorul faptei ilicite? In cazul Hexi Pharma actiunile simultane si
succesive ale mai multor persoane au creat prejudiciu pentru zeci de pacienti.
„In cazul Hexi Pharma, daca nu se poate individualiza autorul faptei, atunci toate persoanele ale caror actiuni
simultane sau succesive au creat prejudiciul vor raspunde solidar in fata victimelor. Acest lucru se intampla
deoarece cel care l-a indemnat sau l-a determinat pe altul sa cauzeze un prejudiciu, l-a ajutat in orice fel sa il
pricinuiasca sau, cu buna stiinta, a tainuit bunuri ce proveneau dintr-o fapta ilicita ori a tras foloase din
prejudicierea altuia raspunde solidar cu autorul faptei, conform Codului Penal”continua avocatul Decalex, Roman
Hamed.
Cazul Hexi Pharma este unul de amploare, iar pacientii care demonstreaza ca au capatat o infectie
intra-spitaliceasca, in spitalele ce au utilizat produse diluate Hexi Pharma, pot cere despagubiri partilor implicate
in acest caz. Pentru a afla mai multe despre demersul prin care pot fi despagubiti, pacientii pot consulta un avocat
specializat in dreptul penal.
Roman Hamed parte din echipa Decalex in calitate de Avocat Definitiv in Baroul Bucuresti. Este licentiat in drept
si relatii economico-financiare, detine o diploma de master in Managementul Afacerilor Comerciale si una in
Drept Comunitar si a finalizat cu succes studiile in cadrul Institutului National de Pregatire al Avocatilor. In plus,
pasiunea pentru dreptul international comparat l-a determinat sa obtina o diploma in Drept International Comparat
la Facultatea de Drept din Strasbourg.
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