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Εηζαγωγή 

Σν δήηεκα ησλ θπνθνξνχκελσλ εκβξχσλ απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ θιέγνληα 

δεηήκαηα ζηελ ειιεληθή θαη φρη κφλν έλλνκε ηάμε. Δηδηθφηεξα, ε απνπζία κηαο 

εληαίαο λνκηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο έλλνηαο «αλζξψπηλν έκβξπν» γελλά πιεζψξα 

λνκηθψλ ζεκάησλ πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο. Μεηαμχ απηψλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε πνηληθή επζχλε ησλ ηαηξψλ, ε κέζνδνο ηεο ηερλεηήο 

γνληκνπνίεζεο, ε βηνεζηθή θαη ε θισλνπνίεζε. 

Γένλ φπσο επηζεκαλζεί φηη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ θπνθνξνχκελνπ εκβξχνπ 

απνηειεί έλα πνιχ επαίζζεην γηα ηελ θνηλή γλψκε ζέκα ζε πιείνλα θξάηε κέιε, 

θνξηηζκέλν απφ ηηο δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

αμηψλ ησλ θξαηψλ απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλαξμεο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο δηαδξακαηίδεη ζεκαίλνληα ξφιν φζνλ αθνξά ζηελ πνηληθή 

επζχλε πνπ δχλαηαη λα ζεκειησζεί ζην πξφζσπν ηνπ γηαηξνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ηαηξηθή επζχλε ηειεί ζε θαζεζηψο άκεζεο ζπλάξηεζεο κε ηε 

γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε πξνβιήκαηα πγείαο πνπ νθείινληαη ζε ιάζνο ηνπ 

γηαηξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα ζπλδέεηαη κε ηε 

γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε πξνβιήκαηα πγείαο ζπλεπεία ηεο κε έγθαηξεο 

δηάγλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, εμαηηίαο 

παξάιεηςεο ηνπ ίδηνπ ηνπ γηαηξνχ. H δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ 

εξείδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ κελ πξψηε πεξίπησζε ην ίδην ην πξφβιεκα ηνπ 

παηδηνχ νθείιεηαη ζε ελέξγεηα ή ζε παξάιεηςε ηνπ γηαηξνχ θαηά ηελ θχεζε, ελψ 

ζηε δεχηεξε ην ιάζνο ηνπ γηαηξνχ ζηε δηάγλσζε ή ζηελ ελεκέξσζε δελ 

πξνθαιεί ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ, αιιά νπζηαζηηθά ηελ ίδηα ηε γέλλεζε 

ηνπ παηδηνχ, κε ηελ έλλνηα ηεο παξάιεηςεο ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο.  

Μηα ηξίηε εθδνρή πνηληθήο επζχλεο ηνπ γηαηξνχ είλαη ε γέλλεζε ελφο (πγηνχο ή 

φρη) αλεπηζχκεηνπ παηδηνχ, γλσζηή θαη σο unwantedlife- wrongfulξregnancy). 

Σέινο, βαξχλνπζαο ζεκαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ βηνεζηθήο, 

πνπ εθθηλεί πξηλ απφ ην ηαηξηθφ ζθάικα θαη αλαθέξεηαη ζηνλ πξνγελλεηηθφ 
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έιεγρν θαη ζηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ εκβξχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο.  

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε δνκή ηεο παξνχζαο δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο, ήηνη: 

Σν Κεθάιαην 1 πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

θπνθνξνχκελσλ εκβξχσλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, αλαιχνληαη ε έλλνηα θαη 

ην πεξηερφκελφ ηνπο, ελψ παξάιιεια επηρεηξείηαη ε νξηνζέηεζε ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη εμεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ην έκβξπν ζεσξείηαη 

λεθξφ. 

ην Κεθάιαην 2 ζθηαγξαθείηαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα έκβξπα ελ γέλεη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαζψο 

επίζεο ην πεξηερφκελν ηνπ επξσπατθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ζχκβαζεο ηνπ 

Οβηέδν. Μάιηζηα, θαηαγξάθεηαη ε λνκνινγηαθή αληηκεηψπηζε ησλ 

θπνθνξνχκελσλ εκβξχσλ απφ ηελ επξσπατθή έλλνκε ηάμε.  

ην Κεθάιαην 3 επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ πνπ 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα θπνθνξνχκελα έκβξπα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

δηεξεπλψληαη ελδειερψο ε έλλνηα ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, θαζψο θαη ε 

θισλνπνίεζε ησλ εκβξχσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ βηνεζηθή. 

Δλ ζπλερεία, ην Κεθάιαην 4 άπηεηαη ηνπ θξίζηκνπ δεηήκαηνο ηεο πνηληθήο 

επζχλεο ησλ γηαηξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, κειεηψληαη ηα ζηνηρεία ηεο λνκνηππηθήο 

κνξθήο ησλ άξζξσλ 303, 304, 304 Α θαη 309 ΠΚ, θαζψο θαη ε πεξίπησζε ηεο 

ηαηξηθήο ακέιεηαο.  

Σέινο, ζην Κεθάιαην 5 παξαηίζεηαη πινχζην λνκνινγηαθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ πιεξέζηεξε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηεο πνηληθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

γηαηξνχ αλαθνξηθά ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θπνθνξνχκελα έκβξπα. 

Ζ παξνχζα θαηαιήγεη κε ηνλ Δπίινγν, φπνπ απνπεηξάηαη ε παξάζεζε ελ 

ζπληνκία ησλ θαηξηφηεξσλ ζεκείσλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Πεξαηηέξσ, 

δηαηππψλνληαη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ζηα θπνθνξνχκελα έκβξπα. 
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Κεθάιαην 1 - Κπνθνξνύκελα έκβξπα 

Δλ γέλεη, κείδνλ πξφβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην θαηά πφζν ην δηθαίσκα ζηε 

δσή θαηνρπξψλεη θαη ηε δσή ηνπ θπνθνξνχκελνπ. Σφζν ηα δηεζλή θείκελα 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, φζν θαη ην χληαγκα δελ 

πεξηέρνπλ ζαθείο θαη ιεπηνκεξεηαθέο απαληήζεηο ζην αλ ην θπνθνξνχκελν 

απνηειεί θνξέα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δσήο. 

Ζ δηρνγλσκία σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηνπ φηη δελ 

είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα ηα ρξνληθά φξηα ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ηέινπο ηεο 

δσήο. Παξάιιεια, ην πξφβιεκα επηηείλεη ε αζάθεηα ησλ φξσλ «φινη» (άξζξν 5 

παξ. 2 .) θαη «άλζξσπνο» (άξζξν 2 παξ. 1 .) θαζψο θαη ε πεξίπησζε 

ζχγθξνπζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο θπνθνξνχζαο θαη ηνπ θπνθνξνχκελνπ, φηαλ ε 

πξψηε ζέιεη λα πξνβεί ζε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο. 

Σν ρξνληθφ ζεµείν ηνπνζέηεζεο ηεο ελάξμεσο ηεο αλζξψπηλεο δσήο έρεη πνιχ 

µεγάιεζεµαζία δηφηη απφ απηφ αθξηβψο ην ζεµείν ην έµβξπν ζεσξείηαη 

άλζξσπνο θαη πξνζηαηεχεηαη πιήξσο απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ1. 

Παιαηφηεξα, ππνζηεξηδφηαλ ε άπνςε φηη ην έµβξπν αξρίδεη λα ππάξρεη απφ ηε 

ζηηγµή ηεο ζχιιεςεο. Απηή ε άπνςε ήηαλ ε θξαηνχζα δηφηη θαηά ηε πεξίνδν 

εθείλε θαη σο έλλνµν αγαζφ ζεσξνχληαλ ε ελ γελέζεη δσή. Ζ άπνςε απηή 

φµσοζχληνµα ήξζε αληηµέησπε µε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήµεο θαη ηελ αλαθάιπςε 

ηνπ ραπηνχ «ηεο επφµελεο µέξαο». Ζ πνηληθή ζεσξία έπξεπε επνµέλσο λα 

ζπµπνξεπζεί µε ηελ θνηλσληθή πξαγµαηηθφηεηα θαη ηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο.  

Μπξνζηά ζε απηφ ην αδηέμνδν, πηνζεηήζεθε µία λέα άπνςε ε νπνία απνηειεί θαη 

ηελ θξαηνχζα µέρξη ηηο µέξεο µαο. Ζ «ελ γελέζεη» δσή, δελ μεθηλά µε ηε ζχιιεςε, 

αιιά µε ηελ εµθχηεπζε ηνπ γνληµνπνηεµέλνπ σαξίνπ ζηε γπλαηθεία µήηξα, 

θαζψο µέρξη ην ζηάδην απηφ ην γνληµνπνηεµέλν σάξην δελ έρεη ζηαζεξφ 

ζχλδεζµν µε ην µεηξηθφνξγαληζµφ θαη νη πηζαλφηεηεο λα ζπγθξαηεζεί απφ ηνλ 

                                                           
1
 ΑΠ 708/27, ΔθΘεζ/ληθεο 624/31, ΑΠ 57/1978, ΑΠ 381/1979, ΑΠ 536/1931 
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νξγαληζµφ ηεο µεηέξαο είλαη ζε πνζνζηφ 50%2. Οη απφςεηο ηνπνζεηνχλ απηφ ην 

ρξνληθφ ζεµείν ηε 13ε εµέξα µεηά ηε ζχιιεςε.  

ην ίδην απνηέιεζµα θαηέιεμε ε ζεσξία θαη µε ην επηρείξεµα φηη 

πξνζηαηεπφµελνέλλνµν αγαζφ είλαη ην έµβξπν σο ηδηφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ 

ζψµαηνο. Αθφκε, ε βησζηµφηεηα ηνπ εµβξχνπ απνηειεί ζεµαληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο ελλφµνπ αγαζνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ µε θαλφλεο ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ. Σν πνηνηηθφ απηφ θξηηήξην ηεο βησζηµφηεηαο, είλαη εμαηξεηηθά 

ζεµαληηθφ δηφηη εληάζζεη ζην θνηλσληθφ θξηηήξην πξνζδηνξηζµνχ ην 

θπνθνξνχκελν, ηφζν σο ελλφµνπ αγαζνχ φζν θαη ησλ ζεµειησδψλδηθαησµάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε απηφ.   

χκθσλα κε κηα άπνςε, ην θπνθνξνχκελν έκβξπν πξέπεη λα ζεσξείηαη 

ππνθείκελν ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο3 ζηε δσή, ελφςεη ηεο δηαηχπσζεο 

ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο πνπ εμαζθαιίδεη πξνζηαζία ζ’ φινπο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε, ελ πξνθεηκέλσ απνηειεί ε εθαξκνγή ηεο αξρήο 

«indubioprolibertate», κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηφ φηη ην θπνθνξνχκελν 

πξνζηαηεχεηαη, είλαη δειαδή ππνθείκελν απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, αθνχ 

πξνζηαηεχεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή δσήο. 

Παξάιιεια, αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί ην αλ ε χπαξμε ηνπ εκβξχνπ δελ 

απνηειεί απζχπαξθηε, δεθηηθή θαη «απφιπηεο πξνζηαζίαο» ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 

. αιιά, ελ δπλάκεη δσή, άξα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηζφηηκε κε ηε δσή ησλ 

απηνηειψλ πξνζψπσλ4. ε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, πιήξεο ππνθείκελν δηθαίνπ 

γίλεηαη ην θπνθνξνχκελν κεηά ηε γέλλεζε ηνπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, κφλν νη 

απζχπαξθηεο αλζξψπηλεο ππάξμεηο απνηεινχλ πιήξε ππνθείκελα δηθαίνπ θαη 

                                                           
2
Ζ ζηαζεξή απηή εγθαηάζηαζε πξαγµαηνπνηείηαη ηελ 7-8

ε
 µέξα απφ ηε ζηηγµή ηεο 

γνληµνπνηήζεσο, ρξνληθφ ζεµείν απφ ην νπνίν ζεσξείηαη φηη μεθηλά ε θπνθνξία. 

3
Μαληηάθεο Α., Τν ππνθείκελν ησλ ζπληαγκαηηθώλ δηθαησκάησλ, άθθνπιαο, Αζήλα- Κνκνηελή, 

1981, ζει. 115 

4
Απηφ ζπλάγεηαη θαζφηη αλ ε εκβξπαθή δσή ήηαλ ίζε πνηνηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε ζα έπξεπε ε 

άκβισζε λα ηηκσξείηαη εμίζνπ κε ηελ αλζξσπνθηνλία.  
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επνκέλσο ην θπνθνξνχκελν δε κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη σο απηνηειέο έλλνκν 

αγαζφ ζηε ζπληαγκαηηθή έλλνκε ηάμε. Δπνκέλσο, ην έκβξπν εμαξηάηαη 

νινθιεξσηηθά απφ ηελ χπαξμε ηεο κεηέξαο ηνπ θαζφηη βξίζθεηαη αλαπφζπαζηα, 

νξγαληθά δεκέλν κε ην κεηξηθφ ζψκα θαη δε κπνξεί λα εμειηρζεί παξά κφλν ζε 

ζπλάξηεζε κ’ απηφ5.  

Χζηφζν, ε έλλνκε ηάμε δέρεηαη φηη ε χπαξμε ηνπ εκβξχνπ είλαη έλλνκν αγαζφ 

πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη λνκνζεηηθά, ρσξίο απηφ λα ην θαηαζηεί θνξέα 

δηθαηψκαηνο. Ο αληηθεηκεληθφο θαλφλαο πνπ θαζηεξψλεηαη ζην αξ. 5 § 2 ., 

ππνρξεψλεη ην θξάηνο λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ζ’ φιεο 

ηεο ηηο εθθάλζεηο, άξα θαη ηεο ελ δπλάκεη δσήο. Ζ πξνζηαζία ηνπ εκβξχνπ γίλεηαη 

κεγαιχηεξε, φζν πξνρσξεί ε εγθπκνζχλε θαη ην έκβξπν απφ απιή κάδα ηζηψλ 

ηείλεη λα γίλεη «πξφζσπν» θαη γη’ απηφ ε άκβισζε απαγνξεχεηαη ζηα ηειεπηαία 

ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο6.  

 

Βέβαηα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, αληηθείκελν εμέηαζεο απνηειεί 

ην θπνθνξνχκελν έκβξπν απφ ηε ζθνπηά ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. Χζηφζν, γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ζην πνηληθφ πιαίζην ρξήδεη κλείαο ε ζπληαγκαηηθή ηνπ 

θαηνρχξσζε, θαζψο επίζεο, νη επηκέξνπο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αλεπξίζθνληαη ζην αζηηθφ δίθαην. 

 

 

1.1 Έλλνηα θαη πεξηερόκελν 

 

                                                           
5
Γεκεηξφπνπινο Α., Σπληαγκαηηθά Γηθαηώκαηα, Δηδηθό κέξνο: κεηξηθά δηθαηώκαηα, θπζηθή 

ππόζηαζε, ηφκνο Γ’, η.  β, άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2007, ζει. 92 

6
νθνπιάθεο Λ., Ζ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαηά ην Σύληαγκα θαη ηνπο 

λόκνπο,άθθνπιαο, Αζήλα, 1994, ζε. 71 
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Γίρσο ακθηβνιία, ε πξνβιεκαηηθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δσήο ηειεί ζε θαζεζηψο 

άκεζεο ζπλάξηεζεο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπνθνξνχκελνπ σο εηδηθήο κνξθήο 

δσήο, ηφζν ζε ζπληαγκαηηθφ θαη λνκνζεηηθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Καίηνη ε έλλνηα ηεο δσήο είλαη αλακθίβνιε, ν αθξηβήο ρξφλνο 

ελάξμεσο απηήο γελλά πιεζψξα εξσηεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απφςεσλ.  

 

Δθθηλψληαο, ε βηνινγηθή έλλνηα ηεο δσήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ηφζν ε έλαξμε φζν θαη ε ιήμε ηεο. Ζ 

αλζξψπηλε δσή πξνζηαηεχεηαη απφ ην χληαγκα ζε θάζε κνξθή ή έθθαλζή ηεο 

θαη δελ απαηηείηαη λα πξφθεηηαη γηα νινθιεξσκέλε αλζξψπηλε χπαξμε7. Σν 

χληαγκα, επνκέλσο, ζην άξζξν 5§2 δελ πξνζηαηεχεη κφλν ηελ «πιήξε» αιιά 

θάζε κνξθή αλζξψπηλεο δσήο θαη δε ην θπνθνξνχκελν. 

 

Καηά ην άξζξν, ινηπφλ, 5§2 ηνπ πληάγκαηνο 1975/2001 «Όινη όζνη βξίζθνληαη 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απόιπηε πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο 

ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε εζληθόηεηαο, θπιήο, γιώζζαο θαη 

ζξεζθεπηηθώλ ή πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ. Δμαηξέζεηο επηηξέπνληαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεη ην δηεζλέο δίθαην». Με ηε δηάηαμε απηή ν Έιιελαο 

ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο παξέρεη απφιπηε πξνζηαζία ηεο δσήο ζε φινπο, φζνη 

βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα8. 

 

Άιισζηε, ε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή πξνβιέπεηαη θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Ήδε ην άξζξν 3 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ δηαθήξπμε φηη «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 

                                                           
7
Γεκεηξφπνπινο Α., Σπληαγκαηηθά Γηθαηώκαηα, Γεληθφ Μέξνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 

2005, ζει. 7 

8
Γαγηφγινπ Π., Σπληαγκαηηθό Γίθαην, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, ηφκνο Α’, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 

2005, ζει. 195 
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πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα». ηε ζπλέρεηα, ην δηθαίσκα θαηνρπξψζεθε απφ ην 

άξζξν 6§1 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ πεξί ησλ Αηνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ9, πνπ νξίδεη φηη: «Τν δηθαίσκα ζηε δσή είλαη εγγελέο ζηνλ 

άλζξσπν. Τν δηθαίσκα απηό πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ηνλ λόκν. Από 

θαλέλαλ δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί απζαίξεηα ε δσή». Δμάιινπ, ην άξζξν 2§1 εδ. 

α΄ ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ θαηνρχξσζε ην 

δηθαίσκα, νξίδνληαο φηη: «Τν δηθαίσκα εθάζηνπ πξνζώπνπ εηο ηελ δσήλ 

πξνζηαηεύεηαη ππό ηνπ λόκνπ». Σέινο, ην δηθαίσκα ζηε δσή πεξηιακβάλεηαη θαη 

ζην Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην άξζξν 210. 

 

Ζ δηαηχπσζε ηνπ πληάγκαηνο δηαγξάθεη ην δηθαίσκα ζηε δσή σο ακπληηθφ 

δηθαίσκα θαη σο ηέηνην έρεη απφιπην ραξαθηήξα θαη ζηξέθεηαη θαηά παληφο 

(ergaomnes)11. πλαθφινπζα, ην θξάηνο νθείιεη φρη απιά θαη κφλν λα ζέβεηαη, 

αιιά θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ αλζξψπηλε δσή (άξζξα 2§1 θαη 25 ). Ζ θξαηηθή 

εμνπζία είλαη ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα λνκνζεηηθά κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο12. ηα κέηξα απηά αλήθνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, νη πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 299-307 ΠΚ πνπ ηηκσξνχλ ηα εγθιήκαηα 

θαηά ηεο δσήο.  

 

Πεξαηηέξσ, θνξείο ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 5§2  είλαη ηφζν νη Έιιελεο φζν θαη νη αιινδαπνί. Σν δηθαίσκα ηεο δσήο 

δελ επηδέρεηαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, παξά κφλνλ ηνλ ζπλνιηθφ θαη κφληκν 

πεξηνξηζκφ, πνπ ηζνδπλακεί κε απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο, ήηνη ηνλ ζάλαην. 

                                                           
9
Κπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ λ. 2462/1997 

10
Παπαδεκεηξίνπ Γ., Σπληαγκαηηθά Γηθαηώκαηα - Θεκειηώδε Γηθαηώκαηα, άθθνπιαο, Αζήλα - 

Κνκνηελή, 2002, ζει. 26 

11
Γεκεηξφπνπινο Α., Τα ακπληηθά δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ε κεηαβνιή ηεο έλλνκεο ηάμεσο, 

άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1991, ζει. 14 

12
Μάλεζεο Α., Σπληαγκαηηθά δηθαηώκαηα α’, αηνκηθέο ειεπζεξίεο, άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε, 1982, 

ζει. 108 επ. 
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Δπηπιένλ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5§2 παξ. 1 εδ. α΄ ηνπ πληάγκαηνο 

θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηνπ θπνθνξνχκελνπ. Ζ δηαηχπσζε ηεο 

δηάηαμεο θαίλεηαη λα ζπλεγνξεί ππέξ ηεο άπνςεο φηη θνξέαο ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαηψκαηνο δελ είλαη κφλν ν άλζξσπνο πνπ γελλήζεθε, αιιά θαη ην παηδί πνπ 

δελ γελλήζεθε αθφκε αιιά αλαπηχζζεηαη ζην κεηξηθφ ζψκα (nasciturus)13. 

Πξάγκαηη, ε έλλνηα ηεο δηάηαμεο «φινη» πεξηιακβάλεη φια ηα δψληα αλζξψπηλα 

φληα, είηε δειαδή ηα γελλεζέληα, είηε ηα θπνθνξνχκελα.  

 

Δηδηθφηεξα, ε έλλνηα άλζξσπνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή απνδίδεηαη ζε θάπνηνλ κε 

ηε γέλλεζή ηνπ ρσξίο πεξαηηέξσ εμεηδηθεχζεηο. Παξ’ φια απηά γηα ην πνηληθφ 

δίθαην ε εξκελεία ηνπ φξνπ γέλλεζε πνπ θαζνξίδεη ην πφηε ππάξρεη άλζξσπνο, 

σο αληηθείκελν ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζε αληηδηαζηνιή 

απηψλ πνπ ηεινχληαη θαηά ηνπ εκβξχνπ, δελ είλαη μεθάζαξε. Ο πνηληθφο θψδηθαο 

δελ δίλεη νξηζκφ ηεο έλλνηαο άλζξσπνο, φπσο ζπκβαίλεη κε άιιεο έλλνηεο ζην 

άξζξν 13 ΠΚ.  

Αληίζεηα, ην άξζξν 303 ΠΚ πνπ ηππνπνηεί ην κε γλήζην ηδηαίηεξν έγθιεκα ηεο 

παηδνθηνλίαο πεξηπιέθεη ηελ θαηάζηαζε θαζψο ζεσξεί λνεηή ηελ αλζξσπνθηνλία 

θαη θαηά ηνλ ηνθεηφ  εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη άλζξσπνο ππάξρεη πξηλ ην ηέινο 

ηνπ ηνθεηνχ. πλεπψο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ δε κπνξεί 

λα πηνζεηεζεί ε αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα θαηά ηελ 

νπνία ππάξρεη πξφζσπν κε ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ παηδηνχ απφ ην κεηξηθφ ζψκα. 

 

1.2 Η έλαξμε ηεο αλζξώπηλεο δωήο 

 

                                                           
13

Υξπζφγνλνο Κ., Αηνµηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηώµαηα, ηξίηε αλαζεσξεµέλε έθδνζε, Ννµηθή 

Βηβιηνζήθε, 2006, ζει. 115 επ. 
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Σν έκβξπν ζπληζηά έλα δσληαλφ αλζξψπηλν νλ, κεηά ηελ πάξνδν ελφο κηθξνχ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε ζχιιεςε. Ζ επξεία εξκελεία ηεο δηάηαμεο 

επηβάιιεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ θπνθνξνχκελνπ, ελψ ε λνκνζεηηθή 

ηθαλφηεηα δηθαίνπ14 δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζπληαγκαηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο αλζξψπηλνπ φληνο λα είλαη ππνθείκελν ελφο 

αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο. Δπνκέλσο, ην θπνθνξνχκελν είλαη θνξέαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δσή, θαίηνη κε ππαξθηφ πξφζσπν ζε ελεζηψηα ρξφλν15.  

 

Δπηπξφζζεηα, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 ΑΚ θαζνξίδεη ηελ έλαξμε ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ζχκθσλα κε απηή «ην πξόζσπν αξρίδεη λα ππάξρεη κόιηο 

γελλεζεί δσληαλό», δειαδή κφιηο νινθιεξσζεί ν ηνθεηφο θαη απνρσξηζηεί ην 

λενγλφ απφ ην ζψκα ηεο κεηέξαο. Δλ ζπλερεία, ην άξζξν 36 ΑΚ πξνβιέπεη φηη 

«σο πξνο ηα δηθαηώκαηα πνπ ηνπ επάγνληαη ην θπνθνξνύκελν ζεσξείηαη 

γελλεκέλν, αλ γελλεζεί δσληαλό»16. πλεπψο, ε σο άλσ δηάηαμε θαζηεξψλεη έλα 

πιάζκα δηθαίνπ, δεδνκέλνπ φηη δηθαηψκαηα πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε 

θπζηθήο πξνζσπηθφηεηαο απνλέκνληαη ζε νληφηεηεο πνπ ν λφκνο εμνκνηψλεη κε 

θπζηθά πξφζσπα, κνινλφηη δελ έρεη ιάβεη ρψξα ην γεγνλφο ηεο γέλλεζεο, θαη 

κάιηζηα δσληαλνχ, ηνπ θνξέα απηψλ ησλ δηθαησκάησλ.  

 

Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ πιάζκαηνο είλαη:  

 λα ππάξρεη θπνθνξνχκελν, δειαδή λα έρεη ήδε ιάβεη ρψξα ην γεγνλφο ηεο 

ζχιιεςεο θαηά ην ρξφλν επαγσγήο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη  

 ην θπνθνξνχκελν λα γελλεζεί δσληαλφ17.  

Τπνγξακκίδεηαη φηη ε δεχηεξε πξνυπφζεζε απνηειεί λνκηθή αίξεζε 

(conditionjuris) κε απνηέιεζκα, ε θηήζε ησλ δηθαησκάησλ απφ ην θπνθνξνχκελν 

                                                           
14

Άξζξα 35 θαη 36 ΑΚ 

15
Υξπζφγνλνο Κ.,  Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηώκαηα, άθθνπιαο, Αζήλα- Κνκνηελή, 2002, ζ. 

211 

16
Ζαξρήαπηήείλαηγλσζηήθαησοnasciturus pro jam natohabetur, quotiens de commodis jus agitur 

17
Γεσξγηάδεο Α., Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνύ Γηθαίνπ, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2002, ζει. 99 
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λα ηειεί ζε θαζεζηψο άκεζεο ζπλάξηεζεο κε ηελ πιήξσζε ή ηελ νξηζηηθή 

καηαίσζε ηεο αίξεζεο. Αλ ε αίξεζε πιεξσζεί, δειαδή ην θπνθνξνχκελν 

γελλεζεί δσληαλφ, ε θηήζε ησλ δηθαησκάησλ θαζίζηαηαη νξηζηηθή, θαη βέβαηα 

αλαδξνκηθά απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο επαγσγήο ηνπο18.  

 

Δμάιινπ, ν Πνηληθφο Κψδηθαο, ζην θεθάιαην γηα ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο, 

πεξηέρεη ζηα άξζξα 304 θαη 305 ξπζκίζεηο γηα ηελ άκβισζε, κηα θαη’ αξρήλ άδηθε 

πξάμε, ε νπνία δελ ζηξέθεηαη θαηά ηεο γελλεκέλεο δσήο, αιιά θαηά ηεο ελ 

γελέζεη, εγείξνληαο έηζη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θπνθνξνχκελνπ σο θνξέα δηθαηψκαηνο απφ ην πνηληθφ δίθαην19. εκεηψλεηαη δε 

φηη ε ππάξρνπζα δσή ηνπ εκβξχνπ δελ ελδηαθέξεη ην πνηληθφ δίθαην απηή θαζ’ 

εαπηή, αιιά σο ελ δπλάκεη αλζξψπηλε δσή.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αλζξψπηλε δσή θαηά ην πνηληθφ δίθαην αξρίδεη κεηά ηελ έλαξμε 

ηνπ ηνθεηνχ θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε απηνχ. Όηαλ, δειαδή, μεθηλήζεη ε θπζηθή 

εθείλε αιιεινπρία θάζεσλ, ε νπνία θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο καηεπηηθήο επηζηήκεο 

νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο γελλήζεσο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δεκηνπξγία ηεο 

αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο ηνπ ηηθηνκέλνπ20. Ζ ελ γελέζεη δσή θαηά ην πνηληθφ δίθαην, 

ζπλεπάγεηαη φηη ην έκβξπν, σο ζηεξνχκελν βνχιεζεο θαη, επνκέλσο, 

ζπκθεξφλησλ, δελ είλαη απνδεθηφ σο θνξέαο ελλφκσλ δηθαησκάησλ. Σν κφλν 

πνπ δέρεηαη ην πνηληθφ δίθαην ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε είλαη φηη ην έλλνκν 

αγαζφ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο πεξί ακβιψζεσο δηαηάμεηο, κπνξεί λα 

είλαη κφλν ε ελ γελέζεη αλζξψπηλε δσή, έιθνληαο ηε βαξχηεηά ηεο απφ ηελ αμία 

ηεο γελλεκέλεο αλζξψπηλεο δσήο.  

                                                           
18

Γεσξγηάδεο Α., Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνύ Γηθαίνπ, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2002, ζει. 98 επ. 

19
πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Ζ άκβισζε σο πξφβιεκα πνηληθνχ δηθαίνπ, άθθνπιαο, Αζήλα-

Κνκνηελή 1984, ζει. 38 

20
Αλδξνπιάθεο Ν., Πνηληθό Γίθαην-Δηδηθό Μέξνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1974, ζει. 20-22 
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Σνηνπηνηξφπσο, ζε αληίζεζε κε ηελ γελλεκέλε, ε ελ γελέζεη αλζξψπηλε δσή, 

ινγηδφκελε σο «θάηη ιηγφηεξν» έλαληη ηεο πξψηεο, δελ έρεη απφιπηε αιιά ζρεηηθή 

αμία, φπσο ζρεηηθφο είλαη θαη ν ραξαθηήξαο ηεο πνηληθήο ηεο πξνζηαζίαο. Σν θαη’ 

αξρήλ αμηφπνηλν ηεο άκβισζεο δελ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ακθηζβήηεζε. Σν 

θπνθνξνχκελν απνηειεί, άξα, ηδία αμία πνπ κεηέρεη ζηελ αλζξψπηλε δσή21. 

Άιισζηε, κε ηελ έλαξμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο πξνζηαηεχεηαη θαη ε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα ηνπ θπνθνξνχκελνπ, γεγνλφο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζηηο 

ζρεηηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο, αιιά ζπλάγεηαη σο αλαγθαίν επαθφινπζν. Χο εθ 

ηνχηνπ, ην θπνθνξνχκελν ινγίδεηαη σο «άλζξσπνο» πξηλ αθφκα ηνπ 

αλαγλσξηζηεί ε ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ θαηά ην αζηηθφ δίθαην. 

Ζ δσή ηνπ nasciturus είλαη πάλησο κέρξη ηνλ ηνθεηφ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

δσή θαη ηελ πγεία ηεο εγθχνπ22. Γελ είλαη ινηπφλ δπλαηή ρσξίο ζηαζκίζεηο θαη 

αμηνινγήζεηο ε πξνζηαζία ηεο κηαο ή ηεο άιιεο δσήο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

βηνινγηθήο ζπγθξνχζεσο ησλ δχν δσψλ ππφ ην πξίζκα ηεο επηβίσζεο είηε ηεο 

θπνθνξνχζαο είηε ηνπ θπνθνξνχκελνπ, αιιά θαη ηεο ζπγθξνχζεσο ηεο δσήο ηνπ 

θπνθνξνχκελνπ θαη ηεο πγείαο ηεο θπνθνξνχζαο23. 

 

Δλ πξνθεηκέλσ, ζπγθξνχεηαη ην δηθαίσκα ζηε δσή ηνπ εκβξχνπ κε ην δηθαίσκα 

ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο γπλαίθαο θαη επνκέλσο 

ηίζεηαη ην εξψηεκα πνην απφ ηα δχν έρεη ην πξνβάδηζκα. Ζ άξζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα γίλεηαη κφλν κε ηε 

ζηάζκηζε ζπκθεξφλησλ. Ζ πνηληθνπνίεζε ηεο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο 

πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηεο κεηέξαο, πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην 

                                                           
21

πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Ζ άκβισζε σο πξφβιεκα πνηληθνχ δηθαίνπ, άθθνπιαο, Αζήλα-

Κνκνηελή 1984, ζει. 41 

22
Αλ θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε «εμσζσκαηηθή θχεζε», δειαδή ε θχεζε ζε ζσιήλα επηζηεκνληθνχ 

εξγαζηεξίνπ 

23
Μπεζίια – Μαθξίδε Δ., Η ζπληαγκαηηθή πξόβιεςε ηεο άκβισζεο, άθθνπιαο, Αζήλα –

Κνκνηελή 1992, ζει. 81 
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άξζξν 5§1 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ ειεπζεξία δηαθνπήο ηεο θχεζεο ζεκειηψλεηαη 

λνκηθά θαη δηθαηνινγείηαη εζηθά ζην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηεο γπλαίθαο πνπ 

είλαη πξνέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηεο. Σν δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηεο γπλαίθαο έρεη ην πξνβάδηζκα κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο χπαξμεο επγνληθψλ, ηαηξηθψλ θαη εζηθψλ ιφγσλ, πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα αμησζεί απφ ηελ έγθπν λα γελλήζεη παηδί κε παζνινγηθά 

πξνβιήκαηα ή παηδί πνπ πξνήιζε απφ αμηφπνηλε πξάμε24. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ινηπφλ, ε λνκνζεηηθή ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηεο εγθχνπ θαη ηνπ εκβξχνπ 

ππέξ ηεο πξψηεο δελ είλαη αληηζπληαγκαηηθή. 

Παξαπέξα, ην δηθαίσκα ηεο δσήο είλαη ζπκθπέο ζηνλ άλζξσπν θαη απηνλφεην, 

αθνχ απνηειεί ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ. Ζ θαηνρχξσζή ηνπ ζε εζληθφ επίπεδν απφ ην χληαγκα θαη ζε 

δηεζλέο απφ δηεζλείο δηαθεξχμεηο θαη ζπκβάζεηο είρε σο ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ παλαλζξψπηλνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ αλαγφξεπζή ηνπ ζε ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα, ην νπνίν ρξήδεη εγγχεζεο θαη πξνζηαζίαο. Ζ παξερφκελε απφ ην 

χληαγκα πξνζηαζία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ «πιήξε» αιιά πεξηιακβάλεη θαη θάζε 

κνξθή δσήο25.  

Χο πξνο ην θπνθνξνχκελν πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη δεθηφ φηη είλαη θαη’ αξρήλ 

θνξέαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αμίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, κε ην 

θξάηνο λα θέξεη ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο απηήο έλαληη άιισλ. 

Δπίζεο, ν θπνθνξνχκελνο είλαη θνξέαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δσήο, κε επξεία 

εξκελεία ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 5§2 . Πάλησο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

ζπλχπαξμε εγθχνπ θαη εκβξχνπ είλαη αδχλαηε, ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ηίζεηαη 

ππέξ ηεο δσήο ηεο εγθχνπ σο νινθιεξσκέλεο θαη ήδε ππάξρνπζαο 

πξνζσπηθφηεηαο.  

                                                           
24

Μαλσιεδάθεο Η., Γεληθή ζεσξία ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ, ηφκνο Β΄, άθθνπιαο, Αζήλα, 1978, ζει. 

128 

25
Γεκεηξφπνπινο Α., Τν Σύληαγκα σο βάζε ηεο έλλνκεο ηάμεο, άθθνπιαο, Αζήλα –Κνκνηελή, 

1998, ζει. 18 
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Όπσο πξνειέρζε, ε έλαξμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαηά ην πνηληθφ δίθαην δελ 

ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηνπ «πξνζψπνπ» θαηά ην αζηηθφ. Καηά ην πνηληθφ 

δίθαην, ε έλαξμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο νξηνζεηείηαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ, 

αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Κξίζηκν είλαη ην εξψηεκα 

ηεο έλαξμεο ηνπ ηνθεηνχ. Καηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, ε έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ θαη 

ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ, αδηαθξίησο 

ζπκπησκάησλ, ηεζεί ζε θίλεζε ε θπζηθή αιιεινπρία ησλ θάζεσλ, πνπ θαηά ηα 

δηδάγκαηα ηεο καηεπηηθήο επηζηήκεο, ζα νδεγήζεη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

γέλλεζεο26. Δληνχηνηο, έρεη δηαηππσζεί θαη ε άπνςε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα 

γελλεζεί δσληαλφ ην πξφζσπν έρεη δηθαίσκα λα δήζεη, έζησ θαη αλ θαηά ηε 

γέλλεζή ηνπ δελ είλαη βηψζηκν27. 

Δπηπιένλ, θαηά ηνλ Αζηηθφ θψδηθα ην «πξφζσπν» αξρίδεη λα ππάξρεη απ’ ηε 

ζηηγκή πνπ γελλήζεθε δσληαλφ (άξζξν 35 ΑΚ), δειαδή κε ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ 

εκβξχνπ απ’ ην ζψκα ηεο κεηέξαο ηνπ. Δληνχηνηο ην Πνηληθφ Γίθαην δε ζπλάδεη 

κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα σο πξνο ηελ έλαξμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη απηφ 

ζπλάγεηαη απ’ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 303 (παηδνθηνλία), ε νπνία κπνξεί λα γίλεη 

θαη «θαηά ηνλ ηνθεηφ». Δπνκέλσο, θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηνθεηνχ, αιιά 

πάλησο κεηά ηελ έλαξμε απηνχ, πθίζηαηαη «ηέθλνλ» ζχκθσλα κε ηνλ ΠΚ. 

Πιεζψξα εξσηεκάησλ απνξξέεη απφ ηε θξάζε «θαηά ηνλ ηνθεηφ» πνπ 

κεηέξρεηαη ν πνηληθφο λνκνζέηεο. Τθίζηαηαη, ινηπφλ, κηα δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο ηεο επίκαρεο θξάζεο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαηά ηξφπν ψζηε θάπνηνη 

λα αλαδεηνχλ ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηνπ ηνθεηνχ θαη άιινη θάπνην ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ πνπ λα ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε ηνπ 

αλζξψπνπ. Δίλαη γεγνλφο, βέβαηα, φηη φζν πξσζχζηεξν είλαη ην ζεκείν απηφ, 

ηφζν πιεξέζηεξε είλαη θαη ε πξνζηαζία ζηνλ άλζξσπν πνπ γελλάηαη, αθνχ δε 

ζεσξείηαη πηα έκβξπν αιιά άλζξσπνο. Αληίζηνηρα θαη’ αλάγθε πεξηνξίδεηαη ε 

πνηληθή πξνζηαζία ηεο κεηέξαο, γηαηί ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ ηεο δσήο ηεο 

                                                           
26

Αλδξνπιάθεο Ν., Πνηληθό Γίθαην-Δηδηθό Μέξνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1974, ζ. 22 

27
Μαλσιεδάθεο Η., Υπάξρεη δηθαίσκα ζην ζάλαην;, Τπεξάζπηζε, 1994, ζει. 579 
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ζηαζκίδνληαη αγαζά ίζεο αμίαο, πξάγκα πνπ δε κπνξεί λα νδεγήζεη, αλ επηιεγεί 

ε ζσηεξία ηεο κεηέξαο, ζε άξζε ηνπ ηειηθνχ αδίθνπ παξά κφλν ηνπ 

θαηαινγηζκνχ. 

Οη ππνζηεξηρηέο ηεο ζέζεο φηη θξίζηκνο ρξφλνο γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ εκβξχνπ 

θαη αλζξψπνπ είλαη ε έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ  έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπο ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ απηνχ ζεκείνπ28. Οξηζκέλνη εμ απηψλ δέρζεθαλ σο 

ηέηνην ηελ έλαξμε ησλ σδηλψλ εμψζεζεο θαη άιινη αθφκε λσξίηεξα ηελ έλαξμε 

σδηλψλ δηαζηνιήο29. Δπηζεκάλζεθε, φκσο, φηη ε έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ δελ 

πξνυπνζέηεη αλαγθαζηηθά σδίλεο αιιά κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα κε άιιν ηξφπν 

ή θαη αθφκε νη ήδε εκθαληζζείζεο σδίλεο δχλαληαη λα ππνρσξήζνπλ.  

ηηο παξαπάλσ ζέζεηο αζθήζεθε εχινγε θξηηηθή απφ κεξίδα ησλ αθαδεκατθψλ30 

πνπ ζεσξνχλ φηη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν δηεπξχλεηαη ην γξάκκα ηνπ λφκνπ ζην 

άξζξν 303 ΠΚ, ρσξίο εμάιινπ θάηη ηέηνην λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζθνπφ 

απηνχ31. Πεξαηηέξσ, ην γεγνλφο, εάλ νη πφλνη δηαζηνιήο νδεγήζνπλ ζηελ 

γέλλεζε ρσξίο λα ππνρσξήζνπλ ελδηάκεζα, θξίλεηαη κφλν expost32, γεγνλφο πνπ 

δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα δηθαίνπ. Ζ θαηάζηαζε δελ κεηαβάιιεηαη νχηε κε ηελ 

πξαθηηθή ιχζε ηεο αλάγθεο παξακνλήο ηεο εγθχνπ ζην καηεπηήξην γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο έλαξμεο ηνπ ηνθεηνχ, αθνχ θαη απηή ζρεηίδεηαη κε πιεηάδα 

παξαγφλησλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη εμίζνπ αζαθήο33.  

                                                           
28

Κνληαμήο Α., Πνηληθόο θώδηθαο, Β΄ ηφκ., Δηδηθφ Μέξνο, Γ’ έθδ., άθθνπιαο, Αζήλα, 2000, ζει. 

2510 

29
Γάθνο Ζ., Πνηληθόλ δίθαηνλ, Δηδηθόλ Μέξνο, Σεχρνο Γ΄, Αζήλα, 1963, ζει. 5 

30
 Μαξγαξίηεο Λ., Σσκαηηθέο βιάβεοΆξζξα 308-315Α ΠΚ, 2ε έθδνζε, άθθνπιαο, Αζήλα – 

Θεζζαινλίθε, 2000, ζει. 76 

31
Ο ζθνπφο ηνπ λφκνπ δελ είλαη ε πξνζηαζία απφ ακειείο ζπκπεξηθνξέο γηαηξψλ, αιιά νη εθ 

πξνζέζεσο παηδνθηνλίεο κεηέξσλ έλαληη ησλ γελλεκέλσλ εθηφο γάκνπ παηδηψλ ηνπο. 

32
πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Δγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο (Άξζξα 299-307 ΠΚ), Β΄ έθδνζε, 

άθθνπιαο, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 83 επ. 

33
Αλδξνπιάθεο Ν., Πνηληθό Γίθαην-Δηδηθό Μέξνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1974, ζει. 21 
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Σέινο, θαζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη ε δηαπηζηνχκελε αλαζθάιεηα δηθαίνπ δελ 

ελαξκνλίδεηαη, κε ηελ απαηηνχκελε απφ ην άξζξν 7 ηνπ πληάγκαηνο ζαθήλεηα 

σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο θαη ην χςνο ηεο πνηλήο γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε 

ηνπ εθάζηνηε εγθιήκαηνο34. Δπηπιένλ, ε παξαδνρή φηη αξρίδεη λα πθίζηαηαη 

άλζξσπνο απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ νδεγεί ζε αλαγλψξηζή ηνπ θαηά ηελ 

πεξίπησζε απνβνιήο ή άκβισζεο ζηνλ 4ν ή 5ν κήλα ηεο θχεζεο. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, ζα θαηαιήγακε ζην άηνπν35 λα ιακβάλεηαη ππφςε ε βησζηκφηεηα ηνπ 

παηδηνχ εληφο ηνπ κεηξηθνχ ζψκαηνο, ελψ ην ίδην δε ζπκβαίλεη έμσ απφ απηφ36.  

Δθηφο απφ ην πξναλαθεξζέλ άηνπν πξνθχπηνπλ θαη άιια, φπσο φηη ε γλψζε 

ηνπ δξάζηε γηα ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ επεξεάδεη ηελ επζχλε ηνπ γηα 

αλζξσπνθηνλία37. Ώζηε, πξηλ ηελ αληηθεηκεληθή έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ηνθεηνχ ν δξάζηεο απεηιείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ 304 παξ. 1 ΠΚ, ελψ φηαλ έρεη 

αξρίζεη ν ηνθεηφο θαη απηφο δε ην γλσξίδεη απεηιείηαη κε ηε κηθξφηεξε πνηλή ηνπ 

302 ΠΚ. Δπηπξφζζεηα, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ εγθιήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην δφιν, 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν γηαηξφο θαηά ηνλ 8ν ή 9ν κήλα ηεο θχεζεο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ ζαλαηψλεη ην έκβξπν38. Αλ, 

επνκέλσο, ν γηαηξφο επηδηψθεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηνθεηνχ, αιιά απφ ακέιεηα 

πξνθαιέζεη ζάλαην, ηφηε εθαξκφδεηαη ην 302 Π.Κ, ελψ εάλ ιάβεη ρψξα ε κε δφιν 

ζαλάησζε ηνπ εκβξχνπ, ηφηε πεδίν εθαξκνγήο βξίζθεη ην άξζξν 304 ΠΚ. 

                                                           
34

πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Δγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο (Άξζξα 299-307 ΠΚ), Β΄ έθδνζε, 

άθθνπιαο, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 80 

35
Δθαξκνγή ηεο αξρήο indubioproreo 

36
Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφηαζε ηνπ Αλδξνπιάθε φηη, φηαλ ε επέκβαζε γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ 

είλαη ακθίβνιν αλ ην θπνθνξνχκελν ζα γελλεζεί δσληαλφ ή γεληθά γίλεηαη πξφσξα, ζα πξέπεη λα 

απνθιείεηαη ε έλαξμε ηεο 

37
πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Δγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο (Άξζξα 299-307 ΠΚ), Β΄ έθδνζε, 

άθθνπιαο, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 83 

38
πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Δγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο (Άξζξα 299-307 ΠΚ), Β΄ έθδνζε, 

άθθνπιαο, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 89 
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Παξάιιεια, θαηά κία άιιε άπνςε, ε χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ εληνπίδεηαη ζηελ 

έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ, ψζηε, νη δηαθνξέο ζηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ απφ γπλαίθα ζε 

γπλαίθα δελ αλαηξνχλ ην γεγνλφο φηη αξρίδεη λα ππάξρεη άλζξσπνο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ αξρίζεη ν ηνθεηφο, δηαπίζησζε ε νπνία ζπλάγεηαη 

αληηθεηκεληθά.  

Παξαπέξα, αθνινχζσο πξνο ηελ πξναλαθεξζείζα άπνςε, ην θξηηήξην ηεο 

άκεζεο εηζαγσγήο ζην καηεπηήξην δελ είλαη νπζηψδεο θαζψο κπνξεί λα αξρίζεη ν 

ηνθεηφο επί παξαδείγκαηη κε ηηο σδίλεο δηαζηνιήο θαη παξά ηαχηα λα κελ 

ζεσξεζεί απαξαίηεηε ε άκεζε εηζαγσγή ζηε κνλάδα39. Ζ άπνςε πνπ ηάζζεηαη 

ππέξ ηεο έλαξμεο ηεο δσήο κε ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ αληηπαξέξρεηαη ην 

επηρείξεκα γηα ηελ αδπλακία exante θξίζεο γηα ην εάλ πξάγκαηη άξρηζε ν 

ηνθεηφο. Βάζεη απηήο ηεο άπνςεο, δελ είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ απνδνρή ηεο 

χπαξμεο αλζξψπνπ ε αβέβαηε θξίζε γηα ην αλ νη σδίλεο ελδέρεηαη λα 

ππνρσξνχζαλ, αιιά καο ελδηαθέξεη ην ηη έγηλε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο πξάμεο.  

Δληνχηνηο, ε αλάγθε ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θξίζεο πνπ εμαξηάηαη απφ 

δηαθνξεηηθά γεγνλφηα κε γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ ζπληζηά ηελ αλαζθάιεηα 

δηθαίνπ θαη ε φπνηα αζάθεηα δελ ακβιχλεηαη κε ην επηρείξεκα φηη είλαη αδηάθνξν 

ηη ζα γηλφηαλ αλ δελ κεζνιαβνχζε ε πξάμε ζαλάησζεο. Γηφηη ε χπαξμε ή κε 

αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα θξίλεηαη απφ ην ηπραίν ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζαλάησζεο, δειαδή απφ γεγνλφο άζρεην κε ηηο βηνινγηθέο 

δηεξγαζίεο, πνπ εληάζζεηαη ζηε ζθαίξα ηνπ δξάζηε40. 

                                                           
39

Μπέθαο Η., Η πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ζηνλ πνηληθό θώδηθα, άθθνπιαο, Αζήλα, 2004. 

ζει. 55 

40
Ζ άπνςε φηη πξέπεη ιακβάλεηαη ππφςε ε βησζηκφηεηα ηνπ παηδηνχ εληφο ηνπ κεηξηθνχ 

ζψκαηνο, ελψ ην ίδην λα κε ζπκβαίλεη έμσ απφ απηφ, θαηαιήγεη ζε εξκελεία ηνπ φξνπ ηνθεηνχ ζε 

βάξνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, αθνχ δέρεηαη φηη ελ ακθηβνιία ε πξάμε ζα θξίλεηαη σο 

αλζξσπνθηνλία. 
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Αλαθνξηθά κε ηα άηνπα πνπ πξνθχπηνπλ ζε πεξίπησζε πξφσξνπ ηνθεηνχ ε σο 

άλσ άπνςε πξνηείλεη ζπζηαιηηθή εξκελεία ηνπ φξνπ ηνθεηφο, ψζηε λα λνείηαη σο 

εθείλε ε δηαδηθαζία πνπ έρεη πηζαλφηεηεο λα νδεγήζεη ζε έμνδν απφ ην κεηξηθφ 

ζψκα δσληαλνχ αλζξψπνπ. Καηά ζπλέπεηα, κφλν ζε πεξίπησζε ζρεηηθήο 

βεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ έμνδν δσληαλνχ αλζξψπνπ γίλεηαη δεθηή ε χπαξμε 

εκβξχνπ. Έηζη, ππάξρεη άλζξσπνο θαη φηαλ είλαη αβέβαην αλ απηφο εμέιζεη 

δσληαλφο, αξθεί λα ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο. Σν ηειεπηαίν είλαη ην αθξηβψο 

αληίζεην απφ ηελ θξαηνχζα άπνςε φηη, φηαλ ε επέκβαζε γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ 

είλαη ακθίβνιν αλ ην θπνθνξνχκελν ζα γελλεζεί δσληαλφ ή γεληθά γίλεηαη 

πξφσξα, ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη ε έλαξμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

(indubioproreo)41.  

Σα παξαπάλσ άηνπα νδήγεζαλ εχινγα ζηελ εζηίαζε ηνπ θξηηεξίνπ δηάθξηζεο 

κεηαμχ εκβξχνπ θαη αλζξψπνπ ζε ζεκείν κεηαγελέζηεξν ηεο έλαξμεο ηνπ 

ηνθεηνχ αιιά πάλησο πξν ηεο νινθιήξσζεο ηνπ. Οη πξνθείκελεο απφςεηο 

ζεσξνχλ φηη ππάξρεη αλζξψπηλε δσή κε ηελ έμνδν απφ ην κεηξηθφ ζψκα είηε 

νινθιήξνπ ηνπ ζψκαηνο είηε ηκήκαηνο απηνχ. Αλ, φκσο, ε νινθιεξσηηθή έμνδνο 

απφ ην κεηξηθφ ζψκα ηνπνζεηεί ηελ έλαξμε ηεο χπαξμεο αλζξψπνπ αξθεηά 

πζηεξφρξνλα απνζηεξψληαο ηνλ ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ζε θξίζηκεο ζηηγκέο, ε 

απνδνρή σο ελαξθηήξην ζεκείν γηα ηελ έλλνηα άλζξσπνο ηεο κεξηθήο εμφδνπ 

απφ ην κεηξηθφ ζψκα παξνπζηάδεηαη ελδεδεηγκέλε. Σελ άπνςε απηή αζπάδεηαη 

θαη ε λνκνινγία42 αιιά θαη ζεκαληηθή κεξίδα ηεο ειιεληθήο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο43. 

Τπνζηεξίδεηαη εμάιινπ θαη ε γλψκε φηη πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε χπαξμε 

αλζξψπνπ κε ηελ έμνδν απφ ην κεηξηθφ ζψκα ηεο θεθαιήο ηνπ εκβξχνπ θαζψο 

απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην πξφζσπν ζε ζρέζε κε ην έκβξπν είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ε νπνία εδξάδεηαη ζηνλ εγθέθαιν. Σν παξαπάλσ 

ππνζηεξηδφκελν δίλεη πξνβάδηζκα ζηελ πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ 
                                                           
41

Αλδξνπιάθεο Ν., Πνηληθό Γίθαην-Δηδηθό Μέξνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1974, ζ. 20 

42
Πιεκ. Παηξψλ 800/61 ΠνηλΥξ. 1961, ζει. 549, ΔθΛάξηζαο 60/78 ΠνηλΥξ. 1978, ζει. 737  

43
Υσξαθάο Ν., Πνηληθόλ Γίθαηνλ, 9ε έθδνζε, Αζήλα, 1978, ζ. 170 
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έλαληη ηεο βηνινγηθήο – πιηθήο. Ζ άπνςε απηή πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

αληηζηνηρία κε ηνλ εγθεθαιηθφ ζάλαην σο θαηαιεθηηθνχ ζεκείνπ ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο παξαβιέπνληαο, φκσο, φηη ελ πξνθεηκέλσ δελ ηζρχνπλ νη ίδηνη 

δηθαηνινγεηηθνί ιφγνη πνπ επηηάζζνπλ κηα ηέηνηα παξαδνρή. 

Δπηπιένλ, δηαηππψλεηαη ε ζέζε φηη άλζξσπνο αξρίδεη λα ππάξρεη απφ ηφηε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν σο κία απηνηειήο νληφηεηα πνπ θέξεη ηα 

βαζηθά κνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξννπηηθή επηβίσζεο ηνπ44. Ώζηε, πθίζηαηαη αλάγθε λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, 

ψζηε λα παξέρεηαη απμεκέλε πξνζηαζία ζην έκβξπν θαηά ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο 

θχεζεο νπφηε έρεη ζπληειεζηεί αλάινγε σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ45. εκεησηένλ 

φηη νξζφηεξν είλαη ε χπαξμε ή κε αλζξψπνπ θαηά ηελ έμνδν ηνπ απφ ην κεηξηθφ 

ζψκα λα κελ θξίλεηαη απφ ην εάλ απηφο θέξεη ηα βαζηθά κνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, δηφηη θαζεηί πνπ γελληέηαη απφ γπλαίθα ζπληζηά 

άλζξσπν θαη απνιακβάλεη πιήξε πνηληθή πξνζηαζία. 

Δλ θαηαθιείδη, θαηά κία άπνςε, ν ηνθεηφο αξρίδεη κε ηελ έμνδν έζησ θαη κέξνπο 

ηνπ ζψκαηνο ηνπ λενγλνχ απ’ ην κεηξηθφ ζψκα. Καηά κηα άιιε άπνςε ε 

αλζξψπηλε δσή αξρίδεη απ’ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ νη σδίλεο ηνπ ηνθεηνχ46 πνπ 

σζνχλ ηελ έμνδν ηνπ εκβξχνπ απ’ ηελ κεηξηθή θνηιηά47. Δληνχηνηο, απηή ε άπνςε 

δε θαίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, δηφηη ελδέρεηαη νη σδίλεο λα δηαθνπνχλ, έηζη ψζηε λα 

κεηαηεζεί ν ηνθεηφο ή αθφκε κπνξεί ε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ λα έρεη αθεηεξία 

φρη ηηο σδίλεο αιιά θάπνην άιιν γεγνλφο.  

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ, ν ηνθεηφο άξα θαη ε αλζξψπηλε δσή 

αξρίδεη απ’ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ηεζεί ζε θίλεζε ε θπζηθή εθείλε αιιεινπρία ησλ 
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πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Δγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο (Άξζξα 299-307 ΠΚ), Β΄ έθδνζε, 

άθθνπιαο, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 80 

45
Βνχιηζνο Π.., Η πνηληθή πξνβιεκαηηθή ηεο επζαλαζίαο, 2006, ζει. 92 

46
Φηιηππίδεο Σ., Μαζήκαηα πνηληθνύ δηθαίνπ, Δηδηθφλ Μέξνο, η. α΄, Αζήλα, 1979, ζει. 108 

47
Μπνπξφπνπινο Α., Δξκελεία ηνπ πνηληθνύ θώδηθνο, εηδηθόλ Μέξνο, η. Β΄, Αζήλα, 1960, ζει. 57 
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θάζεσλ πνπ θαηά ηελ καηεπηηθή επηζηήκε νδεγεί αδηάιεηπηα ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο γέλλεζεο. Πξαθηηθά δειαδή απ’ ηε ζηηγκή πνπ ε κέιινπζα κεηέξα πξέπεη λα 

κείλεη ζην καηεπηήξην48. χκθσλα ινηπφλ, κε ηελ επηθξαηνχζα ζεσξία γηα ηελ 

έλαξμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο δηθαηνινγείηαη θαη ε χπαξμε ηεο δηάηαμεο πεξί 

ακβιψζεσο. Αιιηψο ζα παξέκελε αηηκψξεηνο ν καηεπηήξαο ν νπνίνο ζαλαηψλεη 

«ην ηηθηφκελνλ ελ ηε κεηξηθή θνηιία»49 εμαηηίαο άηερλσλ ρεηξηζκψλ ή πξνθαιεί ζ’ 

απηφ ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο. 

Σα παξαπάλσ θαλεξψλνπλ φηη ε πνηληθή πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

πεξηθιείεη θάζε δπλαηή απφπεηξα πξνζβνιήο ηεο, γη’ απηφ ην ιφγν θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο σο δπλαηή γηα ηελ πξνζβνιή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο. 

 

1.3 Τν ηέινο ηεο αλζξώπηλεο δωήο - Νεθξά έκβξπα 

ην παξειζφλ, ν ζάλαηνο ηνπ αλζξψπνπ δηαπηζησλφηαλ εχθνια θαζφηη 

ζπλέπηπηε κε ηελ κε αλαζηξέςηκε δηαθνπή ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, ζε ιίγα ιεπηά 

επαθνινπζνχζε ε νξηζηηθή θαηαζηξνθή ηνπ εγθεθάινπ θαη ν ζάλαηνο ήηαλ 

μεθάζαξνο γηα ηελ θνηλή αληίιεςε, κελ θαηαιείπνληαο πεξηζψξηα ακθηβνιηψλ. 

Πιένλ, ζην πεδίν ηεο Ηαηξηθήο θαη ηεο Ννκηθήο επηζηήκεο, ν ζάλαηνο ηαπηίδεηαη 

θαη νξίδεηαη σο «ε αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα απηφκαηε 

αλαπλνή». Δθφζνλ, ινηπφλ, ηεζεί ε δηάγλσζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ δελ έρεη 

θαλέλα λφεκα ε πεξαηηέξσ ζχλδεζε ηνπ λεθξνχ κε ηνλ αλαπλεπζηήξα50. 
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εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηζαξηθήο, έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ έρνπκε ηαπηφρξνλα κε ηελ 

έλαξμε ηεο θαηζαξηθήο. 

49
Αλδξνπιάθεο Ν., Πνηληθό Γίθαην-Δηδηθό Μέξνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1974, ζει. 21 

50
Δθηφο απ’ ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζπλαίλεζε ησλ ζπγγελψλ γηα δσξεά νξγάλσλ ηνπ 

ζαλφληνο, νπφηε ε απνζχλδεζε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη γηα ιίγεο ψξεο έσο φηνπ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αθαίξεζε ησλ νξγάλσλ. 
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Δμάιινπ, ν εγθέθαινο απνηειεί ηελ πεγή ηξνθνδνζίαο φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ 

ζψκαηνο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη αλ ππνζηεί θάπνηα βιάβε, ν άλζξσπνο 

πεζαίλεη. Ζ ηειεπηαία απφπεηξα παξνρήο ηαηξηθήο βνήζεηαο είλαη ε ρξήζε ελφο 

αλαπλεπζηήξα, ψζηε λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ νξγάλσλ. Μάιηζηα, 

αθφκα θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ν εγθέθαινο κπνξεί λα λεθξψζεη, κε ζπλέπεηα ην 

ζψκα λα κε κπνξεί λα επηβηψζεη, ελψ ν αλαπλεπζηήξαο κπνξεί λα δηαηεξήζεη 

θάπνηα δσηηθά φξγαλα ελ δσή κφλν γηα ιίγν ρξφλν. 

ην αζηηθφ δίθαην, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 ΑΚ πξνβιέπεηαη φηη ην πξφζσπν 

παχεη λα ππάξρεη κε ην ζάλαηφ ηνπ θαη ζηελ ηαηξηθή ν παξαδνζηαθφο νξηζκφο ηνπ 

ηέινπο ηεο αλζξψπηλεο δσήο έρεη σο εμήο: «ν ζάλαηνο επέξρεηαη ακέζσο κφιηο 

επέιζεη ε ακεηάθιεηε παχζε ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο».  

Ο θιαζηθφο απηφο νξηζκφο θινλίζζεθε φηαλ κε ηηο λεφηεξεο κεζφδνπο πνπ 

εηζήγαγε ε εληαηηθή ζεξαπεία, θαηέζηε δπλαηή ε ηερλεηή ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πλεπκφλσλ θαη ε 

δπλαηφηεηα επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο. Καηά ηα παξαπάλσ, ν ζάλαηνο επέξρεηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο51: 

 έπαπζε ακεηάθιεηα ε αλαπλνή ή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη είηε 

απνθιείεηαη πιένλ ε κεραληθή απνθαηάζηαζε απηψλ είηε ειιείπνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνο απηφ κεραλήκαηα 

 νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αζζελή, δειαδή ε αλαπλνή θαη θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ππνζηεξίδνληαη κε ηερλεηά κέζα, αιιά κεηά ηελ απνζχλδεζε ηνπ αζζελή 

απφ ηα κεραλήκαηα απηά επέξρεηαη αθαξηαία ε παχζε ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαθνπή θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ. 

Παξαπέξα, δένλ φπσο επηζεκαλζεί φηη πθίζηαηαη ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δσή, φρη φκσο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ζάλαην. Δηδηθφηεξα, ην 

δηθαίσκα ζηε δσή θαίλεηαη λα είλαη ην πιένλ απηνλφεην απφ απηά πνπ 

θαζηεξψλεη ε έλλνκε ηάμε, ε άζθεζε ηνπ νπνίνπ κάιηζηα απνηειεί ηε βάζε θαη 
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Αλδξνπιάθεο Ν., Πνηληθό Γίθαην-Δηδηθό Μέξνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1974, ζει. 20-22 
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ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ απφιαπζε φισλ ησλ ππνινίπσλ δηθαησκάησλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζε δηεζλή θείκελα αλαθέξεηαη σο «θπζηθφ δηθαίσκα»52.  

Παξφιν πνπ ην πιηθφ αληηθείκελν ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη ε δσή σο βηνινγηθφ 

θαηλφκελν,53 απηή πξνζηαηεχεηαη ζπληαγκαηηθά φπσο γίλεηαη αληηιεπηή θαη 

ζεκαζηνδνηείηαη θνηλσληνινγηθά. Όπσο παξαηεξήζεθε, ε πξνζηαζία ηεο αμίαο 

ηεο δσήο πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ε 

πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ σο «κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ» ζηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο54. Δπνκέλσο, ην δηθαίσκα ζηε 

δσή πεξηγξάθεηαη σο «απφιπην δηθαίσκα», πνπ θαηά ηελ πην αθξαία 

ηνπνζέηεζε κεηαηξέπεηαη ζε ππνρξέσζε «θαηά αλαπόδξαζηνλ ζπλέπεηαλ ηεο 

απνιύηνπ αμίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο, ν άλζξσπνο όζνλ 

πεξηέξγσο θαη λα ερή ηνύην, έρεη λνκηθήλ ππνρξέσζηλ λα δε»55.  

Δπηπιένλ, ην άξζξν 35 ηνπ ΑΚ κε ηνλ ηίηιν «έλαξμε θαη ηέινο ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ» νξίδεη φηη ην πξφζσπν αξρίδεη λα ππάξρεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

γελλεζεί δσληαλφ θαη παχεη κε ην ζάλαηφ ηνπ. Έηζη, αλ ην θπνθνξνχκελν 

γελλεζεί λεθξφ, νπδέπνηε ππήξμε πξφζσπν. Αλ επέδεζε, έζησ γηα ιίγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηά ηνλ ηνθεηφ, ππήξμε πξφζσπν έζησ γη’ απηφ ην κηθξφ δηάζηεκα56.  
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53
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ηνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζην κεηαμχ απέθηεζε αλαηξνχληαη. Ζ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 36 Α.Κ. εθαξκφδεηαη ζρεηηθά κε ηα θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα ηνπ θπνθνξνχκελνπ αιιά θαη 
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ην νπνίν ζα είρε δηθαίσκα δηαηξνθήο θηι. 
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Αλαληίξξεηα, ην ηέινο ηνπ αλζξψπνπ επέξρεηαη κε ην ζάλαηφ ηνπ, ελψ ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζαλάηνπ είλαη ζέκα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, πνπ ζήκεξα 

δέρεηαη φηη επέξρεηαη κε ηελ παχζε ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ, δεδνκέλνπ φηη 

ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ηερλεηά κέζα. Δμάιινπ, ε 

θάζε κεηάβαζεο απφ ηε δσή ζην ζάλαην δελ είλαη ζηηγκηαία αιιά απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία ζηαδηαθήο απνλέθξσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ εσζφηνπ 

θαηαζηεί λεθξφ θαη ην ηειεπηαίν ηνπ θχηηαξν, ππφ ην πξίζκα ηνπ βηνινγηθνχ 

ζαλάηνπ57.  

Δλφςεη ησλ παξαπάλσ, ην πνηληθφ δίθαην ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο 

ρξνληθνχ ζεκείνπ επέιεπζεο ηνπ ζαλάηνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε 

απφ ην άξζξν 7 ζαθήλεηα σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο πνπ ζπληζηνχλ ηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο. Αλαγθαζηηθά επνκέλσο, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ απφ ηε 

λνκηθή επηζηήκε έλα ζπκβαηηθφ ρξνληθφ ζεκείν πνπ ζα απνδίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζαλάηνπ58.  

Μέρξη ην έηνο 1968, νπφηε θαηέζηε δπλαηή ε πξψηε κεηακφζρεπζε θαξδηάο, ν 

άλζξσπνο ζεσξείην ζρεδφλ απηνλφεηα λεθξφο κε ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ αληίιεςε ηεο ηαχηηζεο ηνπ αλζξψπνπ, σο 

κνλαδηθήο χπαξμεο, κε ην φξγαλν ηεο θαξδηάο ηνπ, πξάγκα ην νπνίν 

θαηαξξίθζεθε. Αθξηβψο, φκσο, απηή ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο κεηακνζρεχζεσλ, 

πνπ επέβαιιε ηε ιήςε κνζρεπκάησλ ελφζσ ππάξρεη αθφκε θπθινθνξία αίκαηνο 

θαη νμπγφλσζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθά, έζεζε ζε αρξεζία ηνλ 

παξαδνζηαθφ νξηζκφ59. 

Έηζη, ν πξαγκαηηθφο ζάλαηνο ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαη πηζαλφηαηα ζα παξακείλεη 

άγλσζηνο. Απηή φκσο ε αβεβαηφηεηα δελ εμππεξεηεί, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ηηο 

αλάγθεο ηνπ δηθαίνπ. Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα επηιεγεί θάπνην ρξνληθφ ζεκείν απφ 
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424 επ. 

58
Γάθνο Ζ., Πνηληθόλ δίθαηνλ, Δηδηθόλ Μέξνο, Σεχρνο Γ΄, Αζήλα, 1963, ζει. 5 
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ηε δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ ν ιεγφκελνο ζπκβαηηθφο ζάλαηνο, ν νπνίνο ζα 

πξνζεγγίδεη ηνπιάρηζηνλ ην άγλσζην ζεκείν ηνπ πξαγκαηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ 

αλζξψπνπ60. 

Δπηπξφζζεηα, ην πξναλαθεξζέλ παιαηφ θξηηήξην ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε ιφγσ 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο αλαπλνήο θαη κε ηερλεηφ 

ηξφπν, έζησ θη αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ έρεη παχζεη ακεηάθιεηα. Σα 

παξαπάλσ δεδνκέλα νδήγεζαλ ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα ζηελ πηνζέηεζε λένπ 

θξηηεξίνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζαλάηνπ` απηφ ηεο ακεηάθιεηεο παχζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ.  

Ζ αηηηνινγία ηεο απνδνρήο ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ βξίζθεηαη ζην 

γεγνλφο φηη απφ εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα παχεη λα ππάξρεη ν 

αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ζαλ εληαίν απηνδχλακν ζχζηεκα ιεηηνπξγηψλ θαη φρη 

ζηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ εγθεθάινπ. Αληίζηξνθα, ε ακεηάθιεηε πιήξεο 

λέθξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ ζπλεπάγεηαη κέζα ζε ιίγεο ψξεο ηελ 

αδπλακία απηνδχλακεο ιεηηνπξγίαο ησλ πλεπκφλσλ θαη ηεο θαξδηάο61. 

Παξαπέξα, νη εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν νδήγεζαλ θαη ην 

λνκνζέηε λα ελζηεξληζηεί ην λέν θξηηήξην ζην άξζξν 12 παξ. 6 ηνπ Ν. 2737/99 

γηα ηηο «Μεηακνζρεχζεηο αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

χκθσλα κε απηφ: «Όηαλ ν ζεξάπσλ ηαηξόο δηαγλώζεη λέθξσζε ηνπ εγθεθαιηθνύ 

ζηειέρνπο θαη εθόζνλ νη ιεηηνπξγίεο νξηζκέλσλ νξγάλσλ δηαηεξνύληαη κε ηερλεηά 

κέζα, ππνρξενύηαη λα πξνβεί από θνηλνύ κε έλαλ αλαηζζεζηνιόγν θαη έλαλ 

λεπξνιόγν ή λεπξνρεηξνπξγό ζηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ 

ζαλάηνπ».  

Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε εγείξεη εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ην εάλ ν λνκνζέηεο 

πηνζεηεί ακηγψο ηνλ νξηζκφ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ ή πξνβαίλεη ζε ζχδεπμε ηνπ 
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παιαηνχ κε ην λέν νξηζκφ απαηηψληαο ζσξεπηηθά θαη ηελ αδπλακία απηνδχλακεο 

ιεηηνπξγίαο πλεπκφλσλ θαη θαξδηάο θαη αθεηέξνπ εάλ, κε ηε δηάγλσζε ηεο 

λέθξσζεο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο, αξθείηαη ζηε κεξηθή λέθξσζε ηνπ 

εγθεθάινπ ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφβιεςε ηεο κε αλαηάμηκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ή επηδεηά ηελ νιηθή λέθξσζε απηνχ62. 

Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ην θξηηήξην ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ έρεη δερζεί έληνλεο 

επηθξίζεηο θαζφζνλ νη ζέζεηο ηεο ηαηξηθήο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζαλάηνπ δε 

δεζκεχνπλ ην πνηληθφ δίθαην63. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ε πηνζέηεζε ελφο δηπινχ 

θξηηεξίνπ γηα ηελ επέιεπζε ηνπ ζαλάηνπ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηνλ Αλδξνπιάθε64, ν 

ζάλαηνο επέξρεηαη, φηαλ παχεη ακεηάθιεηα ε αλαπλνή θαη ε θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο θαη είηε απνθιείεηαη ε κεραληθή ππνθαηάζηαζε ηνπο είηε απηή δελ είλαη 

δπλαηή, επεηδή ιείπνπλ ηα αλαγθαία κέζα65.  

Δπηπξφζζεηα, ην απηφ ζπκβαίλεη θαη ελφζσ δηαηεξνχληαη κε ηερλεηά κέζα νη 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο, φκσο, εμαηηίαο ηεο ακεηάθιεηεο παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εγθεθάινπ, εάλ δηαθνπεί ε κεραληθή ηνπο ππνζηήξημε, ηφηε αθαξηαία ζα 

ζηακαηήζνπλ66. Πεξαηηέξσ, αλαθνξηθά ζην ελδερφκελν ν λνκνζέηεο λα επηζπκεί 

ηε ζπλχπαξμε εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ θαη κε απηνδχλακεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πλεπκφλσλ θαη ηεο θαξδηάο απφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη κφλν ζα δηλφηαλ 

θαηαθαηηθή απάληεζε.  

Δπνκέλσο, θαηά ηελ θξαηνχζα ζήκεξα άπνςε δελ θαηαιείπνληαη πεξηζψξηα 

αληίζεηεο εξκελείαο παξά φηη ν λφκνο πηνζεηνχζε ακηγψο ην θξηηήξην ηνπ 

                                                           
62

πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Δγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο (Άξζξα 299-307 ΠΚ), Β΄ έθδνζε, 

άθθνπιαο, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2001, ζει. 128 – 130. 

63
Άιισζηε, ε απνδνρή σο λεθξνχ θάπνηνπ ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλαθνπεί νη εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο 

64
Αλδξνπιάθεο Ν., Πνηληθό Γίθαην-Δηδηθό Μέξνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή, 1974, ζει. 21 

65
Μαξγαξίηεο Λ., Σσκαηηθέο βιάβεοΆξζξα 308-315Α ΠΚ, 2ε έθδνζε, άθθνπιαο, Αζήλα – 

Θεζζαινλίθε, 2000, ζει. 77 

66
Παπαδεκεηξίνπ Θ., Ο αθξηβήο ρξόλνο ηεο επειεύζεσο ηνπ ζαλάηνπ, Αξκελφπνπινο 1969, ζει. 

425 



26 
 

εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ67. Δθφζνλ, ινηπφλ, δελ έιαβε ρψξα θάπνηα κεηαβνιή ζηελ 

ηαηξηθή επηζηήκε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα νχηε ν λνκνζέηεο θαίλεηαη λα 

ζέιεζε λα δηαθνξνπνηεζεί θαη ε φιε ηάζε ηνπ είλαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ λα 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπο, νξζφηεξν είλαη λα 

δερηνχκε φηη ην θξηηήξην παξακέλεη ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο θαη κφλν68. 

Πξνο ηνχην θαηαηείλεη θαη ε δηαπίζησζε φηη αλ ν λνκνζέηεο απαηηνχζε θαη ηελ 

έιιεηςε δπλαηφηεηαο απηνδχλακεο ιεηηνπξγίαο ησλ πλεπκφλσλ θαη ηεο θαξδηάο, 

ε δηεξεχλεζή ηεο ζα καηαίσλε ή ηνπιάρηζηνλ ζα δπζρέξαηλε ζεκαληηθά ηε 

δηαδηθαζία κεηακφζρεπζεο. Καη’ άιιε άπνςε, ε νξηζηηθή δηαθνπή ηνπ 

θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άξα ε λέθξσζε ηεο θαξδηάο ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ ην θξηηήξην επέιεπζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αλζξψπνπ», ππφ ηελ έλλνηα 

φηη δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη ν αλζξψπηλνο ζάλαηνο κε ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο σο κεκνλσκέλνπ νξγάλνπ, αιιά κε ηε λέθξσζή ηεο σο 

νξφζεκν ηεο νξηζηηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ νξγαληζκνχ σο εληαίνπ ζπλφινπ69. Ζ 

ζέζε απηή εξείδεηαη ζε πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθά λεθξψλ εγθχσλ γπλαηθψλ πνπ 

ζπλέρηζαλ ηελ θχεζε, πξάγκα πνπ ηνλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηάξγεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ σο εληαίνπ ζπλφινπ δε ζπληζηά απνηέιεζκα ηνπ εγθεθαιηθνχ 

ζαλάηνπ.  

Έλα αθφκε εξψηεκα ζπλαξηάηαη κε ηελ απνδνρή σο ρξνληθνχ ζεκείνπ γηα ηελ 

επέιεπζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ απηφ ηεο κεξηθήο ή νιηθήο λέθξσζήο ηνπ. 

Καηά κία γλψκε πνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηε δπλαηφηεηα απηνζπλείδεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ κε ην 
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πεξηβάιινλ ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ νξηζηηθή έθπησζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θινηνχ, επεηδή εθεί εδξάδνληαη νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο70. 

Με δεδνκέλν φηη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο πξψηα εθπίπηνπλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εγθεθαιηθνχ θινηνχ, φηαλ ν λφκνο απαηηεί ηε δηαπίζησζε ηεο λέθξσζεο ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο, νξίδεη απιψο πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν δηαπίζησζεο 

ηεο νιηθήο λέθξσζεο ηνπ εγθεθάινπ. πλνςίδνληαο, ν άλζξσπνο ζεσξείηαη 

λεθξφο κε ηελ ακεηάθιεηε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ εγθεθάινπ 

αλεμάξηεηα εάλ ιεηηνπξγνχλ επηκέξνπο φξγαλά ηνπ απηνδχλακα ή κε ηερλεηφ 

ηξφπν. Σειηθψο, αλ ην θπνθνξνχκελν θαηά ηα παξαπάλσ γελλεζεί λεθξφ, 

νπδέπνηε ππήξμε πξφζσπν, άξα δελ δχλαηαη λα ζεκειησζεί πνηληθή θχξσζε. 
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Κεθάιαην 2 - Ννκηθό πιαίζην 

2.1 Ιζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ζηελ Ειιάδα 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο ε πνηληθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ είλαη 

εληαία αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, ε δε πνηληθή επζχλε ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ ζα 

πξέπεη επνκέλσο λα αληηκεησπίδεηαη, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνβιεπφκελεο εθ ηνπ λφκνπ επζχλεο ησλ ηαηξψλ γεληθά. Απφ ην 1939 ήδε, ν 

Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο ζπλέηαμε Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηαηξψλ, ν νπνίνο ηέζεθε 

ζε ηζρχ κε ην Β.Γ. ηνπ 1955 «πεξί Καλνληζκνχ Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο» θαη 

αληηθαηαζηάζεθε ιίαλ πξνζθάησο απφ ην Νέν Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (Ν. 

3418/8.11.2005, ΦΔΚ Α' 287), ν νπνίνο ξεηψο βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 θαηαξγεί ην 

ΒΓ ηνπ 1955.  

Ο Νένο Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (Ν. 3418/2005), ζην πξψην άξζξν, σο 

ηαηξηθή πξάμε ζεσξεί εθείλε πνπ έρεη ζθνπφ ηε κε νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθή 

κέζνδν πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αλζξψ-

πνπ (αξ. 1 παξ. 1), θαζψο επίζεο θαη εθείλεο πνπ έρνπλ εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, 

εθφζνλ απνζθνπνχλ νπσζδήπνηε ζηελ αθξηβέζηεξε δηάγλσζε, ζηελ 

απνθαηάζηαζε ή θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ πξναγσγή 

ηεο επηζηήκεο (αξ. 1 παξ. 2), φπσο επηπιένλ θαη ηε ζπληαγνγξάθεζε, ηελ 

εληνιή γηα δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ηελ έθδνζε 

ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ θαη ηε γεληθή ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο (αξ. 1 παξ. 3). 

Σν άξζξν 2 αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο σο ιεηηνχξγεκα απφ ηνλ 

ηαηξφ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνλ Όξθν ηνπ Ηππνθξάηε, λα αζθεί ηελ 

ηαηξηθή ζπκθψλσο πξνο ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαη ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο 

επηζηήκεο, λα ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε δσή θαη αμηνπξέπεηα θαη λα δχλαηαη λα 
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επηθαιείηαη ιφγνπο ζπλεηδήζεσο, ψζηε λα κε κεηέρεη ζε λφκηκεο 

ηαηξηθέο επεκβάζεηο (π.ρ. δηαθνπή θχεζεο)71. 

Σν άξζξν 3 κε ηε ζεηξά ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ εζηθή θαη επηζηεκνληθή αλεμαξηεζία 

ηνπ ηαηξνχ, φπνπ απηφο ελεξγεί κε βάζε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ, ηελ πείξα θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηεθκεξησκέλεο θαη βαζηζκέλεο ζε ελδείμεηοηαηξηθήο επηζηήκεο. 

Σνλίδεηαη ε ειεπζεξία ηνπ ηαηξνχ ζηελ επηινγή ηεο ηαηξηθήο κεζφδνπ αιιά 

ζπγρξφλσο ζηελ παξ. 4 θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νηαδήπνηε δηαγλσζηηθή ή 

ζεξαπεπηηθή κέζνδνο, ε νπνία δελ εθαξκφδεηαη απφηε δηεζλή επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο πεηξακαηηθή θαη ε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη κφλν 

ζχκθσλα κε ην λνκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηεμαγσγή ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

 Σα άξζξα 4-7 πξαγκαηεχνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο πγείαο, ηα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά, ηα θσιχκαηα 

θαη αζπκβίβαζηα ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο απηνχ. Σν 

άξζξν 8 αλαθέξεηαη ζην πξφηππν πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ηαηξνχ-

αζζελή θαη δελ είλαη άιιν απφ απηφ ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ηνπ ζεβαζκνχ 

ησλ ηδενινγηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο απαγφξεπζεο 

εθκεηαιιεχζεσο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ ηαηξφ, ελψ ην άξζξν 9 

ππνρξεψλεη ηνλ ηαηξφ λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο θαη 

επηηξέπεη ηε κε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κφλν εθφζνλ δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν 

ε πγεία θαη ε δσή ηνπ αζζελνχο. 

Σν άξζξν 11 αλαθέξεηαη ζην κείδνλ ζέκα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αζζελνχο. ηελ 

παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη ν ηαηξφο έρεη θαζήθνλ αιεζείαο, πξέπεη λα ελεκεξψλεη 

πιήξσο θαη θαηαλνεηά ηνλ αζζελή ηνπ γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ, ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη 

ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη ηνλ πηζαλφ 
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Άλζξσπνο, έκβξπν, αλζξψπηλε δσή. Καλνληζηηθέο αληηθάζεηο θαη ππαξμηαθά αδηέμνδα.Μειέηε 
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ρξφλν απνθαηάζηαζεο. Χο πνιχ ζεηηθφ πξέπεη λα θξηζεί φηη νη ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο πξνθξίλνληαη σο ηκήκα ηεο ππνρξεσηηθήο ελεκέξσζεο ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο.  

Σα άξζξα 24-27 πξαγκαηεχνληαη ηνλ θαίξην ηνκέα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Σν 

άξζξν 24 αθνχ αλαθέξεη παλεγπξηθψο φηη ε έξεπλα δηεμάγεηαη ειεχζεξα ζην 

πιαίζην ησλ ζεκειησδψλ εζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αμηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ (παξ. 1) νξίδεη ηηο 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο (παξ. 2), νη νπνίεο είλαη: ε ελεκέξσζε γηα ηνπο 

θίλδπλνπο, ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηε δπλαηφηεηαηεο αλά πάζα ζηηγκήο αλαθιήζεσο ηεο 

ζπλαίλεζεο, ε νπνία ζπλαίλεζε πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε, αλεπηθχιαθηε, εηδηθή 

θαη ηεθκεξησκέλε, ε αλαινγία νθειψλ / θηλδχλσλ, ε έγθξηζε εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ Δπηηξνπή Βηνεζηθήο72. 

Σα άξζξα 29 έσο 34 ελ ζπλερεία πξαγκαηεχνληαη εηδηθά ζέκαηα, 

φπσο απνθάζεηο ζην ηέινο ηεο δσήο (29), ππνβνήζεζε ζηελ αλαπαξαγσγή 

(30)73, δηαθνπή θχεζεο (31), κεηακνζρεχζεηο (32), αηκνδνζία (33) θαη πξνζηαζία 

γελλεηηθήο ηαπηφηεηαο (34). Σν άξζξν 35 πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ ηαηξνχ κε 

ηνλ χιινγφ ηνπ θαη ην 36 ηηο θπξψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε ηήξεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ δενληνινγίαο. 

Πεξαηηέξσ, ηα αγαζά πνπ δχλαηαη λα ζίμεη ε ηαηξηθή πξάμε είλαη ηα αθφινπζα: Α) 

Ζ αλζξψπηλε δσή, πξψην θαη θχξην απφ ηα αγαζά πνπ ζίγεη ε ηαηξηθή 

πξάμε,   πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξ. 5 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη πνηληθά απφ ηα 

άξ. 299 επ. ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Ζ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο έρεη 
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Κνκνηελή 1993,ζει. 7 
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Παληειίδνπ Κ., Παξαηεξήζεηο ζην ρέδην Νφκνπ γηα ηελ ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε 

αλαπαξαγσγή, ΥΡΗΓ 2002/586 
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απφιπην ραξαθηήξα, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη θιηκάθσζε ηεο πνηληθήο 

αληηκεησπίζεσο ηνπ δξάζηε κε βάζε ην είδνο ηεο δσήο74. 

Θεσξψληαο σο δεδνκέλν φηη ν ηαηξφο θάζε εηδηθφηεηαο δε δξα κε δφιν ην ζάλαην 

ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ελδηαθέξνπζα είλαη ε 

ζχληνκε αλάιπζε ηεο αλζξσπνθηνλίαο εμ ακειείαο (302 ΠΚ) γηα ηελ νπνία ε 

δηαδηθαζία δηελέξγεηαο κηαο ηαηξηθήο πξάμεσο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο 

πνηληθήο επζχλεο. 

Ζ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο έγθεηηαη ζηελ χπαξμε ελφο ζθάικαηνο 

ή πιεκκέιεηαο θαηά ηελ άζθεζε ελφο λνκίκνπ (π.ρ. ηαηξηθή πξάμε) εγρεηξήκαηνο 

πνπ νδεγεί ζην ζάλαην ηνπ αηφκνπ. Σν ζθάικα απνηειεί ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο 

ακέιεηαο θαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αληηθεηκεληθήο ππνζηάζεσο. Θα πξέπεη κάιηζηα 

λα ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ ζθάικαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

(ζάλαηνο) γηα λα πιεξσζεί ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε. 

Σν αληηθεηκεληθφ απηφ ζθάικα νξίδεηαη είηε σο παξάβαζε γξαπηνχ θαλφλα πνπ 

ξπζκίδεη κηα απφ ηε θχζε ηεο επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά, είηε αθφκε ζπλίζηαηαη 

ζηελ παξάβαζε ελφο θαλφλα ζπκπεξηθνξάο κηαο ηέηνηαο 

επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηαο, έζησ θαη εάλ ν θαλφλαο απηφο είλαη άγξαθνο, 

εθφζνλ πξνζδηνξίδεη ηνλ αζθαιέζηεξν ηξφπν ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηέρλε 

ή επηζηήκε. 

ηελ ηαηξηθή επνκέλσο πξάμε, ε ηαηξηθή επζχλε είλαη επζχλε επαγγεικαηηθή θαη ν 

ηαηξφο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηελ επηκέιεηα πνπ απαηηεί ην επάγγεικά ηνπ γεληθά, ε 

εηδηθφηεηά ηνπ ηαηξνχ, αιιά θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή πξάμε εηδηθφηεξα. Ζ 

ηαηξηθή επζχλε ζπλίζηαηαη επνκέλσο ζε κηα αληηθεηκεληθά εζθαικέλε ελέξγεηα. 

Απηφ ην ηαηξηθφ ζθάικα δεκηνπξγείηαη κε κηα απφθιηζε απφ ηε ζπλήζε πνξεία 

ησλ πξαγκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ παξάβαζε ηππνπνηεκέλσλ 
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Ζ έλλνκνο  πξνζηαζία  ηνπ θπνθνξνχκελνπ  θαη ηεο εγθχνπ  γπλαηθφο. Α. Ζ αζηηθή πξνζηαζία 

ηνπ  θπνθνξνπκέλνπ  θαη ηεο εγθχνπ γπλαηθφο. Β. Πνηληθή πξνζηαζία. Μειέηε Ησάλλνπ Αλη. 

Μπγηάθε, Πξσηνδίθνπ Αζελψλ. Γεκνζηεπκέλε  ζην ΝνΒ 1973:296. 
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ηαηξηθψλ θαλφλσλ. πλδέεηαη κε έλα, ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, 

αθαηάιιειν κέηξν. 

Ζ πιεκκειήο ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα θέξεη θαη ην ραξαθηήξα 

κφλν παξαιείςεσο, νπφηε θαη ε ηηκψξεζε ιακβάλεη ρψξα, εάλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ΠΚ (ηδηαηηέξα λνκηθή ππνρξέσζε). Καη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παξαιείςεσο ε αηηηψδεο ζπλάθεηα απηήο κε ην απνηέιεζκα είλαη 

απαξαίηεηε. 

Χο πξνο ηελ ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη ε 

ακέιεηα (εζσηεξηθή, δειαδή σο κνξθή ππαηηηφηεηαο). Πνηλή είλαη ηνπιάρηζηνλ ε 

ηξίκελε θπιάθηζε θαη ελδερνκέλσο σο παξεπφκελε ε απαγφξεπζε αζθήζεσο 

ηνπ επαγγέικαηνο  (67 ΠΚ). 

Αλζξσπνθηνλία εθ πξνζέζεσο, κπνξεί λα ππάξρεη κφλν ζηνλ αλζξψπηλν 

πεηξακαηηζκφ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο θαίηνη ζεσξεί δεδνκέλν ην 

ζάλαην ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζε πείξακα, πξνρσξά ζην πείξακα θαζψο ηνλ 

ελδηαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ, απνδερφκελνο ην ελδερφκελν ηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ αλζξψπνπ (δφινο β’ βαζκνχ ή ελδερφκελνο, εάλ ήιπηδε φηη δε ζα επέιζεη). 

Ο δφινο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ θαιχπηεηαη νχηε απφ κηα ελδερφκελε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ, κηαο θαη ε δσή δελ απνηειεί απαιινηξησηέν έλλνκν 

αγαζφ θαη επνκέλσο ε ζπλαίλεζε ή ε ζπγθαηάζεζε δελ αίξεη ηνλ άδηθν 

ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο. 

Σελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο αλζξσπνθηνλίαο εθ πξνζέζεσο ηελ πιεξνί, 

φπνηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν πξνθαιεί αηηησδψο ην ζάλαην άιινπ (πξάμε 

ζαλαηψζεσο θαη επέιεπζε ηνπ ζαλάηνπ). Δίλαη δπλαηφλ λα ηειεζηεί θαη δηά 

παξαιείςεσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξ. 15 ΠΚ, ελψ κεηαμχ ηεο πξάμεσο 

ζαλαηψζεσο θαη ηνπ ζαλάηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα. Ζ 

ππνθεηκεληθή ππφζηαζε απαηηεί πάληνηε δφιν, νπνηνπδήπνηε βαζκνχ. Ζ πνηλή 

είλαη ηζφβηα θάζεηξμε θαη ε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ δελ αίξεη ην άδηθν θαη ίζσο 

κφλν σο ειαθξπληηθή πεξίζηαζε κπνξεί λα εθιεθζεί. 
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Ζ ζπλαίλεζε σο ιφγνο άξζεσο ηνπ αδίθνπ αίξεη κφλν ηελ απιή ζσκαηηθή βιάβε 

θαη επνκέλσο γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή (π.ρ. επηθίλδπλε, 

βαξηά, ζαλαηεθφξα ζσκαηηθή βιάβε ή θαη εμ ακειείαο αλζξσπνθηνλία) ζα 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ άιιεο ιχζεηο. 

Ζ απζαίξεηε ηαηξηθή πξάμε απνηειεί πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ( 5 παξ. 1) θαη ηεο απηνδηαζέζεσο ( 2 παξ. 1, ζε ζπλδπαζκφ 

κε 5 παξ. 1). Απηή ε απζαηξεζία βξίζθεη ηελ πνηληθή ηεο ππφζηαζε είηε ζηα ίδηα 

ηα εγθιήκαηα ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ (ΠΚ 308επ.) είηε ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο (παξάλνκε βία ΠΚ 330).  

Σελ επζχλε ησλ ηαηξψλ ηελ απνξξένπζα απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ 

ελάζθεζε ηνπ έξγνπ απηψλ κπνξνχκε λα ηελ δηαθξίλνπκε ζε: 

Α. Πνηληθή επζχλε 

Δίλαη ε επζχλε ηελ νπνία έρεη ν ηαηξφο φηαλ κε ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ 

παξαβηάδεη κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο λφκνπ γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη πνηλή, 

ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα. 

Ζ πνηληθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ απνξξέεη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο απηνχ απφ ηηο 

νπνίεο πξνέθπςε θάπνην πνηληθφ αδίθεκα, εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ ηέζεθε ζε 

θίλδπλν θάπνην έλλνκν αγαζφ, γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ νπνίνπ ν Νφκνο πξνβιέπεη 

ηελ επηβνιή πνηλήο. 

Σα πνηληθά αδηθήκαηα ζηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα ππνπέζεη ν ηαηξφο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 α. ζε εγθιήκαηα απφ πξφζεζε θαη β. ζε εγθιήκαηα απφ ακέιεηα. 

Δηδηθφηεξα ζηελ πξψηε πεξίπησζε αλήθεη ην έγθιεκα ηεο άκβισζεο, ε 

επζαλαζία θαη ε ζσκαηηθή βιάβε απφ πξφζεζε, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε 

αλήθεη ην έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα θαη ε ζσκαηηθή βιάβε απφ 

ακέιεηα. Δπίζεο ν ηαηξφο είλαη πνηληθά ππεχζπλνο θαη γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
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Γηα παξάδεηγκα, φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζην αληίζηνηρν Κεθάιαην, θαηέζηε έλνρνο 

αλζξσπνθηνλίαο εμ ακειείαο ηαηξφο, ν νπνίνο παξφηη έιαβε γλψζε φηη ε 

επίηνθνο είρε ππνζηεί θαηζαξηθή ηνκή θαηά ην παξειζφλ, εληνχηνηο δελ 

παξαθνινπζνχζε απηήλ απφ θνληά, γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο 

αγσγήο ή γηα λα ελεξγήζεη λέα εγρείξηζε (λέα θαηζαξηθή ηνκή) πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ απηήο. Δάλ φκσο ηελ παξαθνινπζνχζε απφ 

θνληά θαη ειάκβαλε φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα, δελ ζα επέξρνληαλ ν ζάλαηνο 

ηεο επηηφθνπ. Αθνινχζσο, ν ηαηξφο, ιαβψλ γλψζηλ πεξί ηεο εηζαγσγήο ηεο 

επηηφθνπ ζην Ννζνθνκείν θαη ελψ θιήζεθε θαη' επαλάιεςε λα πξνζέιζεη ζ' 

απηφπξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηελ επίηνθν ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο, παξά ηαχηα δελ πξνζήιζε εγθαίξσο75. 

Β. Αζηηθή επζχλε 

ε αληίζεζε κε ηελ πνηληθή επζχλε, φπνπ ν ηαηξφο επζχλεηαη έλαληη ηνπ αζζελνχο 

γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ, ζηελ Αζηηθή επζχλε ν ηαηξφο -δεκφζηνο 

ιεηηνπξγφο επζχλεηαη έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα θάζε ζεηηθή δεκία ηελ νπνία 

πξνμέλεζε ζε απηφ απφ δφιν ή βαξεηά ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, σο θαη γηα ηηο απνδεκηψζεηο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε απηφ 

έλαληη ησλ ηξίησλ ζπλεπεία παξαλφκσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νη νπνίεοέγηλαλ επίζεο απφ δφιν ή βαξεηά 

ακέιεηα. 

Δμάιινπ θαηά ην άξζξν 922 ηνπ Α.Κ. νξίδεηαη φηη ν θχξηνο ή ν πξνζηήζαο άιινλ 

ζε κηα ππεξεζία, επζχλεηαη γηα ηε δεκηά, ηελ νπνία ν ππεξέηεο ή ν πξνζηεζείο 

πξνμέλεζε ζε ηξίην παξάλνκα θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ.πλεπψο ν ηαηξφο, ν 

νπνίνο κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ απφ δφιν ή βαξεηά ακέιεηα πξνμέλεζε 

δεκηά εηο ηξίηνλ - αζζελή, επζχλεηαη απηφο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ θαη φρη έλαληη ηνπ 

αζζελνχο, γηα ηνλ νπνίν ππφινγνο είλαη ην Γεκφζην (άξζξν 71 ηνπ ΑΚ θαη 104, 

105 θαη 106 ηνπ Δηζαγ. Νφκνπ ηνπ ΑΚ). 
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Γ. Πεηζαξρηθή επζχλε 

Δίλαη ε επζχλε ησλ ηαηξψλ πνπ απνξξέεη απφ παξάβαζε ζρεηηθψλ πεηζαξρηθψλ 

δηαηάμεσλ (Ν. 1397/1983 άξζξν 35, 2071/1992 άξζξν 77, 2519/ 1997 άξζξν 

39). 

πγθεθξηκέλα ν ηαηξφο είλαη δπλαηφλ λα δησρζεί πεηζαξρηθά εθηφο απφ ηα 

αδηθήκαηα ηα αξηζκνχκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη γηα αλάξκνζηε θαη 

αζπκβίβαζηε κε ην ηαηξηθφ ιεηηνχξγεκα ζπκπεξηθνξά, γηα παξάβαζε 

θαζήθνληνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΝ 1565/1939 θαη ηνπ απφ 15/6/1955 

ΒΓ σο θαη γηα ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη φηαλ γηα ηελ 

πξάμε ηνπ απηή επηβάιιεηαη πνηλή θαηψηεξε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ 

Πνηληθφ Κψδηθα, σο θαη γηα θάζε άιιν αδίθεκα ζην νπνίν ήζειε ππνπέζεη ν ίδηνο 

θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (ΠΓ 611/77 άξζξν 

206). 

Δμάιινπ, απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 914 ΑΚ, θαηά ηελ νπνία φπνηνο δεκηψζεη 

άιινλ παξάλνκα θαη ππαίηηα έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ απνδεκηψζεη, πξνθχπηεη φηη 

πξνυπνζέζεηο ηεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο είλαη νη εμήο: 1) αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε ζεηηθή ελέξγεηα (πξάμε) ή ζε 

παξάιεηςε νξηζκέλεο ελέξγεηαο, 2) ε πξάμε ή παξάιεηςε λα είλαη παξάλνκε, 3) 

ππαηηηφηεηα (πηαίζκα) ηνπ δξάζηε, πνπ εθδειψλεηαη είηε κε ηε κνξθή ηνπ δφινπ 

είηε κε ηε κνξθή ηεο ακέιεηαο, 4) επέιεπζε δεκίαο θαη 5) αηηηψδεο ζχλδεζκνο 

κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δεκίαο. Αηηηψδεο ζχλδεζκνο ππάξρεη φηαλ ε 

παξάλνκε θαη ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ήηαλ, ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο 

πείξαο, ηθαλή, θαηά ηε ζπλήζε θαη θαλνληθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ, λα επηθέξεη 

ηε δεκία θαη ηελ επέθεξε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε76. Πεξαηηέξσ, επζχλε 

ηαηξνχ γηα ακέιεηα ππάξρεη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ ην αλεπηζχκεην 

απνηέιεζκα νθείιεηαη ζε παξάβαζε ησλ ζεκειησδψλ αλαγλσξηζκέλσλ θαλφλσλ 

ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ε ελέξγεηα ηνπ δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ην αληηθεηκεληθψο 

επηβαιιφκελν θαζήθνλ επηκέιεηαο.  
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Γειαδή ζα πξέπεη λα κελ θαηαβιήζεθε απφ ηνλ ηαηξφ ε επηβαιιφκελε θαηά 

αληηθεηκεληθή θξίζε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, ηελ νπνία θάζε κεηξίσο ζπλεηφο θαη 

επζπλείδεηνο ηαηξφο ζα κπνξνχζε θαη φθεηιε λα θαηαβάιιεη θάησ απφ ηηο ίδηεο 

πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο, κε βάζε ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ θνηλή θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 

πξαγκάησλ πείξα θαη ινγηθή θαη ζπγρξφλσο λα ππάξρεη αηηηψδεο ζχλδεζκνο 

κεηαμχ ηεο ηαηξηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο θαη ηνπ αμηφπνηλνπ κε επηδησθφκελνπ 

απνηειέζκαηνο77. Σέινο, θαηά ην άξζξν 24 ηνπ Α.Ν. 1565/1937, πνπ 

δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Α.Κ. κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 47 

ηνπ Δηζ Ν. ΑΚ "Ο ηαηξφο νθείιεη λα παξέρε κεηά δήινπ, επζπλεηδεζίαο θαη 

αθνζηψζεσο ηελ ηαηξηθήλ απηνχ ζπλδξνκήλ, ζπκθψλσο πξνο ηαο ζεκειηψδνπο 

αξράο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο θηεζείζεο πείξαο, ηεξψλ ηαο ηζρχνπζαο 

δηαηάμεηο πεξί δηαθπιάμεσο ησλ αζζελψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ πγηεηψλ".  

Δπνκέλσο, γηα λα ππάξμεη αδηθνπξαμία, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 914 επ. ΑΚ θαη, άξα, ππνρξέσζε εθείλνπ πνπ πξνμέλεζε ηελ ηπρφλ 

δεκία λα απνδεκηψζεη ηνλ παζφληα, πξνυπνηίζεηαη φηη ε δεκία πξνθιήζεθε παξά 

ην λφκν (914 ΑΚ) απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ δξάζηε (ππαηηίνπ) θαη πθίζηαηαη 

αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο θαη ηεο δεκίαο πνπ επήιζε. 

Απαηηείηαη, δειαδή, ν δεκηψζαο λα επξίζθεηαη ζε ππαηηηφηεηα, ε νπνία ππάξρεη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ακέιεηαο. Ακέιεηα θαηά ην άξζξν 330 ηνπ ΑΚ ππάξρεη, 

φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, απηή δειαδή 

πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ζπλαιιαθηηθή πίζηε απφ ην δξάζηε ζηνλ 

θχθιν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, είηε ππάξρεη πξνο ηνχην ζαθέο λνκηθφ θαζήθνλ είηε 

φρη. Αξθεί λα ζπκπεξηθέξζεθε θαηά ηξφπν αληίζεην απφ εθείλν πνπ επηβάιιεηαη 

απφ ηηο πεξηζηάζεηο78.  
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Καηά ηελ επηθξαηνχζα ζηελ Διιάδα ζεσξία ηεο πξφζθνξεο αηηίαο, 

απνθαζίζηαηαη ε δεκία ε νπνία νθείιεηαη φρη ζε θάζε αηηία, αιιά κφλν ζε εθείλε 

πνπ είρε γεληθά ηελ ηάζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα νδεγήζεη ζε απηήλ ζχκθσλα κε 

ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ θαη φρη ε δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηπραίν ή 

έθηαθην πεξηζηαηηθφ ή πνπ νθείιεηαη ζηελ ηδηνκνξθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο79. 

Δμάιινπ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 914, 932 ΑΚ θαη ην ζπλδπαζκφ ηνπο κε 

εθείλεο ησλ άξζξσλ 298, 299 ΑΚ πξνθχπηεη φηη, γηα ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε ν παζψλ είλαη αλαγθαίνο ν 

ζρεκαηηζκφο εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπ θφζκνο, ψζηε 

λα επηδέρεηαη ηηο επηδξάζεηο εθ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ηηο ςπρηθέο 

ζπγθηλήζεηο απφ ηελ εηο βάξνο ηνπ αδηθνπξαμία, γεγνλφο πνπ θξίλεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλήο πείξαο κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ ηίζεληαη ππφςε ηνπ.  

Σν δηθαζηήξην φκσο κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη φρη κφλν ηελ ελεζηψζα αιιά θαη 

ηελ κέιινπζα εζηθή βιάβε, φπσο κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη θαη ηελ κέιινπζα 

πεξηνπζηαθή δεκία (298 ΑΚ) αλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο ηεο 

αγσγήο είλαη αξθνχλησο βέβαην φηη ζα επέιζεη ζην κέιινλ ε δεκία θαη κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί απφ ηψξα ε έθηαζή ηεο80. Δμάιινπ, απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

1565/1939, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 330 θαη 914 ΑΚ, πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο 

επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε αλ ελεξγήζεη απφ δφιν ή ακέιεηα.  

Ζ ηειεπηαία ζπληξέρεη αλ ν ηαηξφο πξνβεί ζε ελέξγεηα ή παξάιεηςε θαηά 

παξάβαζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαλφλσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο, ελψ νπδεκία επζχλε θέξεη εάλ ελήξγεζε θαηά ηνπο πην πάλσ θαλφλεο 

(legeartis) θαη εηδηθφηεξα φπσο ζα ελεξγνχζε θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη 
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πεξηζηάζεηο θαη έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ ηα ίδηα κέζα, θάζε ζπλεηφο θαη επηκειήο 

ηαηξφο.  

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζεκειίσζε επζχλεο ηνπ ηαηξνχ είλαη ε παξάβαζε θάπνηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ηέηνηα πεξίπησζε 

είλαη ε παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, δειαδή ην λα 

κε γίλεη κία ηαηξηθή πξάμε legeartis, απηφ δειαδή πνπ ζπλήζσο θαιείηαη ηαηξηθφ 

ζθάικα. Σν ηαηξηθφ ζθάικα ππφ απηήλ ηελ έλλνηα θαηά θαλφλα ζεσξείηαη φηη 

νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ, δειαδή ζε κε θαηαβνιή ηεο πξνζνρήο πνπ 

φθεηιε θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη. Σν δε κέηξν απηήο ηεο απαηηνχκελεο 

πξνζνρήο δελ θαζνξίδεηαη ππνθεηκεληθά, αιιά κε θξηηήξην ην κέζν θαη επηκειή 

ζπλεηφ ηαηξφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο.  

 

2.2 Η ζύκβαζε ηνπ Οβηέδν 

Σα επηκέξνπο εκεδαπά θαη δηεζλή θείκελα ιακβάλνπλ κέξηκλα θαη πξνάγνπλ 

αξθεηά πξνζηαηεπηηθά θξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε πεηξακαηηθέο 

κεζφδνπο, αιιά θαη ζηε ζεξαπεπηηθή ηαηξηθή έξεπλα. Σέηνηνπ είδνπο ζεκαληηθά 

θείκελα βηνεζηθήο είλαη81: Ζ ζχκβαζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε 

Βηνταηξηθή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε νπνία θαη θπξψζεθε κε ην Ν. 

2619/1998, ε Γηαθήξπμε ηνπ παγθνζκίνπ νξγαληζκνχ πγείαο ζην Διζίλθη, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηειεπηαία αιιαγή απηή ηνπ Διζίλθη ην 2000, ε Οδεγία 

2001/20/ΔΚ ηεο 4εο Απξηιίνπ ηνπ 2001 γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο θαξκάθσλ 

πξννξηδφκελεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ ειιεληθή επηζηήκε ν Νένο Κψδηθαο 

Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (Ν 3418/2005)82. 
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Βαξθά –Αδάκε Α., Βηνεζηθή θαη δίθαην, Γ/ΝΖ 2002/663 
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Πξσηνπαπαδάθεο Δ., Ζ επζαλαζία απέλαληη ζηε ζχγρξνλε βηνεζηθή, άθθνπιαο, Αζήλα-

Κνκνηελή 1993, ζει. 26 
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Αλαθνξηθψο κε ηε ζπλαίλεζε, ε νπνία εθθξάδεη θαη ηελ απηνλνκία ηνπ αζζελνχο, 

ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη έρεη ηδηαηηέξσο κεγάιε αμία ζηελ αλζξψπηλε έξεπλα 

θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. Πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλαηλέζεσο είλαη: ε δπλαηφηεηα 

δηαζέζεσο ηνπ αγαζνχ, ν ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο απνθάζεσο, ν πξνθνξηθφο 

ηχπνο γηα ηελ απιή ηαηξηθή πξάμε θαη ν θαηά θαλφλα έγγξαθνο γηα ηελ ηαηξηθή 

ζεξαπεπηηθή έξεπλα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, ε αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο 

δπζκελείο ζπλέπεηεο δπλαηφηεηα αλαθιήζεσο, λα κελ αληίθεηηαη ε πξάμε ζηα 

ρξεζηά ήζε, λα κελ ππάξρεη πιάλε, απάηε θαη απεηιή, λα είλαη ην άηνκν ηθαλφ 

πξνο ζπλαίλεζε θαη λα ππάξρεη ελεκέξσζε. 

Ζ ελεκέξσζε είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε ηεο ζπλαηλέζεσο θαη 

ρσξίδεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή ελεκέξσζε θαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ζχκθσλεο γλψκεο. Τπνελφηεηεο ηεο ελεκεξψζεσο είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηε 

δηάγλσζε, γηα ηελ πνξεία ηεο επεκβάζεσο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο. Τπφρξενο 

πξνο ελεκέξσζε είλαη πάληα ηαηξφο θαη ε χπαξμε ελφο νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ 

ηαηξνχ / αζζελνχο δελ αληηθαζίζηαηαη απφ θαλέλα έληππν. Γπλαηφηεηα κε 

ελεκεξψζεσο ππάξρεη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (θαηεπείγνλ, ήδε 

ελεκεξσκέλνο αζζελήο, επηζπκία κε ελεκεξψζεσο απφ ηνλ αζζελή, ηαηξηθνί 

ιφγνη), νη νπνίεο πξέπεη λα εξκελεχνληαη εμαηξεηηθψο ζπζηαιηηθψο, ηδίσο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζεξαπεπηηθή έξεπλα θαη πεηξακαηηζκφ. 

πγθεθξηκέλσο ζηελ έξεπλα θαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ε ελεκέξσζε δελ αξθεί λα 

είλαη γεληθή αιιά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζηφρν ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ην είδνο, ηηο αλακελφκελεο επηβαξχλζεηο θαη ηνπο αλακελφκελνπο 

θηλδχλνπο, ην πηζαλφ φθεινο, ηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, ηελ αλαινγία νθέινπο / 

θηλδχλσλ, ηε δπλαηφηεηα αλαθιήζεσο ηεο ζπλαηλέζεσο. Ζ αξρή πνπ πξέπεη λα 

δηέπεη ηελ ελεκέξσζε αλαθνξηθψο κε ηε ζεξαπεπηηθή έξεπλα θαη θπξίσο ηνλ 

πεηξακαηηζκφ είλαη «θακία ζπκκεηνρή ζε ζεξαπεπηηθή έξεπλα ή πεηξακαηηζκφ, 

ρσξίο πξνεγνχκελε επαξθή ελεκέξσζε». 

Σειηθψο αμηνινγψληαο ηα πξνζηαηεπηηθά θξηηήξηα αιιά θαη ηηο ζέζεηο γηα ηελ 

απιή ηαηξηθή πξάμε θαηαιήγνπκε φηη ε ζεξαπεπηηθή έξεπλα δε ζπληζηά ζσκαηηθή 

βιάβε, φηαλ είλαη ελδεδεηγκέλε, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηελ απνπζία 
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ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ ζπγθξίζηκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πηζαλνινγεί νθέιε γηα 

ηνλ αζζελή πνπ είλαη αλάινγα κε ηνπο θίλδπλνπο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη θαη 

δηελεξγείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ. 

Ζ ηαηξηθή επηζηήκε, επεηδή αθξηβψο δηαθαηέρεηαη απφ έλαλ αλζξσπηζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο κε 

άκεζν ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, δηάζσζε ή έζησ παξάηαζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, 

πξνθαιεί εληφλνπο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, νη νπνίνη δε κπνξνχλ λα 

αγλννχληαη απφ ηε λνκηθή επηζηήκε, ηδηαηηέξσο, φηαλ άπηνληαη κε επεκβάζεηο 

πνπ δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ (π.ρ. πεηξακαηηζκνί). 

Ο γηαηξφο πξέπεη λα ελεξγεί ζε θάζε πεξίπησζε κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμε ηνπ 

θαιψο ελλννχκελνπ ζπκθέξνληνο ησλ αζζελψλ, ηε δηαθχιαμε ηεο αμηνπξέπεηαο 

ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ λφκηκσλ εζηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο. Πεξαηηέξσ, ζηα θαζήθνληα θαη 

ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε απζηεξή θαη απαξέγθιηηε 

ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, ε απνθπγή νπνηαζδήπνηε δήισζεο, ε νπνία 

αληίθεηηαη πξνο ηελ αξρή ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ83. Κάζε πξάμε ή 

παξάιεηςε πνπ αληίθεηηαη πξνο ηα θαζήθνληα απηά ηνπ ηαηξνχ, επηζχξεη 

θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ αλάινγεο κε ηε βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πεξί αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο. 

Χο βαζηθή αξρή ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ε ηαηξηθή πξάμε απνηειεί εληαία 

έλλνηα, πνπ επηδξά ζηα απηά πξνζηαηεπφκελα αγαζά. Ζ ζεξαπεπηηθή ηαηξηθή 

επέκβαζε, ην ηαηξηθφ δειαδή κέηξν πνπ ζηνρεχεη ζηελ ίαζε απφ θάπνηα 

αζζέλεηα, απνηειεί ην πξψην θαη πην απιφ ζηάδην ηεο ηαηξηθήο πξάμεσο, ε νπνία 

θαη ζπλάδεη απφιπηα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη θαη' αξρήλ κε ηελ παλεπηζηεκηαθή ηαηξηθή. 
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Με εμαίξεζε απφ ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε γηα φζνπο αζθνχλ ππεξεζία ειέγρνπ, επηζεψξεζεο ή 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο εληνιέο ηνπο θαη απνθιεηζηηθά πξνο ην 

αληηθείκελν ηεο εληνιήο 



41 
 

Δλ θαηαθιείδη, ηνπο σο άλσ θαλφλεο νθείιεη λα ζέβεηαη ν ηαηξφο, αλεμαξηήησο 

εηδηθφηεηαο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην άξζξν 24 ηνπ Α.Ν. 1565/1939, φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη: «Ο ηαηξφο νθείιεη λα παξάζρεη κεηά δήινπ, επζπλεηδεζίαο θαη 

αθνζηψζεσο ηελ ηαηξηθήλ απηνχ ζπλδξνκήλ, ζπκθψλσο πξνο ηαο ζεκειηψδεηο 

αξράο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη θηεζείζεο πείξαο, ηεξψλ ηαο ηζρχνπζαο 

δηαηάμεηο πεξί δηαθπιάμεσο ησλ αζζελψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ πγηψλ», ρσξίο, 

σζηφζν, λα ζίγεηαη ε επηζηεκνληθή ειεπζεξία ηνπ84. 

Πξνγελλεηηθφο έιεγρνο ή πξνγελλεηηθή δηάγλσζε (prenatal diagnosis – PD) 

νλνµάδεηαη ν έιεγρνο ηνπ εµβξχνπ invivo, µε ηε βνήζεηα νξηζµέλσλ µεζφδσλ, 

πξνθεηµέλνπ λα εληνπηζζνχλ εγθαίξσο πηζαλέο αλσµαιίεο ή παζήζεηο. Οη 

µέζνδνη απηέο είλαη µε επεµβαηηθέο (π.ρ. ππεξερνγξάθεµα, εμέηαζε ηνπ 

µεηξηθνχ αίµαηνο) ή επεµβαηηθέο (αµληνθέληεζε, έιεγρνο ηξνθνβιάζηεο). Με ηηο 

επεµβαηηθέο µεζφδνπο, εμεηάδνληαη εµβξπτθά θχηηαξα πνπ ιαµβάλνληαη είηε απφ 

ην αµληαθφ πγξφ είηε απφ ηελ ηξνθνβιάζηε, µε παξαθέληεζε. 

Οη επεµβαηηθέο πξνγελλεηηθέο εμεηάζεηο εληνπίδνπλ ζνβαξέο ρξσµαηνζσµηθέο 

αλσµαιίεο (π.ρ. ζχλδξνµν Down) θαη γελεηηθέο παζήζεηο (π.ρ. µεζνγεηαθή 

αλαηµία, θπζηηθή ίλσζε) αιιά θαη µε παζνινγηθά θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(π.ρ. ην θχιν ηνπ εµβξχνπ). ∆ηελεξγνχληαη, ζήµεξα, ζπλήζσο, ζην πξψην 

ηξίµελν ηεο θχεζεο85. 

Πξνεµθπηεπηηθφο έιεγρνο ή πξνεµθπηεπηηθή δηάγλσζε (preimplantation genetic 

diagnosis – PGD) νλνµάδεηαη ν έιεγρνο ηνπ εµβξχνπ, πνπ έρεη δεµηνπξγεζετ 

μσζσµαηηθά, µε ζθνπφ ηελ ππνβνεζνχµελε αλαπαξαγσγή. Ο έιεγρνο απηφο 

µπνξεί λα εληνπίζεη ζνβαξέο αλσµαιίεο θαη παζήζεηο, θαζψο θαη ην θχιν ηνπ 

εµβξχνπ. ∆ηελεξγείηαη ζε 1 -2 βιαζηνµεξίδηα πνπ ιαµβάλνληαη απφ ην έµβξπν, 
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Ζ έλλνκνο  πξνζηαζία  ηνπ θπνθνξνχκελνπ  θαη ηεο εγθχνπ  γπλαηθφο. Α. Ζ αζηηθή πξνζηαζία 

ηνπ  θπνθνξνπκέλνπ  θαη ηεο εγθχνπ γπλαηθφο. Β. Πνηληθή πξνζηαζία. Μειέηε Ησάλλνπ Αλη. 

Μπγηάθε, Πξσηνδίθνπ Αζελψλ. Γεκνζηεπκέλε  ζην ΝνΒ 1973:296. 
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Βηδάιεο Σ., Εσή ρσξίο πξφζσπν: Σν χληαγκα θαη ε ρξήζε ηνπ αλζξψπηλνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, 

Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 1999, ζει. 31 
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ρσξίο απηφ λα θαηαζηξέθεηαη. Ζ πξνεµθπηεπηηθή δηάγλσζε δελ έρεη αθφµα 

γεληθεπζεί ζηελ ππνβνεζνχµελε αλαπαξαγσγή, θαζψο απαηηεί εηδηθφ εμνπιηζµφ 

ησλ εξγαζηεξίσλ θαη αλαιφγνπ επηπέδνπ ηερλνγλσζία. 

Δπηζεµαίλεηαη φηη ε πξνεµθπηεπηηθή δηάγλσζε είλαη νξζή, φηαλ, εθηφο απφ ηνλ 

έιεγρν γη’ απνθπγή µεηάδνζεο γελεηηθψλ λνζεµάησλ, ειέγρεηαη θαη ην θαηά πφζν 

ην έµβξπν είλαη γελεηηθά πγηέο θαη ζπµβαηφο δφηεο µε άιιν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, 

ην νπνίν πάζρεη θαη ελδερνµέλσο ρξεηάδεηαη νµθαινπιαθνπληηαθά 

βιαζηνθχηηαξα γη’ αληηµεηψπηζε αηµαηνινγηθψλ λνζεµάησλ86. 

χµθσλα µε ηε χµβαζε ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα η’ Αλζξψπηλα 

∆ηθαηψµαηα θαη ηε Βηνταηξηθή, γλσζηή θαη σο «χµβαζε ηνπ Οβηέδν», φπσο έρεη 

ελζσµαησζεί ζηελ Διιεληθή έλλνµε ηάμε µε ην Ν. 2619/1998 (ΦΔΚ Α’ 132, αξζ. 

12), νη γελεηηθέο εμεηάζεηο επηηξέπνληαη µφλν γηα ιφγνπο πγείαο ή γηα ιφγνπο 

επηζηεµνληθήο έξεπλαο πνπ ζρεηίδεηαη µε ιφγνπο πγείαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

ηεο θαηάιιειεο γελεηηθήο ζπµβνπιεπηηθήο87. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη πεξηπηψζεηο, πνπ δηεζλψο ραξαθηεξίδνληαη σο 

«wrongfullife»88, ζηηο νπνίεο ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ µε πξνβιήµαηα πγείαο δελ 

είλαη άµεζε ζπλέπεηα θάπνηαο ηαηξηθήο πξάμεο, αιιά ηεο µε έγθαηξεο δηάγλσζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο κε πξνγελλεηηθέο εμεηάζεηο θαη ν θίλδπλνο επγνληθήο. Όξηα 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ χµβαζε ηνπ Οβηέδν, δπλάκεη ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λ’ 

απνθεπρζεί ε δεµηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ αζζελεηψλ πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ηελ 

πξνζθπγή ζε απηέο ηηο εμεηάζεηο, δηφηη απηφ ζα ζπληζηά έλα αλεπίηξεπην 
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Φαξνχιεο ∆. – Βνχιηζνο Π., Ιαηξηθό ∆ίθαην – Σηνηρεία Βηνεζηθήο, Θεζζαινλίθε, 2010, ζει. 167-

172. 
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Κξηάξε-Καηξάλε Η., Γελεηηθή ηερλνινγία θαη ζεκειηώδε δηθαηώκαηα: ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία 
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Φνπληεδάθε Κ., Θέµαηα αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο ζε πεξίπησζε γέλλεζεο αηφµνπ µε ζνβαξή 
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«µνληέιν θαλνληθφηεηαο», πνπ ζα µπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο πεγή 

ζηηγµαηηζµνχ.  

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απαληψληαη φηαλ, ν ηαηξφο παξέιεηςε – ελψ φθεηιε – λα 

ρξεζηµνπνηήζεη ή ρξεζηµνπνίεζε εζθαιµέλα ηα δηαγλσζηηθά µέζα ηνπ 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ή δελ ελεµέξσζε ζρεηηθά ηνπο γνλείο θαη ε µεηέξα δελ 

πξνρψξεζε ζε άµβισζε, φπσο ζα έθαλε αλ γλψξηδε ην πξφβιεµα, π.ρ. ν ηαηξφο 

δελ ππνβάιιεη ηνπο ππνςήθηνπο γνλείο ζ’ εμέηαζε γηα λα δηαπηζησζεί, αλ θαη νη 

δχν είλαη θνξείο γελεηηθήο αζζέλεηαο (φπσο είλαη ε µεζνγεηαθή αλαηµία), ελψ 

ππάξρεη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζηε ζπγθεθξηµέλε πάζεζε. Έλα άιιν 

ζπλεζηζµέλν παξάδεηγµα αλάινγεο ππφζεζεο είλαη ε παξάιεηςε ηνπ 

γπλαηθνιφγνπ λα ππνβάιεη ζηελ εμέηαζε ηεο αµληνθέληεζεο έγθπν άλσ ησλ 35 

εηψλ ή λεφηεξε, αιιά µε βεβαξεµέλν ηζηνξηθφ, µε ζπλέπεηα λα γελλεζεί ζηε 

ζπλέρεηα άηνµν µε ηξηζσµία (ζχλδξνµνDown)89. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, απηφ πνπ θαηαινγίδεηαη ζηνλ ηαηξφ είλαη φηη, εμαηηίαο 

ηεο δηθήο ηνπ παξάιεηςεο ζε ζρέζε µε ηε δηάγλσζε ή µε ηελ ελεµέξσζε, ε 

θχεζε πξαγµαηνπνηήζεθε, π.ρ. επεηδή ην ελδερφµελν ζνβαξήο αζζέλεηαο ηνπ 

παηδηνχ – ιφγσ γελεηηθήο πξνδηάζεζεο ησλ γνλέσλ ηνπ – δε δηαγλψζηεθε πξηλ 

απφ ηε ζχιιεςε ή επεηδή ζε πεξίπησζε ηερλεηήο γνληµνπνίεζεο ε πάζεζε δε 

δηαγλψζηεθε µε έιεγρν ηνπ γνληµνπνηεµέλνπ σαξίνπ πξηλ απφ ηελ εµθχηεπζε 

ηνπ ζηε µήηξα ηεο γπλαίθαο ή δε δηαθφπεθε, επεηδή ε αζζέλεηα δε δηαγλψζηεθε 

µε ηηο δηάθνξεο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη ζην θπνθνξνχµελν, µε ζπλέπεηα ηε 

γέλλεζε ελφο βαξηά αζζελνχο παηδηνχ. 

πλάγεηαη, ινηπφλ, φηη ην πξφβιεµα πγείαο ηνπ παηδηνχ δε ζα µπνξνχζε µε θαµία 

ηαηξηθή πξάμε, ζεξαπεία θ.ιπ. λα είρε απνθεπρζεί είηε επεηδή, θαηά ην ρξφλν ηεο 

ηαηξηθήο παξέµβαζεο, ε βιάβε ηνπ εµβξχνπ ήηαλ ήδε αλεπαλφξζσηε είηε επεηδή 

ε αζζέλεηα ηνπ παηδηνχ είλαη γελεηηθή, δειαδή νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε 

γελεηηθή πξνδηάζεζε ησλ γνλέσλ ηνπ. Απηφ ην ζηνηρείν δηαθξίλεη ηηο πεξηπηψζεηο 
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Κξηάξε-Καηξάλε Η., Γελεηηθή ηερλνινγία θαη ζεκειηώδε δηθαηώκαηα: ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία 

ησλ γελεηηθώλ δεδνκέλσλ, άθθνπιαο Αζήλα-Θεζζαινλίθε 1999, ζει. 17 
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«wrongfullife» απφ ηηο πεξηπηψζεηο επζχλεο φπνπ ην ηαηξηθφ ζθάιµα βξίζθεηαη 

ζε αηηηψδε ζπλάθεηα µε ηελ πάζεζε ή ηελ αλαπεξία ηνπ αηφµνπ πνπ γελληέηαη. 

Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο «wrongfullife», ην πξφβιεµα ηνπ παηδηνχ δελ 

πξνθαιείηαη απφ ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ ηαηξνχ, αθνχ νχησο ή άιισο δελ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα απνθεπρζεί. Απηφ πνπ ζα είρε ελδερνµέλσο 

απνθεπρζεί, αλ δελ είρε µεζνιαβήζεη ε θξίζηµε ηαηξηθή πξάμε ή παξάιεηςε, είλαη 

ε ίδηα ε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Σν ζπγθεθξηµέλν παηδί είηε ζα γελληφηαλ άξξσζην 

είηε δε ζα είρε γελλεζεί θαζφινπ, επεηδή, θαηά ηα αλσηέξσ, ε θχεζή ηνπ ζα είρε 

µαηαησζεί ή δηαθνπεί, µε απφθαζε ηεο µεηέξαο ηνπ90. 

 

2.3 Ννκνινγηαθή αληηκεηώπηζε ζηελ Επξώπε 

ηελ ππφζεζε Vo v. France91, ε έγθπνο, βηεηλακέδηθεο θαηαγσγήο, πξνζήιζε ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Λπφλ, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηελ θαζηεξσκέλε επίζθεςε 

ζην γπλαηθνιφγν ηεο, θαζψο δηήλπε ηνλ έθην κήλα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο. Σελ ίδηα 

εκέξα θαη ψξα κηα άιιε γπλαίθα κε ην ίδην επίζεην είρε επίζεο ξαληεβνχ κε ην 

γηαηξφ γηα λα αθαηξεζεί ην δηάθξαγκα ηεο. 

Ο γηαηξφο, παξφηη παξαηήξεζε φηη ε αηηνχζα είρε πξφβιεκα θαηαλφεζεο ηεο 

γιψζζαο, ρσξίο θαλ λα ηελ εμεηάζεη θαη ζπκβνπιεπφκελνο κφλν ηνλ 

ιαλζαζκέλν, φπσο εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρζεθε, ηαηξηθφ θάθειν άξρηζε ηηο 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηεο αθαηξέζεη ην δηάθξαγκα έρνληαο πξνθαλψο 

ιαλζαζκέλε εηθφλα πεξί ηεο ηαπηφηεηαο ηεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα ηξππήζεη 

ηνλ ακληαθφ ζάθν θαη λα ραζεί κεγάιε πνζφηεηα ηνπ ακληαθνχ πγξνχ. 
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Φνπληεδάθε Κ., Θέµαηα αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο ζε πεξίπησζε γέλλεζεο αηφµνπ µε ζνβαξή 

αζζέλεηα ή αλαπεξία (wrongfullife), Digesta 2004, 471 –483. 
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Vov. France (Απφθαζε ηεο 8.7.2004) ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΧΠΟΤ (ΔΓΓΑ) 
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Μεηά απφ πεξαηηέξσ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ν γηαηξφο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είρε γίλεη 

ιάζνο θαη εηζεγήζεθε ηελ άκεζε εηζαγσγή ηεο αηηνχζαο ζην λνζνθνκείν. ηε 

ζπλέρεηα πξνζπάζεζε λα αθαηξέζεη ην δηάθξαγκα ηεο άιιεο γπλαίθαο, αιιά 

χζηεξα απφ θάπνηεο επηπινθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ εηζεγήζεθε επέκβαζε κε 

γεληθή αλαηζζεζία. Σφηε θαη πάιη εζθαικέλα νη γηαηξνί πήξαλ ηελ αηηνχζα γηα 

εγρείξηζε, ε νπνία θαηάθεξε λα απνθχγεη ηελ εγρείξηζε κφλν χζηεξα απφ ηηο 

έληνλεο δηακαξηπξίεο ηεο αλαθνξηθά κε ην ιάζνο πνπ είρε γίλεη. Μεηά απφ 

κεξηθέο εκέξεο ε αηηνχζα πήξε εμηηήξην, αιιά φηαλ ζηηο επέζηξεςε γηα εμεηάζεηο, 

έγηλε θαλεξφ φηη ην ακληαθφ πγξφ πνπ είρε ραζεί δελ αληηθαηαζηάζεθε θαη 

ζπλεπψο ε εγθπκνζχλε δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί. Πξάγκαηη ε εγθπκνζχλε 

ηεο ηεξκαηίζηεθε γηα ιφγνπο πγείαο. 

Ύζηεξα απφ απηά ε έγθπνο θαη ν ζχληξνθνο ηεο θηλήζεθαλ πνηληθά 

θαηεγνξψληαο ηνλ γηαηξφ γηα ζσκαηηθή βιάβε εμ ακειείαο θαη γηα 

αλζξσπνθηνλία εμ ακειείαο ηνπ παηδηνχ ηεο. Απφ ηηο εηδηθέο αλαθνξέο πνπ 

θαηαξηίζζεθαλ πξνέθπςε φηη ην έκβξπν ήηαλ 20-21 εβδνκάδσλ θαη φηη ν ζάλαηνο 

ηνπ δελ απνδίδεηαη ζε θάπνηα βίαηε πξά με ή βιάβε θάπνηνπ νξγάλνπ, ελψ ε 

ακέιεηα ηνπ γηαηξνχ θαη ε θαθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

πξαγκαηηθά επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ. Δλ ζπλερεία, 

θηλήζεθε ε πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ γηαηξνχ γηα ζσκαηηθή βιάβε εμ ακειείαο θαη 

αλζξσπνθηνλία εμ ακειείαο. Σν 1996, φκσο, ην πνηληθφ δηθαζηήξην έθξηλε φηη ν 

θαηεγνξνχκελνο δηθαηνχληαλ ακλεζηίαο γηα ηελ πξάμε ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο κε 

βάζε ην λφκν πεξί ακλεζηίαο ηεο 3.8.1995. Γηα ηελ πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο 

εμ ακειείαο ηνπ εκβξχνπ ην Γηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη θαζψο ην έκβξπν δελ 

κπνξεί λα επηδήζεη απηνδχλακα πξηλ ηνπο έμη κήλεο θαη θαζψο ην 20-21 

εβδνκάδσλ έκβξπν δελ είλαη "άλζξσπνο", δελ κπνξεί θαη λα ηειεζηεί ζε βάξνο 

ηνπ ην έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο εμ ακειείαο ή ηεο αθαίξεζεο ηεο δσήο.  

Ζ αηηνχζα άζθεζε έθεζε θαηά απηήο ηεο απφθαζεο θαη απαηηνχζε ην πνζφ ηνπ 

1.000.000 γαιιηθψλ θξάγθσλ σο απνδεκίσζε γηα ηελ ηαηξηθή ακέιεηα πνπ 

νδήγεζε ζην ζάλαην ηνπ παηδηνχ ηεο θαη ζηε δηθή ηεο ζσκαηηθή βιάβε. Σν 

Γηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε ηνπ θαηαδίθαζε ηνλ γηαηξφ γηα ην έγθιεκα ηεο 
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αλζξσπνθηνλίαο εμ ακειείαο ζε έμη κήλεο θπιάθηζε θαη ζε πξφζηηκν 10.000 

γαιιηθψλ θξάγθσλ, αθελφο απνδερφκελν ηελ αηηηψδε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

ακέιεηα ηνπ θαη ζην ζάλαην ηνπ εκβξχνπ θαη αθεηέξνπ αλαγλσξίδνληαο ζε θάζε 

αλζξψπηλν νλ ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ κε βάζε ην 

άξζξν 2 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηηο 

Θεκειηψδεηο Διεπζεξίεο. Χζηφζν ην 1999, ην Αλψηαην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην ηεο 

Γαιιίαο, χζηεξα απφ αλαίξεζε πνπ άζθεζε ν γηαηξφο, αλήξεζε ηελ απφθαζε ηνπ 

Δθεηείνπ ζεσξψληαο φηη νη πξάμεηο ηνπ γηαηξνχ δελ ελέπηπηαλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ ηνπ γαιιηθνχ πνηληθνχ θψδηθα πνπ πξνβιέπνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα εγθιήκαηα.  

Καηφπηλ ηνχησλ ε αηηνχζα ζηξάθεθε ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαηεγνξψληαο ην γαιιηθφ θξάηνο γηα ειιηπή 

παξνρή πνηληθήο πξνζηαζίαο ηνπ αγέλλεηνπ παηδηνχ ηεο θαη κε ζπκκφξθσζε 

ηνπ κε ηηο απνξξένπζεο έθηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε δηέμνδνο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο εμ ππνζηάζεσο δελ 

ζα κπνξνχζε λα δηαζθαιίζεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξάμεο ηνπ γηαηξνχ σο 

έγθιεκα αλζξσπνθηνλίαο εμ ακειείαο θαη δελ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκφζηα 

"θαηαδίθε" κηαο ηέηνηαο πξάμεο. 

Δλ γέλεη, ε ππ’ αξηζκ. 8-7/2004 ΔΓΓΑ92 πξαγκαηεχηεθε ηε λνκηθή ζέζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ εκβξχνπ. Κξίζεθε, επνκέλσο, φηη δελ ππήξρε παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο ΔΓΑ απφ ηελ έιιεηςε πνηληθήο ξχζκηζεο ζην γαιιηθφ λνκηθφ 

ζχζηεκα πνπ λα ηηκσξεί ηελ εμ ακειείαο βιάβε ηνπ εκβξχνπ.  

Δπηπιένλ, ην δήηεµα πνπ ηέζεθε λνκνινγηαθά ζηελ Δπξψπε είλαη ε 

απνθαηαζηαηέαδεµία. Δηδηθφηεξα, ζηελ ππφζεζε Kelly Molenaar  ην δηθαζηήξην 

ηεο Υάγεο αλαγλψξηζε ππνρξέσζε απνδεµίσζεο ζηελ θιηληθή πνπ παξέιεηςε 

πξνγελλεηηθφ έιεγρν, µε ζπλέπεηα ηε γέλλεζε θνξηηζηνχ µε ρξσµαηνζσµηθέο 

αλσµαιίεο, ηφζν πξνο ηνπο γνλείο φζν θαη πξνο ην παηδί93. 
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ΔΓΓΑ 8-7/2004 (ΠΟΗΝΓ/ΝΖ 2004/1138) 

93
 Dutch Supreme Court 18 March 2005, C03/206 HR JHM/RM 
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ηελ ππφζεζε Perruche ην Γαιιηθφ Αλψηαην Αθπξσηηθφ ππνρξέσζε ζε 

θαηαβνιή απνδεµίσζεο λνζνθνµείν, πνπ παξέιεηςε πξνγελλεηηθφ έιεγρν 

εξπζξάο. Πξνέθπςε ην δήηεµα θαηά πφζν ε γέλλεζε παηδηνχ µε αλαπεξία είλαη 

δεµία γηα ην ίδην ην παηδί θαη θαηά πφζν είλαη παξαδεθηή ε αζηηθή επζχλε ρσξίο 

λα ππάξρεη αληηθεηµεληθφο αηηηψδεο ζχλδεζµνο. Σν Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη 

«Απφ ηε ζηηγµή πνπ ηα ιάζε, ηα νπνία δηαπξάρζεθαλ απφ ηνλ ηαηξφ θαη ην 

εξγαζηήξην, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπµβνιαίσλ (ζπλεµµέλσλ µε ηε µεηέξα ηνπ 

ηέθλνπ), εµπφδηζαλ απηήλ λα αζθήζεη ηελ επηινγή ηεο λα δηαθφςεη ηελ θχεζε ηεο, 

γηα λ’ απνθχγεη ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ µε αλαπεξία, απηφ ην ηειεπηαίν µπνξεί 

λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεµίαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπεξία 

απηή θαη πξνθιήζεθε απφ ηα αλσηέξσ ιάζε»94.  

Ζ αμίσζε ησλ γνλέσλ έρεη γίλεη, θαηά θαλφλα, απνδεθηή απφ ηα επξσπατθά 

δηθαζηήξηα θαη ηθαλνπνηείηαη. Χζηφζν, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίσζεο απνδεµίσζεο 

ζην ίδην ην παηδί πνπ γελλήζεθε µε ηελ αζζέλεηα ή ηελ αλαπεξία νδεγεί ζε 

αδηέμνδα. 
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Cour de Cassasion, Ass. Pleniere, arret 457/17.11.2000, δηαζέζηκνζην: 

www.courdecassasion.fr/grandsarrets 
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Κεθάιαην 3 - Επηκέξνπο δεηήκαηα 

3.1 Η έλλνηα ηεο εμωζωκαηηθήο γνληκνπνίεζεο 

Με ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3089/2002 πξνζηέζεθε ζηε ζέζε ησλ ήδε θαηαξγεκέλσλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1455 - 1460 ηνπ ΑΚ, λέν, φγδνν θεθάιαην, πνπ 

αλαθέξεηαη θαη ξπζκίδεη ηελ ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε 

αλαπαξαγσγή95, θέξεη δε ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν96. Σν άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ. 

3305/2005, ν νπνίνο θέξεη ηνλ ηίηιν "Δθαξκνγή ηεο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο", νξίδεη φηη: "Οη κέζνδνη ηεο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο εθαξκφδνληαη κε ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ην ζεβαζκφ ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο γηα απφθηεζε απνγφλσλ, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 

ηαηξηθήο θαη ηεο βηνινγίαο, θαζψο θαη ηηο αξρέο ηεο βηνεζηθήο".  

Ζ παξαπάλσ δηάηαμε δηαγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε 

εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαη νη νπνίεο 

ζπλδένληαη λνεκαηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πληάγκαηνο, εηδηθφηεξε έθθξαζε ηεο 

νπνίαο απνηειεί ην δηθαίσκα ηεο ηεθλνπνηίαο. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

νξίδεη φηη: "Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

θπξίσο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ πνπ ζα γελλεζεί".  

Ζ δηάηαμε απηή ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα έρεη θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπκθέξνληνο 

ηνπ κέιινληνο λα γελλεζεί παηδηνχ. Απηφ απνηειεί εθδήισζε ηεο ζεκειηψδνπο 
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ΠΠΡΑΘ 6779/2000, ΠΠΡΚΡΖΣ 31/5803/176/1999, ΑΠ 717/1985. Βι. ζρεηηθά θαη κειέηε ηεο 

Ηζκήλεο Κξηάξε-Καηξάλε, αλαπι. θαζ. Παληείνπ παλ/κίνπ, γηα ηελ ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε 

αλαπαξαγσγή, δεκνζηεπκέλε ζηα ΥΡΗΓ 2002:679. 

96
Παληειίδνπ Κ., Παξαηεξήζεηο ζην ρέδην Νφκνπ γηα ηελ ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε 

αλαπαξαγσγή, ΥΡΗΓ 2002/586 
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αξρήο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ηελ νπνία θαηνρπξψλεη ην 

άξζξν 3 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (λ. 2101/1992) 

θαη ην άξζξν 24 ηνπ Υάξηε ησλ ζεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ αξρή απηή εμάιινπ δηαηξέρεη νιφθιεξν ην δίθαην ησλ αλειίθσλ ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε θαη δεζκεχεη σο θξηηήξην ην Γηθαζηήξην πνπ θαιείηαη λα 

επηηξέςεη θαηά λφκν ηε δηελέξγεηα κηαο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο.  

Πεξαηηέξσ, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1458 ΑΚ, 4 παξ 1, 

13 ηνπ λ. 3305/2005 θαη 8 ηνπ λ. 3089/2002, πξνθχπηεη φηη ην Γηθαζηήξην, 

πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηελ αλσηέξσ άδεηα, πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, 

πέξαλ ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ κέιινληνο λα γελλεζεί παηδηνχ, ηελ χπαξμε ησλ 

παξαθάησ πξνυπνζέζεσλ: 1) Έγγξαθε θαη ρσξίο αληάιιαγκα ζπκθσλία ησλ 

πξνζψπσλ πνπ επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ ηέθλν θαη ηεο γπλαίθαο πνπ ζα 

θπνθνξήζεη, θαζψο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο, αλ απηή είλαη έγγακε. 2) Πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη φηη ε αηηνχζα γπλαίθα είλαη ηαηξηθψο αδχλαην λα θπνθνξήζεη. 3) Ζ 

αηηνχζα (ππνβνεζνχκελε) γπλαίθα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πελήληα εηψλ. 

Πξέπεη λα δηελεξγεζεί ππνρξεσηηθά ηαηξηθή εμέηαζε γηα ηνπο ηνχο ηεο 

αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV, HIV2), επαηίηηδα Β θαη C θαη ζχθηιε (RPR) 

ηφζν ζηε γπλαίθα πνπ πξφθεηηαη λα θπνθνξήζεη φζν θαη ζε απηνχο πνπ 

επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηέθλν. Μάιηζηα, εάλ ηα πξφζσπα πνπ κεηέρνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ κεζφδνπ ηαηξηθήο ππνβνήζεζεο ηεο αλαπαξαγσγήο θαη 

απηά πνπ επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε ηέθλνπ είλαη νξνζεηηθά γηα ηνλ ηφ ηεο 

αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο, απαηηείηαη εηδηθή άδεηα απφ ηελ εζληθή αξρή πνπ 

ζεζπίδεηαη κε ην άξζξν 19 λ. 3305/200597.  

Δπίζεο, ε γπλαίθα πνπ πξφθεηηαη λα θπνθνξήζεη ππνβάιιεηαη ζε ελδειερή 

ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε. Ζ ζπκθσλία γηα ηελ θπνθνξία απφ ηελ θέξνπζα ή 
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Παληειίδνπ Κ., Παξαηεξήζεηο ζην ρέδην Νφκνπ γηα ηελ ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε 

αλαπαξαγσγή, ΥΡΗΓ 2002/586 
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θπνθφξν γπλαίθα γίλεηαη γξαπηψο θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα98. Ζ 

έγγξαθε ζπκθσλία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ επηδηψθνπλ λα 

απνθηήζνπλ ηέθλν, ηεο γπλαίθαο πνπ ζα θπνθνξήζεη θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο, εάλ 

απηή είλαη έγγακε.  

4) Πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ε γπλαίθα πνπ πξνζθέξεηαη λα θπνθνξήζεη είλαη, 

ελφςεη ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηεο, θαηάιιειε γηα θπνθνξία. 5) Σφζν ε 

αηηνχζα, φζν θαη ε θπνθφξνο γπλαίθα, πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ 

Διιάδα. Ζ δηθαζηηθή άδεηα ρνξεγείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο (άξζξν 121 ΔηζΝΑΚ)99.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1464 ΑΚ, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, κεηέξα ηνπ ηέθλνπ ηεθκαίξεηαη ε γπλαίθα ζηελ νπνία 

δφζεθε ε ζρεηηθή δηθαζηηθή άδεηα, ηεθκήξην πνπ αλαηξέπεηαη κφλν κε ηελ άζθεζε 

αγσγήο πξνζβνιήο ηεο κεηξφηεηαο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε 

απηή, ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3089/2002, κε ην νπνίν πξνζηέζεθε 

λέν εδάθην ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 344/1976 "Πεξί 

ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ", νξίζζεθε φηη ζηελ πεξίπησζε ηέθλνπ πνπ γελλήζεθε απφ 

παξέλζεηε θπνθφξν γπλαίθα, ζην ιεμηαξρείν πξνζάγεηαη θαη ε δηθαζηηθή άδεηα 

πνπ δφζεθε ζηε γπλαίθα πνπ επηζπκεί ην ηέθλν, έηζη ψζηε ν ιεμίαξρνο λα ηελ 

εγγξάςεη σο κεηέξα. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηελ ππ’αξηζκ. 408/2006 ΜΠΡ ΚΑΣΔΡ100 απφθαζή 

ηνπ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη πξέπεη λα ειέγρεη ηελ χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ θαη 

ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα θάζε παηδί πνπ ζα γελλεζεί θαηφπηλ 
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 Γελ ζπληζηά αληάιιαγκα ε θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

εγθπκνζχλεο, ηελ θπνθνξία, ηνλ ηνθεηφ θαη ηε ινρεία θαη ε απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή δεκία ηεο 
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νπνίεο ζηεξήζεθε ιφγσ απνπζίαο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο εγθπκνζχλεο, ηελ θπνθνξία, ηνλ 

ηνθεηφ θαη ηε ινρεία. 
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εθαξκνγήο κίαο κεζφδνπ ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, θαζψο θαη 

νξηζκέλα δεδνκέλα απφ ηελ πιεπξά ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ, φπσο ε ειηθία, ην 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ε θιεξνλνκηθφηεηα σο πξνο νξηζκέλα λνζήκαηα, θαζψο θαη ε 

ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ101. πλήρζε, ινηπφλ, ζηελ 

ελ ιφγσ απφθαζε φηη ζπληξέρνπλ φιεο νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, ηππηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ηαηξηθήο ππνβνήζεζεο ηεο 

αλαπαξαγσγήο κε ηε κεηαθνξά γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ ζην ζψκα άιιεο 

γπλαίθαο, θαη ζπλεπψο, ην Γηθαζηήξην έθαλε δεθηή ηελ θξηλφκελε αίηεζε θαη 

παξήζρε ηελ αηηνχκελε άδεηα. 

Αθνινχζσο πξνο ηελ ππ’ αξηζκ. 27035/2003 ΜΠΡ ΘΔ102, ε θαηάζεζε ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα θαη ε έθδνζε ηεο απφθαζεο 

πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ησλ σαξίσλ. ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο 

λνκηκνπνηείηαη κφλνλ ε γπλαίθα πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη παηδί φρη θαη ν 

ζχδπγφο ηεο, ε αίηεζε δε απεπζχλεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην ρσξίο λα 

ζηξέθεηαη θαηά θαλελφο. Άιισζηε, ν δηθαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα, θαη` άξζξ. 748 

παξ. 3 ΚΠνιΓ, λα δηαηάμεη ηελ θιήηεπζε ηξίησλ πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ 

απφ ηε δίθε, φπσο είλαη ε γπλαίθα πνπ ζα θπνθνξήζεη θαη ν ζχδπγφο ηεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά ησλ σαξίσλ γίλεη πξηλ λα εθδνζεί ε ζρεηηθή 

δηθαζηηθή απφθαζε, ηζρχεη ν θαλφλαο ηνπ άξζξνπ 1463 εδ. α` ΑΚ θαη κεηέξα 

είλαη ε γπλαίθα πνπ γέλλεζε, δειαδή ε θπνθφξνο. Ζ πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ν 

λφκνο γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο είλαη απνζβεζηηθή, κε ηελ έλλνηα ηνπ απψηαηνπ 

ρξνληθνχ ζεκείνπ εληφο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε νξηζκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο, ε παξάιεηςε ηεο νπνίαο επηθέξεη έθπησζε απφ ην δηθαίσκα. 

Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ηε ζθνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζεζκία, θξίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο γηα ηελ 

αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ηνπ άξζξνπ 255 ΑΚ γηα φζν ρξφλν ε δηθαηνχρνο 
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 Δηζεγεηηθή Έθζεζε λ. 3305/2005 ΚΝνΒ 53.24, Κνπηζνπξάδεο, ζέκαηα παξέλζεηεο 
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εκπνδίζηεθε απφ δηθαηνζηάζην ή απφ άιιν ιφγν αλψηεξεο βίαο λα πξνβεί ζηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο.  

3.2 Κιωλνπνίεζε θαη βηνεζηθή 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

Σν άξζξν 30 θάλεη ιφγν γηα ηελ ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε 

αλαπαξαγσγή, θαηά ην νπνίν: 

1. Ο ηαηξφο νθείιεη λα παξάζρεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο 

αληηζχιιεςεο. 

2. Ο ηαηξφο ζπδεηά, ελεκεξψλεη γηα ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη 

ελζαξξχλεη ηελ πξνζθπγή ζηηο κεζφδνπο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ηαηξηθήο αδπλακίαο απφθηεζεο 

παηδηψλ κε θπζηθφ ηξφπν ή πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κεηάδνζε ζνβαξήο 

αζζέλεηαο ζην παηδί. Ζ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ δηέπεηαη απφ ην ζεβαζκφ 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ ειεχζεξε θαη ζνβαξή βνχιεζε ηνπ, 

φπσο απηή ζρεκαηίδεηαη κεηά απφ πιήξε θαη ηεθκεξησκέλε ελεκέξσζε. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν  ηαηξφο απέρεη απφ θάζε επηρείξεζε ή πξνζπάζεηα 

βηνκεραλνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο. 

3. Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζην έκβξπν, ε νπνία γίλεηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

ησλ κεζφδσλ ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γελεηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ 

απαγφξεπζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο, πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα κεηαβηβαζζνχλ ζηελ επφκελε γελεά. 

4. Ζ θισλνπνίεζε σο κέζνδνο αλαπαξαγσγήο αλζξψπνπ απαγνξεχεηαη103. 
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Κξπνζπληεξεκέλν έκβξπν: Έλα πνιπδηάζηαην λνκηθφ δήηεκα ηεο βηνηερλνινγίαο. Μειέηε 

Νηθνιέηηαο Υ. Πατζίδνπ, Λέθηνξαο ζην ΑΠΘ. Γεκνζηεπκέλε ζηε Γ/ΝΖ 1994:1469. 
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5. Ο ηαηξφο κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο εζηθήο 

ζπλείδεζεο ηνπ θαη λα αξλεζεί λα εθαξκφζεη ή λα ζπκπξάμεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

Έπεηηα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γελεηηθήο ηαπηφηεηαο: 

1. Παξεκβάζεηο ηνπ ηαηξνχ νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν γηα πξνιεπηηθνχο, 

δηαγλσζηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. ε θακία πεξίπησζε ε ηξνπνπνίεζε 

απηή δελ κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζην γνληδίσκα ηεο επφκελεο γελεάο. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γελεηηθήο ηερλνινγίαο γηα πνιηηηθνχο ή 

ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. 

Αλαληίξξεηα, ε αλζξψπηλε θισλνπνίεζε104 ζπληζηά βαξχηαηε πξνζβνιή ηεο 

αμίαο ηνπ αλζξψπνπ σο ζεκειηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη σο    

νπζηαζηηθνχ ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο105. Ζ πνηληθή ζπλεπψο πξφβιεςή ηεο,    

είλαη επηβεβιεκέλε. πληζηάηαη ζπλεπψο ε δηαηχπσζε πνηληθνχ λφκνπ, ν νπνίνο 

λα απεηιεί κε θαθνπξγεκαηηθή πνηλή ηελ πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο αλζξψπηλσλ 

εκβξχσλ κε ηαπηφζεκν γελεηηθφ πιηθφ πξνο ην ζθνπφ ηεο παξαγσγήο θαη` 

θιψλνπο παλνκνηφηππσλ αλζξψπηλσλ πιαζκάησλ106. 
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 Ζ θισλνπνίεζε αλζξψπσλ σο αμηφπνηλε πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. Μειέηε Γ.Α. 
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Κεθάιαην 4 - Η πνηληθή επζύλε ηωλ ηαηξώλ 

4.1 Τα άξζξα 303 θαη 309 ΠΚ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο αθαίξεζεο απηήο, σο 

εγθιεκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα αθφινπζα107: 

Αλ θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ε αλζξψπηλε δσή αξρίδεη κε ηελ έμνδν έζησ θαη κέξνπο 

ηνπ ζψκαηνο ηνπ λενγλνχ απφ ην κεηξηθφ ζπιάθην, έθηνηε δε εθείλνο  ν νπνίνο 

απφ πξφζεζε ή απφ ακέιεηα πξνβαίλεη ζηε ζαλάησζε απηνχ δηαπξάηηεη ην 

αληίζηνηρν έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο, αθνχ απφ ηε ζηηγκή εθείλε έρεη 

ελψπηνλ ηνπ ηελ εηθφλα ηνπ ηηθηνκέλνπ αλζξψπνπ θαη κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ 

χπαξμε ηνπ108, σζηφζν νξζφηεξε θαηά ηελ θξίζε καο είλαη ε άπνςε, φηη ε 

αλζξψπηλε δσή αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ησλ σδίλσλ ηνπ ηνθεηνχ, φηαλ απηέο, 

άλεπ καθξάο δηαθνπήο, νδεγνχλ ζηελ έμνδν ηνπ εκβξχνπ απφ ηε κεηξηθή 

θνηιηά109. 

Ο Αλδξνπιάθεο ζην ζχγγξακκα ηνπ «Πνηληθφλ Γίθαηνλ. Δηδηθφ Μέξνο», ηεχρνο 

Α`, ζει. 22 δελ ζεσξεί επαξθή ηελ αλαθνξά ζηηο σδίλεο ηνπ ηνθεηνχ, γηαηί 

αθελφο κελ ελδέρεηαη λα δηαθνπνχλ, έηζη (ψζηε λα κεηαηεζεί ν ηνθεηφο αθφκα θαη 

θαηά νξηζκέλεο εκέξεο, αιιά θαη γηαηί ε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ κπνξεί λα έρεη σο 

αξρηθφ ζχκπησκα-αθεηεξία άιιν γεγνλφο (ι.ρ. ηελ αλψδπλε ξήμε ηνπ κεηξηθνχ 

ζπιαθίνπ) πξνηείλνληαο γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο λα γίλεηαη δεθηφ φηη «ν ηνθεηφο 

θαη κεη` απηνχ ε αλζξψπηλε ηδηφηεηα άξρνληαη αθ` εο αδηαθξίησο ζπκπησκάησλ, 

ηεζεί ζε θίλεζε ε θπζηθή εθείλε αιιεινπρία θάζεσλ, ήηηο θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο 

καηεπηηθήο επηζηήκεο άγεη αδηαιείπησο εηο ηελ νινθιήξσζε ηεο γελλήζεσο».  

                                                           
107

 Άλζξσπνο, έκβξπν, αλζξψπηλε δσή. Καλνληζηηθέο αληηθάζεηο θαη ππαξμηαθά αδηέμνδα.Μειέηε 
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Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο απφςεσλ είλαη ην γξάκκα ηνπ 

άξζξνπ 303 ΠΚ (αθνχ αλζξσπνθηνλία κε ηελ εηδηθή κνξθή ηεο παηδνθηνλίαο, 

είλαη ε ζαλάησζε πνπ ζπκβαίλεη θαη «θαηά ηνλ ηνθεηφ»), πνπ δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα γηα δηάθξηζε θάζεσλ ζηνλ ηνθεηφ, έηζη ψζηε γηα θάπνηεο απφ ηηο 

νπνίεο λα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έκβξπν θαη γηα θάπνηεο επφκελεο άλζξσπνο 

θαη ε αδπλακία ηνπο λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ ακειείο 

ζπκπεξηθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, αθνχ αλ δε ζεσξεζεί άλζξσπνο 

δελ κπνξεί λα ηηκσξεζεί ν γηαηξφο, θαζφζνλ ε ζαλάησζε ηνπ εκβξχνπ δελ 

ηηκσξείηαη απφ ακέιεηα.  

Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο απφςεσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο 

γεληθφηεξεο απφ απηέο (ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αιιεινπρίαο θάζεσλ πνπ θαηά 

ηα δηδάγκαηα ηεο ηαηξηθήο νδεγεί αλαπφδξαζηα ζηε γέλλεζε δειαδή απφ ηφηε 

πνπ ε έγθπνο πξέπεη λα κείλεη ζηελ ηαηξηθή κνλάδα) είλαη ε αζάθεηα σο πξνο ηνλ 

αθξηβή ρξφλν θαη ην άηνπν ησλ ιχζεσλ πνπ αλαγθαζηηθά ζα θαηαιήμεη ζε 

πεξηπηψζεηο εληειψο πξφσξσλ ηνθεηψλ, νπζηαζηηθά ακβιψζεσλ, πνπ ζα 

πξέπεη νκνίσο λα ραξαθηεξηζζνχλ αλζξσπνθηνλίεο, αλ απφ ακέιεηα θαη αθνχ 

έρεη αξρίζεη ην πξψην ζηάδην δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο, πξνθιεζεί ν ζάλαηνο 

ηνπ εκβξχνπ. Σν επηρείξεκα ηεο αζάθεηαο δελ είλαη πεηζηηθφ, αθνχ ε 

δηαθνξνπνίεζε απφ έγθπν ζε έγθπν δελ επεξεάδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο έλαξμεο 

ηνπ ηνθεηνχ. 

Αλ κε νπνηνδήπνηε ζπλεπψο ηξφπν αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηνθεηνχ (θπζηθέο ή 

ηερλεηέο σδίλεο δηαζηνιήο, ξήμε ζχιαθνο, έλαξμε λάξθσζεο γηα θαηζαξηθή 

επέκβαζε), αξρίδεη λα ππάξρεη άλζξσπνο θαη απηφ είλαη αληηθεηκεληθά 

δηαπηζηψζηκν. Σν αληηιεγφκελν φηη κπνξεί λα αξρίζνπλ νη σδίλεο θαη κεηά λα 

ππνρσξήζνπλ, δελ είλαη θαηαιπηηθφ, επεηδή αλ κελ ππήξμε ζπκπεξηθνξά 

ζαλάησζεο πξηλ νη σδίλεο ππνρσξήζνπλ, ππάξρεη άλζξσπνο, αθνχ ν 

ππνζεηηθφο αηηηψδεο ζχλδεζκνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζην πνηληθφ δίθαην (ίζσο 

λα ππνρσξνχζαλ, αιιά δελ ππνρψξεζαλ), αλ πάιη ππνρψξεζαλ πξηλ ηελ 

ζαλαηεθφξν δξάζε, ππάξρεη δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο, αθνχ φηαλ ππήξμε ε 

ζπκπεξηθνξά, δελ ήηαλ πιένλ αλαπφδξαζηε ε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ.  
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Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξψηε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

γηα ηελ έλαξμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο απαηηείηαη ε έμνδνο, έζησ θαη κέξνπο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ λενγλνχ απφ ηε κεηξηθή θνηιηά, δηφηη απφ ην ζεκείν απηφ ππάξρεη 

ζ` εθείλνλ πνπ επηρεηξεί ηε ζαλάησζε ε εηθφλα ηνπ ηηθηνκέλνπ αλζξψπνπ, απερεί 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ έρεη ππεξθεξάζεη ε ζχγρξνλε ηαηξηθή ηερλνινγία, 

δεδνκέλνπ φηη ε εηθφλα ηνπ ηηθηνκέλνπ αλζξψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ 

θαη κέρξη ηελ πεξάησζε ηνπ κπνξεί λα απνηππσζεί κε κέγηζηε αθξίβεηα κε ηα 

ζχγρξνλα ηερληθά κέζα, επηηξέπνληαο ηελ εκθάληζε ηνπ λενγλνχ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα εθ ησλ έμσζελ επέκβαζε επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ. 

έζησ θαη αλ απηφ βξίζθεηαη αθφκε κέζα ζηε κεηξηθή θνηιηά.  

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 309 ΠΚ, «Αλ ε πξάμε ηνπ άξζξνπ 308 

ηειέζζεθε κε ηξφπν πνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζηνλ παζφληα θίλδπλν γηα ηε 

δσή ηνπ ή βαξηά ζσκαηηθή ηνπ βιάβε (άξζξν 310 παξ 2) επηβάιιεηαη θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ». Γηα ηελ πιήξσζε ηεο εηδηθήο ππφζηαζεο ηεο πξάμεο 

απαηηνχληαη α) ζσκαηηθή βιάβε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 308 ΠΚ β) ε πξάμε 

λα ηειέζζεθε θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ παζφληα θίλδπλν 

ηεο δσήο ηνπ ή βαξηάο ζσκαηηθήο βιάβεο γ) δφινο πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε 

θαη ηε ζέιεζε πξφθιεζεο ζσκαηηθήο θάθσζεο ή βιάβεο ηεο πγείαο θαη ησλ 

πεξηζηάζεσλ απφ ηηο νπνίεο αληηθεηκεληθά πξνθχπηεη θίλδπλνο ηεο δσήο ή βαξηά 

ζσκαηηθή βιάβε.  

 

4.2 Τα άξζξα 304 θαη 304 Α ΠΚ – ζηνηρεία ηνπ εγθιήκαηνο 

Καη’ άξζξν 304 A ΠΚ- σκαηηθή βιάβε εκβξχνπ ή λενγλνχ: «Όπνηνο επελεξγεί 

παξάλνκα ζηελ έγθπν κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί βαξηά βιάβε ζην έκβξπν ή 

λα εκθαλίζεη ην λενγλφ βαξηά πάζεζε ηνπ ζψκαηνο ή ηεο δηάλνηαο ηηκσξείηαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 310». Πεξαηηέξσ, ζηνηρεία ηνπ εγθιήκαηνο είλαη: α) 

Παξάλνκε επελέξγεηα ζε έγθπν γπλαίθα. Ζ επελέξγεηα γίλεηαη επί ηνπ εκβξχνπ, 

ελψ δειαδή δηαξθεί ε θχεζε θαη φρη επί ηνπ λενγλνχ, ελψ ηα απνηειέζκαηα 

απηήο κπνξεί λα εκθαληζζνχλ θαη ζην λενγλφ, δει. κεηά ηνλ ηνθεηφ. Χο 
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παξάλνκε επελέξγεηα πξέπεη λα ζεσξεζεί ε άζθεζε «βηαηνπξαγίαο», δειαδή 

θάζε επίζεζε ελαληίνλ ηεο εγθχνπ κε ηε ρξήζε πιηθήο δχλακεο θαη αλ αθφκε δελ 

επέθεξε ζ` απηήλ ζσκαηηθή θάθσζε, β) Πξφθιεζε εμ απηήο βαξηάο ζσκαηηθήο 

βιάβεο ζην έκβξπν ή εκθάληζεο ζην λενγλφ βαξηάο πάζεζεο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο 

δηάλνηαο, γ) Γφινο, αξθεί θαη ελδερφκελνο, θαηεπζπλφκελνο ζηελ ηέιεζε ηεο 

πξάμεο ηεο παξάλνκεο επελέξγεηαο επί ηεο εγθχνπ, δ) Αληηθεηκεληθφο αηηηψδεο 

ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο παξάλνκεο επελέξγεηαο επί ηεο εγθχνπ θαη ηεο απιήο 

ζσκαηηθήο βιάβεο θαη ηεο πξφθιεζεο βαξηάο βιάβεο ζην έκβξπν ή εκθάληζεο 

ζην λενγλφ βαξηάο πάζεζεο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο δηάλνηαο πνπ επαθνινχζεζε110.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. γηα ηελ «Tερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο, 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ηεο γπλαίθαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»111 θαη ην άξζξν 304 ηνπ 

Π.K. "Tερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο’’ 

1. Όπνηνο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ δηαθφπηεη ηελ εγθπκνζχλε ηεο 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. 

2.  α) Όπνηνο κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ δηαθφπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζχλε 

ηεο ή πξνκεζεχεη ζε απηή κέζα γηα ηε δηαθνπή ηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη αλ ελεξγεί θαηά ζπλήζεηα ηηο πξάμεηο απηέο ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 

     β) Aλ απφ ηελ πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο πξνθιεζεί βαξεηά πάζεζε 

ηνπ ζψκαηνο ή ηεο δηαλνίαο ηεο εγθχνπ, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν 

εηψλ θαη λα πξνθιήζεθε ν ζάλαηφο ηεο επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα έηε. 

3. Έγθπνο πνπ δηαθφπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο ή επηηξέπεη ζε άιιν 

λα ηε δηαθφςεη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έλα έηνο". 

4. Γελ είλαη άδηθε πξάμε ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο πνπ ελεξγείηαη κε 

ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ απφ γηαηξφ καηεπηήξα-γπλαηθνιφγν κε ηε ζπκκεηνρή 

                                                           
110

 Μαξγαξίηεο, ζε ΔξκΠΚ ζει. 788 επ. 

111
 N.1609/86 ΦEK A/86 
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αλαηζζεζηνιφγνπ ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, αλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Γελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί δψδεθα εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο 

β) Έρνπλ δηαπηζησζεί κε ηα ζχγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο ελδείμεηο 

ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ 

λενγλνχ θαη ε εγθπκνζχλε δελ έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο. 

γ) Yπάξρεη αλαπφηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο εγθχνπ ή θίλδπλνο ζνβαξήο 

θαη δηαξθνχο βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ γηαηξνχ. 

δ) H εγθπκνζχλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνχ, απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο 

ή θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί θαη εθφζνλ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί δεθαελλέα εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο. 

5. Aλ ε έγθπνο είλαη αλήιηθε, απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ελφο απφ ηνπο γνλείο ή 

απηνχ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηεο αλήιηθεο. 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηηο § 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 304 ΠΚ θαη ην άξζξν 5 § 3 ηνπ 

λ. 821/1978, θαζηεξψλεη ηελ ηαηξηθή, εζηθή θαη επγνληθή έλδεημε σο ιφγνπο πνπ 

αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο άκβισζεο. Καζίζηαηαη εκθαλέο φηη ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε, ε δηαθνπή ηεο θπήζεσο είλαη θαθνπξγεκαηηθή πξάμε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηή ελεξγείηαη ρσξίο ζπλαίλεζε ηεο γπλαίθαο θαη πιεκκέιεκα 

εθφζνλ ελεξγείηαη απφ ηξίηνλ κε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ. Πιεκκέιεκα, επίζεο 

νξίδεηαη θαη ε αλεπίηξεπηε δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο απ’ ηελ έγθπν, είηε 

απηνδπλάκσο, είηε φηαλ επηηξέπεη ζ’ άιινλ λα ηε δηαθφςεη. 

Δλ θαηαθιείδη, ε άκβισζε λνκηκνπνηείηαη κφλν φηαλ γίλεηαη εμαηηίαο ηαηξηθψλ θαη 

εζηθψλ ιφγσλ θαη φρη νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαη είλαη επλφεην φηη ε 

άκβισζε δηαηεξεί κνξθή απαμίαο, εθφζνλ αθαλίδεηαη κηα αλζξψπηλε δσή ζην 

ιπθαπγέο ηεο χπαξμεο ηεο. Τπάξρνπλ, ινηπφλ, έλλνκα αγαζά πνπ ζπγθξίλνληάο 

ηα ν λνκνζέηεο κε ηελ ΄΄ελ γελέζεη αλζξψπηλε δσή΄΄ ηα ζεσξεί ζε θάζε 
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πεξίπησζε ππέξηεξα». Δίλαη ζαθέο φηη ε δσή ηεο εγθχνπ ζεσξείηαη πάληνηε 

αγαζφ κεγαιχηεξεο αμίαο απ’ ηε δσή ηνπ θπνθνξνχκελνπ. Δπνκέλσο, δε κπνξεί 

λα ζπζηάζεη ηε δσή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 304 § 4 ΠΚ . 

Απ’ ην ζπλδπαζκφ ηεο δηάηαμεο 304§ 4 ΠΚ κε ην άξζξν 5 § 3 πεξ. β ηνπ λ. 

821/1978 ζπλάγεηαη φηη ε πγεία ηεο εγθχνπ, αθφκε θαη ε δηαηάξαμε ηεο ςπρηθήο 

ηεο πγείαο, απνηειεί αγαζφ ππέξηεξν απ’ ηελ χπαξμε ηνπ εκβξχνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε κηα θαηάζηαζε αλάγθεο ηνπ αξζ. 25 ΠΚ, κε ηε δηαθνξά 

φηη ζην άξζξν 25 ΠΚ ν θίλδπλνο πξέπεη λα είλαη παξψλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο άκβισζεο δελ είλαη απαξαίηεην. Ο λνκνζέηεο δε ζέιεζε λα παξαθάκςεη 

απηή ηε ζεκειηψδε αξρή, ψζηε λα κελ αθήζεη ζηελ πξνζσπηθή θάζε θνξά θξίζε 

ηνπ δηθαζηή ηε ζηάζκηζε ησλ έλλνκσλ αγαζψλ πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε. 

Άξα, ε άκβισζε ζεσξείηαη ζπληαγκαηηθή ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη εθαξκφδεηαη νξζά ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

 

4.3 Ιαηξηθή ακέιεηα 

4.3.1 Aλζξωπνθηνλία από ακέιεηα 

χκθσλα κε ην άξζξν 302 Πνηληθνχ Kψδηθα (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

15 N.1419/1984): 

1. Όπνηνο επηθέξεη απφ ακέιεηα ην ζάλαην άιινπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

2. Aλ ην ζχκα ηεο πξάμεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

είλαη νηθείνο ηνπ ππαηηίνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απαιιάμεη ηνλ ππαίηην απφ 

θάζε πνηλή, αλ πεηζζεί φηη ιφγσ ηεο ςπρηθήο νδχλεο πνπ ππέζηε απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζε πνηλή. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 28 θαη 302 ΠΚ, πξνθχπηεη φηη γηα 

ηε ζεκειίσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ απηέο πιεκκειήκαηνο ηεο 

αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα απαηηείηαη α) λα κε θαηαβιήζεθε απφ ην δξάζηε ε 
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επηβαιιφκελε θαη' αληηθεηκεληθή θξίζε, πξνζνρή, ηελ νπνία θάζε ζπλεηφο θαη 

επζπλείδεηνο άλζξσπνο νθείιεη ππφ ηηο ίδηεο πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο λα 

θαηαβάιεη κε βάζε ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο, ηηο ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηελ θνηλή, θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, πείξα θαη 

ινγηθή, β) λα είρε ηε δπλαηφηεηα απηφο, κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεξηζηάζεηο, 

ηδηφηεηεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο θαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ, λα πξνβιέςεη θαη λα απνθχγεη ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα, ην 

νπνίν απφ ηελ έιιεηςε ηε πξναλαθεξζείζαο πξνζνρήο, είηε δελ πξνέβιεςε είηε 

ην πξνέβιεςε σο δπλαηφ, πίζηεπε φκσο φηη δελ ζα επεξρφηαλ, γ) λα ππάξρεη 

αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο ελέξγεηαο ή ηεο παξαιείςεσο ηνπ δξάζηε θαη ηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ επήιζε.  

Δλφςεη απηψλ ππάξρεη πνηληθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ γηα αλζξσπνθηνλία απφ 

ακέιεηα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, θαηά ηηο νπνίεο ην απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη 

ζε παξάβαζε απφ ηνλ ηαηξφ ησλ θνηλψο αλαγλσξηζκέλσλ θαλφλσλ ηεο 

επηζηήκεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα γελλεζεί ακθηζβήηεζε θαη ε ελέξγεηά 

ηνπ απηή δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ην αληηθεηκεληθψο επηβαιιφκελν θαζήθνλ 

επηκέιεηαο. Ζ παξάιεηςε, σο έλλνηα, ελππάξρεη ζε θάζε είδνο ακέιεηαο, εθφζνλ 

ην έλα ζθέινο ηεο επζχλεο ζπλίζηαηαη ζηε κε θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο 

πξνζνρήο, δειαδή ζε κηα παξάιεηςε.  

Όηαλ φκσο ε ακέιεηα δελ ζπλίζηαηαη ζε νξηζκέλε παξάιεηςε, αιιά απνηειεί 

ζχλνιν ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνεγήζεθε ηνπ απνηειέζκαηνο, ηφηε γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα, σο εγθιήκαηνο πνπ ηειείηαη κε 

παξάιεηςε, απαηηείηαη ε ζπλδξνκή θαη ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 15 ΠΚ, ζην νπνίν 

νξίδεηαη φηη, φπνπ ν λφκνο γηα ηελ χπαξμε αμηφπνηλεο πξάμεο απαηηεί λα έρεη 

επέιζεη νξηζκέλν απνηέιεζκα, ε κε απνηξνπή ηνπ ηηκσξείηαη φπσο ε πξφθιεζε 

ηνπ κε ελέξγεηα, αλ ν ππαίηηνο ηεο παξάιεηςεο είρε ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε 

λα παξεκπνδίζεη ηελ επέιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Απφ ηελ ηειεπηαία απηή 

δηάηαμε ζπλάγεηαη φηη αλαγθαία πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο είλαη ε χπαξμε 

ηδηαίηεξεο (δειαδή εηδηθήο θαη φρη γεληθήο) λνκηθήο ππνρξέσζεο ηνπ ππαηηίνπ 

πξνο παξεκπφδηζε ηνπ εγθιεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο.  
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Ζ ππνρξέσζε απηή κπνξεί λα πεγάδεη θπξίσο: α) απφ ξεηή δηάηαμε λφκνπ, β) 

απφ ζχκπιεγκα λνκηθψλ θαζεθφλησλ, πνπ ζπλδένληαη κε νξηζκέλε έλλνκε ζέζε 

ηνπ ππνρξένπ, γ) απφ εηδηθή ζρέζε πνπ ζεκειηψζεθε, είηε ζπλεπεία ζπκβάζεσο, 

είηε απιψο απφ πξνεγνχκελε ελέξγεηα, απφ ηελ νπνία ν ππαίηηνο ηεο 

παξαιείςεσο αλαδέρζεθε εθνπζίσο ηελ απνηξνπή θηλδχλσλ ζην κέιινλ, δ) απφ 

πξνεγνχκελε πξάμε ηνπ ππαηηίνπ (ελέξγεηα ή παξάιεηςε), ζπλεπεία ηεο νπνίαο 

δεκηνπξγήζεθε ν θίλδπλνο επειεχζεσο ηνπ εγθιεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 28 Π.Κ. ε ακέιεηα 

δηαθξίλεηαη ζε κε ζπλεηδεηή, θαηά ηελ νπνία ν δξάζηεο απφ έιιεηςε ηεο 

πξνζήθνπζαο πξνζνρήο δελ πξνέβιεςε ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα πνπ 

πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ θαη ζε ελζπλείδεηε, θαηά ηελ νπνίαλ πξνέβιεςε κελ, φηη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα επέιζεη ην απνηέιεζκα απηφ, πίζηεπε φκσο 

φηη ζα ην απέθεπγε.  

Δμάιινπ ηα άλσ ζηνηρεία ηεο αµέιεηαο γηα γηαηξφ θξίλνληαη θαη ελ φςεη ηεο 

ηεξήζεσο απφ απηφλ ησλ θνηλψο παξαδεδεγµέλσλ θαη αλαγλσξηζµέλσλ 

θαλφλσλ ηεο επηζηήµεο πνπ αλάγνληαη ζηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ θαη ηε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή112. 

Δλφςεη ηεο δηάθξηζεο απηήο ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, φηαλ απαγγέιιεη θαηαδίθε 

γηα έγθιεκα απφ ακέιεηα, πξέπεη λα εθζέηεη ζηελ απφθαζή ηνπ κε ζαθήλεηα πνηφ 

απφ ηα δχν είδε ηεο ακέιεηαο απηήο ζπλέηξεμε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

δηφηη, αλ δελ εθζέηεη απηφ κε ζαθήλεηα, ή δέρεηαη θαη ηα δχν είδε, δεκηνπξγείηαη 

αζάθεηα θαη αληίθαζε, ε νπνία θαζηζηά αλέθηθην ηνλ αλαηξεηηθφ έιεγρν γηα ηελ 

νξζή ή κε εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηάηαμεο θαη ηδξχεηαη 

εληεχζελ ιφγνο αλαίξεζεο γηα έιιεηςε λφκηκεο βάζεο θαηά ην άξζξν 510 παξ. 1 

ζηνηρ. Δ' ΚΠΓ.  

Πεξαηηέξσ ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξέπεη λα έρεη ηελ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 93 παξ.3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ απαηηνχκελε εηδηθή θαη 
                                                           
112

 ΑΠ 672/89 ΠνηλΥξ Μ' ζει. 78, ΑΠ 1325/91 ΠνηλΥξ ΜB' ζει. 255, ΑΠ 272/93 ΠνηλΥξ ΜΓ' ζει. 

165, ΑΠ 700/93 ΠνηλΥξ ΜΓ' ζει. 515, ΑΠ 120/96 ΠνηλΥξ ΜΣ' ζει. 1603, 1058/96 ΠνηλΥξ ΜΣ' 

ζει. 487 
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εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξχεη ιφγν αλαηξέζεσο απφ 

ην άξζξν 510 παξ.1 ζηνηρ.Γ' ΚΠΓ, φηαλ αλαθέξνληαη ζ' απηήλ κε πιεξφηεηα, 

ζαθήλεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζηα 

νπνία ζηεξίρζεθε ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ αληηθεηκεληθψλ 

θαη ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, νη απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειίσζαλ 

θαη νη λνκηθνί ζπιινγηζκνί, κε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε ππαγσγή ησλ πεξηζηαηηθψλ 

απηψλ ζηελ νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε πνπ εθαξκφζηεθε.  

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ έθζεζε ησλ απνδείμεσλ, αξθεί ε γεληθή, θαηά ην είδνο 

ηνπο, αλαθνξά ηνπο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηλίδεηαη απφ πνηφ ή πνηά 

απνδεηθηηθά κέζα απνδείρζεθε θάζε παξαδνρή. Γηα ηελ χπαξμε ηέηνηαο 

αηηηνινγίαο είλαη παξαδεθηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνχ κε ην 

δηαηαθηηθφ, πνπ απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. Γελ απνηειεί φκσο ιφγν αλαηξέζεσο ε 

εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη εηδηθφηεξα ε εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ 

εγγξάθσλ, ε εζθαικέλε αμηνιφγεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ καξηχξσλ, ε 

παξάιεηςε αλαθνξάο θαη αμηνιφγεζεο θάζε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ρσξηζηά θαη 

ε παξάιεηςε ηεο αμηνινγηθήο ζπζρεηίζεσο κεηαμχ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 

θαζφζνλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πιήηηεηαη ε αλαηξεηηθά αλέιεγθηε θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο.  

Ζ πην πάλσ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία ηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο, 

πξέπεη λα εθηείλεηαη θαη ζηνπο απηνηειείο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

δειαδή εθείλνπο πνπ πξνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο απφ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ή ηνλ ζπλήγνξφ ηνπ θαη ηείλνπλ ζηελ άξζε ηνπ αδίθνπ ραξαθηήξα 

ηεο πξάμεο ή ηεο ηθαλφηεηαο πξνο θαηαινγηζκφ ή ζηε κείσζε απηήο ή ζηελ 

εμάιεηςε ηνπ αμηνπνίλνπ ή ζηε κείσζε ηεο πνηλήο. Ηζρπξηζκφο φκσο ν νπνίνο 

απνηειεί άξλεζε αληηθεηκεληθνχ θαη ππνθεηκεληθνχ ζηνηρείνπ ηνπ εγθιήκαηνο θαη, 

ζπλεπψο, ηεο θαηεγνξίαο ή απιφ ππεξαζπηζηηθφ επηρείξεκα, δελ είλαη απηνηειήο 

κε ηελ πην πάλσ έλλνηα, γη απηφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ έρεη ππνρξέσζε λα 

αηηηνινγήζεη εηδηθά ηελ απφξξηςή ηνπ.  

Λφγν αλαηξέζεσο, θαηά ην άξζξν 510 παξ.1 ζηνηρ. Δ ηνπ ΚΠΓ, ζπληζηά θαη ε 

εζθαικέλε εξκελεία ή εθαξκνγή πνηληθήο δηαηάμεσο. Δζθαικέλε εξκελεία 
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ηέηνηαο δηαηάμεσο ππάξρεη φηαλ ην δηθαζηήξην απνδίδεη ζ' απηή δηαθνξεηηθή 

έλλνηα απφ εθείλε πνπ πξαγκαηηθά έρεη, ελψ εζθαικέλε εθαξκνγή πθίζηαηαη 

φηαλ ην δηθαζηήξην δελ ππήγαγε ζσζηά ηα πεξηζηαηηθά, πνπ δέρζεθε, ζηε 

δηάηαμε πνπ εθαξκφζηεθε. Πεξίπησζε εζθαικέλεο εθαξκνγήο νπζηαζηηθήο 

πνηληθήο δηαηάμεσο ππάξρεη θαη φηαλ ε παξαβίαζε απηή απηήο γίλεηαη εθ πιαγίνπ 

γηαηί δελ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα, θαη νξηζκέλν 

ηξφπν ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνέθπςαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, απφ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ή θαηά ηελ έθζεζε απηψλ ππάξρεη 

αληίθαζε είηε ζηελ ίδηα αηηηνινγία είηε κεηαμχ ηεο αηηηνινγίαο θαη ηνπ δηαηαθηηθνχ, 

ψζηε λα κελ είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο απφ ηνλ Άξεην Πάγν γηα ηελ νξζή ή κε 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, νπφηε ε απφθαζε ζηεξείηαη λφκηκεο βάζεο. 
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Κεθάιαην 5 - Ννκνινγία & Μειέηε πεξηπηώζεωλ 

ηελ απφθαζε ΑΠ 2474/2008113, ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο εμέζεζε ηα 

ζπγθξνηνχληα ηελ ακειή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, απφ 

ηα νπνία ζπλήρζε ζαθψο ην είδνο ηεο ακέιεηαο (αζπλείδεηεο) ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζην φηη απηφο έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηαηξνχ καηεπηήξα-

γπλαηθνιφγνπ. Δηδηθφηεξα, ν γηαηξφο, κνινλφηη γλψξηδε φηη ε 32ρξνλε επίηνθνο, 

ηεο νπνίαο είρε αλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ήιεγρε ηελ εμέιημε ηνπ 

θπνθνξνχκελνπ ηέθλνπ ηεο, κεηά ηελ ππφ απηνχ ηνχηνπ πξνψζεζε (ηερληθψο) 

ησλ σδίλσλ ηνπ ηνθεηνχ, απηφο: 

Α) παξέιεηςε ην νπζηψδεο θαη επηβαιιφκελν εθ ηνπ ηαηξηθνχ ηνπ επαγγέικαηνο 

θαζήθνλ ακέζνπ, ζπλερνχο, ππθλήο εμεηάζεσο θαη παξαθνινπζήζεσο ηεο άλσ 

επηηφθνπ, θαζφζνλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζηελ θιηληθή ηνπ, δελ παξέκεηλε, σο 

φθεηιε ζπλερψο θνληά ηεο ειέγρνληαο ηελ πνξεία ηνπ ηνθεηνχ ηεο, παξά ηα 

έθδεια αλεζπρεηηθά ζπκπηψκαηα (δχζπλνηα, αλαπλεπζηηθή θπάλσζε), ην νπνίν 

κάιηζηα δηαπίζησζε πξνζσπηθά φηη παξνπζίαζε ε επίηνθνο θαη 

Β) Καηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, δελ θξφληηζε ακέζσο 

θαη έγθαηξα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο αηηίαο ησλ πξνδξφκσλ ζπκπησκάησλ, 

ελδεηθηηθψλ ηεο πεξηπηψζεσο θεληξηθήο απνθνιιήζεσο ηνπ πιαθνχληνο θαη ηελ 

δξαζηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπο, παξφηη επηβαιιφηαλ ε άκεζε θιηληθή θαη αθφινπζα 

παξαθιηληθή εμέηαζε ηεο θπνθνξνχζαο γηα λα δηαπηζησζεί ε αθξηβήο αηηία, αιιά, 

αληηζέησο, εθεζχραζε θαη αξθέζζεθε ζε απιή θιηληθή εμέηαζε, παξά ηηο ζπλερείο 

νριήζεηο ησλ ζπλνδεπφλησλ ηελ επίηνθν ζπγγελψλ ηεο.  

Ζ ακειήο απηή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηεγνξνχκελνπ δελ ηνπ επέηξεςε λ' 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά αξρηθά (δχζπλνηα, κνχδηαζκα δεμηνχ ρεηξφο, 

ζπαζκνί ησλ κπψλ), ζπκπηψκαηα ηα νπνία επηδεηλψζεθαλ θαη ε επίηνθνο 

ρεηξνηέξεπζε εκθαλίδνληαο έληνλε δχζπλνηα, θπάλσζε, έλαξμε κπδξηάζεσο, 

                                                           
113

 ΑΠ 2474/2008 (ΝΟΜΟ) 
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ειάηησζε ησλ θαξδηαθψλ ηφλσλ, πηψζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πηέζεσο, ζθπγκφ 

κηθξφ θαη ηαρχ θαη έιιεηςε επαθήο κε ην πεξηβάιινλ, ζπκπηψκαηα δειαδή 

ελδεηθηηθά εζσηεξηθήο αηκνξξαγίαο θαη δε ηνπ ζπλδξφκνπ βαξείαο 

θπθινθνξηαθήο δηαηαξαρήο (καηεπηηθή θαηαπιεγία ή shock), ζην νπνίν πεξηήιζε 

ε επίηνθνο απφ ηελ θεληξηθή απνθφιιεζε πιαθνχληoο, ηελ νπνία επηπφιαηα δελ 

είρε θαζφινπ δηαγλψζεη ν θαηεγνξνχκελνο θαη δελ είρε εθαξκφζεη ηελ θαηάιιειε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή, κε απνηέιεζκα απηή λα απνβηψζεη.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλαθέξεηαη φηη ν γηαηξφο "απφ ακέιεηα ηνπ, δειαδή 

απφ παξάιεηςε ηεο πξνζνρήο, ηελ νπνία φθεηιε απφ ηηο πεξηζηάζεηο λα 

θαηαβάιεη, φπσο ζα έπξαηηε θάζε κέηξηα ζπλεηφο θαη ελζπλείδεηνο ηαηξφο ηεο 

ηδίαο κε απηφλ εηδηθφηεηαο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο ηέρλεο, θαζψο 

θαη ηα ππάξρνληα "in concreto" δεδνκέλα, αθεηέξνπ ζα κπνξνχζε κε βάζε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ πεξηζηάζεηο, ηδηφηεηεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο λα ηεξήζεη θαη λ' 

απνθχγεη ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα (ζάλαηνο άιινπ), ην νπνίν απφ 

επηπνιαηφηεηα, νιηγσξία θαη αδξάλεηά ηνπ (πξνεγρεηξεηηθή) θαζφινπ δελ 

πξνέβιεςε σο δπλάκελν λα πξνθιεζεί ππ' απηνχ (άλεπ ζπλεηδήζεσο ακέιεηα)". 

Δπνκέλσο, ην Γηθαζηήξην κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα εμέζεζε ηα ζπγθξνηνχληα 

ηελ ακειή ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, απφ ηα νπνία 

ζπλάγεηαη ζαθψο ην είδνο ηεο ακέιεηαο (αζπλείδεηεο). 

Σέινο, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ ζπληξέρεη έιιεηςε εηδηθήο θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο σο πξνο ηελ αιεζή αηηία ζαλάηνπ θαη σο πξνο ηηο 

ακειείο παξαιείςεηο απηνχ θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ αηηηψδε ζχλδεζκν απηψλ κε ην 

επειζφλ ζαλαηεθφξν απνηέιεζκα, άξα ν ηζρπξηζκφο ηνπ γηαηξνχ ήηαλ αβάζηκνο 

θαη απνξξηπηένο. Καηά ηα αλσηέξσ, απεξξίθζε ε αίηεζε αλαηξέζεσο θαη νη 

πξφζζεηνη ιφγνη ηνπ γηαηξνχ γηα αλαίξεζε ηεο απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο 

Δθεηείνπ.  

Καηά ηελ ππ’ αξηζµ. 74/2000 πµβ.Πιεµ.Λαξ114, αλ θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

αλζξψπηλε δσή αξρίδεη µε ηελ έλαξμε ησλ σδίλσλ ηνπ ηνθεηνχ πνπ σζνχλ ηελ 
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έμνδν ηνπ εµβξχνπ ή φηη αξρίδεη αδηαθξίησο ζπµπησµάησλ ή σδίλσλ, αθφηνπ 

ηεζεί ζε θίλεζε εθείλε ε αιιεινπρία θάζεσλ, ε νπνία θαηά ηα δηδάγµαηα ηεο 

µαηεπηηθήο επηζηήµεο νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο γελλήζεσο (Αλδξνπιάθεο, 

Πνηληθφ ∆ίθαην, Δηδηθφ Μέξνο 1νο ηφµνο ζει. 22), σζηφζν νξζφηεξε θαηά ην 

πµβνχιην είλαη ε άπνςε φηη ε αλζξψπηλε δσή αξρίδεη ηαπηφρξνλα µε ηελ έμνδν 

έζησ θαη µέξνπο ηνπ ζψµαηνο ηνπ λενγλνχ απφ ηε µεηξηθή θνηιία, δηφηη απφ ηφηε 

ν άλζξσπνο έρεη ελψπηφλ ηνπ ηελ εηθφλα ηνπ ηηθηφµελνπ αλζξψπνπ θαη µπνξεί 

λα αληηιεθζεί ηελ χπαξμή ηνπ115.  

πλεπψο πξηλ απφ ηελ έμνδν, έζησ θαη µέξνπο ηνπ εµβξχνπ, απφ ηε µεηξηθή 

θνηιία ε ζαλάησζε απηνχ (ηνπ εµβξχνπ) απφ δφιν ή αµέιεηα δελ ζηνηρεηνζεηεί ηα 

αδίθεµα ηεο αλζξσπνθηνλίαο (απφ πξφζεζε ή αµέιεηα αληίζηνηρα), αθνχ δελ 

ππάξρεη αθφµε άλζξσπνο, αιιά ζε πεξίπησζε δφινπ µπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεί 

ελδερνµέλσο θάπνην απφ ηα αδηθήµαηα ησλ άξ. 304 θαη 304α ΠΚ αλαθνξηθά µε 

ηελ δηαθνπή ηεο εγθπµνζχλεο116. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ελαληίνλ ηνπ γηαηξνχ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε γηα ηελ πξάμε ηεο 

αλζξσπνθηνλίαο απφ αµέιεηα ππνρξένπ ζε ηδηαίηεξε επηµέιεηα θαη πξνζνρή (άξ. 

28, 15, 302 παξ. 1 ΠΚ) ζε βάξνο ηνπ λενγλνχ. Δηδηθφηεξα απνδφζεθε ζπλνπηηθά 

ζηνλ γηαηξφ φηη σο γπλαηθνιφγνο γηαηξφο ηεο µαηεπηηθήο θιηληθήο απφ αµέιεηα, 

δειαδή απφ έιιεηςε ηεο πξνζνρήο πνπ φθεηιε απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη 

µπνξνχζε λα θαηαβάιεη, δελ πξνείδε ην αμηφπνηλν απνηέιεζµα πνπ πξνέθπςε 

απφ ηελ πξάμε ηνπ ή πξνέβιεςε απηφ σο δπλαηφ, πίζηεπε φµσο φηη δελ ζα 

γηλφηαλ θαη έηζη δελ έιαβε εηδηθή πξφλνηα, δελ εµεξίµλεζε θαη δελ παξείρε ηηο 

αλαγθαίεο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο, ζην έµβξπν, ελφςεη εθηάθηνπ θαη ζνβαξνχ 

πξνβιήµαηνο ηεο πγείαο ηνπ, µε απνηέιεζµα ην αλσηέξσ έµβξπν λα ππνζηεί 

ελδνµήηξην αζθπμία απφ ηελ νπνία αηηία επήιζε θαη ν ζάλαηνο απηνχ.  

Ο ζάλαηνο ηνπ αλσηέξσ λενγλνχ ππήξμε ηφζν μαθληθφο, ψζηε δελ ππήξραλ 

ρξνληθά πεξηζψξηα ζηνλ θαηεγνξνχµελν λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά θαη λα πξνβεί 
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ζε θαηζαξηθή ηνµή. Δμάιινπ, ν γηαηξφο επέιεμε πξνο παξαθνινχζεζε ηνλ 

θπζηνινγηθφ ηνθεηφ, θαζφζνλ δελ ππήξρε ζηε ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε θάπνην 

αλεζπρεηηθφ ζηνηρείν, ψζηε ζχµθσλα θαη µε ηνπο νξηζµνχο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήµεο λα πξνβεί ζε θαηζαξηζή ηνµή. Αθνινχζσο, έγηλε ν θπζηνινγηθφο 

ηνθεηφο ηνπ λεθξνχ πιένλ εµβξχνπ, ππφ γεληθή αλαηζζεζία ηεο επηηφθνπ θαη µε 

ηε ζπµµεηνρή άιισλ δχν ηαηξψλ.  

Καη' αθνινπζία ησλ πξνεθηεζέλησλ δελ πξνέθπςαλ πξαγµαηηθά πεξηζηαηηθά, 

δπλάµελα λα ζεµειηψζνπλ ην αδίθεµα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ αµέιεηα. ∆ελ 

πξνέθπςε, δειαδή πιεµµειήο ζπµπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ πνπ λα ζπλδέεηαη 

αηηηαθά µε ηνλ επειζφληα ζάλαην ηνπ λενγλνχ, δελ πξνέθπςε φηη ν γηαηξφο 

παξέιεηςε νθεηιφµελε ελέξγεηα.  

Καηά ζπλέπεηα, ν ζάλαηνο ηνπ αλσηέξσ λενγλνχ νθείιεην ζε ελδνµήηξηα 

αζθπμία ε νπνία πηζαλφλ λα νθείιεην ζε πεξίζθπμε ηνπ νµθαιίνπ ιψξνπ εληφο 

ηεο µήηξαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θηλήζεσλ ηνπ εµβξχνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

ηνθεηνχ, ή ζε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίµαηνο ηνπ νµθαιίνπ ιψξνπ, ή ζε 

θαξδηαθή αλαθνπή, αηηίεο, νη νπνίεο φµσο δελ νθείινληαη ζε εμσηεξηθή ελέξγεηα 

θαη µάιηζηα ζε αµέιεηα ηνπ γηαηξνχ. Σν δηθαζηήξην, ινηπφλ, έθξηλε φηη ν γηαηξφο 

ελήξγεζε ζχµθσλα µε ηνπο νξηζµνχο ηεο ηαηξηθήο επηζηήµεο. Απφ ηα 

πξνεθηεζέληα ζαθψο πξνέθπςε, φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία αµειείαο ηνπ ηαηξνχ 

γηα ηνλ επειζφληα ζάλαην ηνπ παξαπάλσ εκβξχνπ θαη ζπλεπψο δελ πξνέθπςαλ 

ζνβαξέο ελδείμεηο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπµέλνπ.  

ηελ ππ’ αξηζκ. 154/2011 ΑΠ117 εξεπλήζεθε ε ηαηξηθή επζχλε θαη νη επηκέξνπο 

πξνυπνζέζεηο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο γηαηξνχ πξνο απνδεκίσζε. Δπηπιένλ, 

νξίζηεθε ε έλλνηα ακεινχο ηεο εθηέιεζεο θαζεθφλησλ θαη πξνζδηνξίζηεθε ν 

φξνο ηεο ηεο αηηηψδνπο ζπλαθείαο, θαζψο θαη νη αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ν 

γηαηξφο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  
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Δηδηθφηεξα, εθδφζεθαλ νη απνθάζεηο 22794/2001 ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο 3037/2003 ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε κε ηελ έλδηθε αγσγή, πνπ άζθεζε ν αλήιηθνο, εθπξνζσπνχκελνο 

λφκηκα απφ ηνπο γνλείο ηνπ, ηζρπξίζηεθε φηη ε κεηέξα ηνπ γέλλεζε ζην παξειζφλ 

πξφσξα ηέθλν, ην νπνίν ιφγσ ηεο πξφσξεο γέλλεζεο ηνπ, ηεο αλαπλεπζηηθήο 

δπζρέξεηαο θαη ησλ έληνλσλ δπζκνξθηψλ θαη θαξδηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζίαζε, απεβίσζε. Οη γνλείο ηνπ, κε δεδνκέλν ην δπζκνξθηθφ ζχλδξνκν θαη 

ηελ ζπγγεληθή θαξδηνπάζεηα πνπ ήηαλ νη αηηίεο ζαλάηνπ ηνπ παξαπάλσ ηέθλνπ 

ηνπο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πξναλαθεξζείζα κεηέξα είρε ηζηνξηθφ παηδηθψλ 

ζαλάησλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο, επηζπκψληαο ην παηδί πνπ ζα απνθηήζνπλ ζην 

κέιινλ λα είλαη πγηέο, δήηεζαλ ζρεηηθή γελεηηθή θαζνδήγεζε.  

Δθεί πιεξνθνξήζεθαλ φηη ε αζθαιέζηεξε κέζνδνο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ε εμέηαζε θαξπνηχπνπ ησλ γνλέσλ, ε νπνία δίλεη απνηειέζκαηα γηα ηελ χπαξμε 

ή κε ρξσκνζσκηθήο αλσκαιίαο ζε θάπνηνλ απφ ηνπο γνλείο θαη φηη ε ηπρφλ 

χπαξμε ηέηνηαο αλσκαιίαο νδεγεί κε κεγάιε πηζαλφηεηα ζηελ γέλλεζε παηδηνχ 

κε δπζπιαζίεο ή λεθξνχ. ηελ ζπλέρεηα θαη αθνχ έιαβαλ ηελ δηαβεβαίσζε φηη 

εθφζνλ ε δηάγλσζε ηνπ θαξπνηχπνπ ζηνπο γνλείο ήηαλ θπζηνινγηθή, δελ ζα 

ππήξρε θακία θιεξνλνκηθή αηηία γηα γέλλεζε παηδηνχ κε θπζηνινγηθνχ, 

ππνβιήζεθαλ θαη νη δχν γνλείο ηνπ ζε εμεηάζεηο θαξπνηχπνπ, πνπ 

δηελεξγήζεζαλ απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο αλσηέξσ Κιηληθήο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ήηαλ θπζηνινγηθά, φπσο απηφ βεβαηψζεθε απφ ηελ ελ 

ιφγσ ηαηξφ. Μεηά απφ απηά ε κεηέξα ηνπ θαηέζηε έγθπνο ζηνλ ίδην (ελάγνληα 

αλήιηθν), ιφγσ δε ηνπ επηβαξεκέλνπ ηζηνξηθνχ νη γνλείο ηνπ έθξηλαλ ζθφπηκν θαη 

επηζθέθζεθαλ θαη ην ηδησηηθφ εξγαζηήξην, φπνπ θαη αλέθεξαλ ζηελ ηαηξφ 

κηθξνβηνιφγν, φιν ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ.  

ηε ζπλέρεηα επαθνινχζεζε "πξνγελλεηηθφο ρξσκνζσκηθφο έιεγρνο ακληαθνχ 

πγξνχ", πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ελαγνκέλε, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ 

"έκβξπν άξξελ, ρσξίο εκθαλείο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο", φηη χζηεξα θαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα απηά, αιιά θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο ελαγνκέλεο φηη ε ίδηα ήηαλ 

εηδηθή ζηηο ρξσκνζσκηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, φηη ε κέζνδνο πνπ 
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αθνινπζήζεθε ήηαλ ε πιένλ έγθπξε γηα ηελ δηάγλσζε ησλ ρξσκνζσκηθψλ 

αλσκαιηψλ θαη φηη αθνχ ην έκβξπν δελ παξνπζηάδεη θακία ρξσκνζσκηθή 

αλσκαιία, επξφθεηην λα γελλεζεί παηδί πγηέο, ζπλερίζζεθε ε θχεζε θαη έπεηηα 

γελλήζεθε απηφο (ελάγσλ), πάζρσλ απφ "ζνβαξή ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

δε ηεηξαπιεγία ιφγσ ζνβαξψλ εγθεθαιηθψλ ζπγγελψλ θαθψζεσλ", ζπλεπεία 

ησλ νπνίσλ παζήζεσλ είλαη αλάπεξνο θαηά πνζνζηφ 100%.  

Δθζέηνληαο πεξαηηέξσ φηη ε γέλλεζε ηνπ κε ηηο παξαπάλσ παζήζεηο νθείιεηαη 

ζε βαξεηά ακέιεηα ηεο γηαηξνχ, ε νπνία απφ έιιεηςε ηεο πξνζνρήο πνπ φθεηιε 

ιφγσ ησλ πεξηζηάζεσλ θαη κπνξνχζε λα επηδείμεη, ιφγσ ηνπ επαγγέικαηνο ηεο, 

θαηέιεμε ζε εζθαικέλε δηάγλσζε, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα ηεο ακέιεηαο απηήο 

ηελ ζπλέρηζε ηεο θχεζεο θαη ηελ γέλλεζε ηνπ θαη φηη απηφο ζπλεπεία ησλ σο άλσ 

παζήζεσλ ηνπ, νη νπνίεο νθείινλην ζηελ χπαξμε ηεο σο άλσ ρξσκνζσκηθήο 

αλσκαιίαο, ππέζηε εζηθή βιάβε, δήηεζε, λα αλαγλσξηζζεί φηη ε ελαγνκέλε 

νθείιεη λα ηνπ θαηαβάιεη απφ ηελ αηηία απηή, σο εχινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

ην πνζφ ησλ 999.985.000 δξρ.  

Χζηφζν, ην δηθαζηήξην απεθάλζε φηη αιεζή ππνηηζέκελα ηα αλαθεξφκελα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, δελ ππάξρεη ε αλαγθαία ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο 

επηθαινχκελεο ακέιεηαο ηεο ελαγφκελεο ηαηξνχ πεξί ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν 

θαη ηνπ επειζφληνο απνηειέζκαηνο, αθνχ ε θεξφκελε σο άλσ πάζεζε ηνπ 

ελάγνληνο ήηαλ ζπκθπήο πξνο ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηαπηζησζείζα γελλεηηθή ηνπ 

παξνπζία (επηπξφζζεην πιηθφ ζην ρξσκφζσκα 13) θαη φρη απφηνθνο ηνπ 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ.  

Σν Δθεηείν, πνπ κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηνπ έθξηλε φηη ε αγσγή δελ 

είλαη λφκηκε, δηφηη ππφ ηα εθηηζέκελα ζ` απηήλ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δελ 

ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ελαγφκελεο θαη ηνπ 

επειζφληνο απνηειέζκαηνο, δελ παξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 914, 932 

ΑΚ θαη 24 ηνπ ΑΝ 1565/1939. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν Άξεηνο Πάγνο 

απέξξηςε ηελ αίηεζε γηα αλαίξεζε ηεο ππ` αξηζ. 3037/2003 απνθάζεσο ηνπ 

Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο. 
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ηελ ππ’ αξηζκ. 496/2010 ΑΠ118 εμεηάζηεθαλ ηα κέζα εμεηδίθεπζεο ησλ θαλφλσλ 

ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαηά ηελ ηερλεηή δηαθνπή εγθπκνζχλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην Γηθαζηήξην πξαγκαηεχηεθε ηελ έθηξσζε ζε ηδησηηθφ ηαηξείν, 

δίρσο ην ηειεπηαίν λα πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ 

επέιεπζε ζαλάηνπ απφ ακέιεηα ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ.  

Ο ζχδπγνο αμίσζε γηα ηνλ απφ ακέιεηα ησλ γηαηξψλ πξνμελεζέληα ζάλαην ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο ςπρηθήο νδχλεο ηνπ θαη απνδεκίσζε γηα 

ζηέξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζαλνχζαο.  

Απφ ηα άξζξα 914, 330, 297-299, 200, 281 θαη 288 ηνπ Α.Κ., ζπλάγεηαη φηη ν 

ηαηξφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε παξνρήο 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο 

θεθηεκέλεο πείξαο θαη λα επηδεηθλχεη επηκέιεηα, επζπλφκελνο αλ, έζησ θαη ζηα 

πιαίζηα ηεο ππνρξεψζεψο ηνπ παξνρήο γεληθψλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ, ελήξγεζε 

θαηά παξάβαζε απηψλ ησλ θαλφλσλ θαη δελ επέδεημε ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα 

θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, ηθαλή θαη κπνξεί αληηθεηκεληθά 

λα επηθέξεη, κε ηελ θαλνληθή θαη ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ην 

επηδήκην απνηέιεζκα119.  

Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θνηλψο αλαγλσξηζκέλσλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, 

ζπλήζσο φκσο νη ζρεηηθέο γλψζεηο, ιφγσ ηνπ εμφρσο εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, 

απνηεινχλ αληηθείκελν απνδείμεσο (άξζξα 336 θαη 337 ηνπ Κ.Πνι.Γηθ.). 

Πεξαηηέξσ θαηά ηα άξζξα 3 παξ. 1 θαη 2 παξ. 2, 4 ηεο ΤΑ "Πεξί πξνζηαζίαο ηεο 

πγείαο ηεο γπλαίθαο πνπ ππνβάιιεηαη ζε ηερλεηή δηαθνπή εγθπκνζχλεο", 

"Σερλεηή δηαθνπή εγθπκνζχλεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο δσδέθαηεο εβδνκάδαο 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηνξηζηηθά νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λφκνπ 1609/86 γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε Ννζνθνκεία ηνπ Δ..Τ., Παλεπηζηεκηαθά 

θαη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Ζ επέκβαζε ελεξγείηαη απφ γηαηξφ καηεπηήξα - 

                                                           
118

 ΑΠ 496/2010 (Α΄ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΝΟΜΟ, ΥΡΗΓ 2011/176, ΝΟΒ 2011/52) 

119
 ΑΠ 1270/1989, 230/1978 
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γπλαηθνιφγν κε ηε ζπκκεηνρή αλαηζζεζηνιφγνπ, ππεπζχλνπ γηα ηελ παξνρή 

αλαηζζεζίαο ή αλαιγεζίαο.  

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ην Δθεηείν δέρζεθε  ηα αθφινπζα: Ζ έγθπνο ζην 

ρξνληθφ ζηάδην ηεο φγδνεο εβδνκάδαο θαη επεηδή είρε ηεθλνπνηήζεη πξν 

πεληακήλνπ κε θαηζαξηθή ηνκή απνθάζηζε κε ην ζχδπγφ ηεο θαη ηνλ ζεξάπνληα 

ηαηξφ ηεο λα δηαθνπεί ηερλεηά ε εγθπκνζχλε ηεο κε έθηξσζε, ζην ηαηξείν ηνπ 

πξψηνπ ελαγνκέλνπ, απφ απηφλ, κε ηε βνήζεηα ηαηξνχ αλαηζζεζηνιφγνπ. 

Αθνινχζσο, έιαβε ρψξα ε κεηά απφ ζπλελλφεζε ησλ δχν ηαηξψλ, ηνπ πξψηνπ 

καηεπηήξα-γπλαηθνιφγνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ αλαηζζεζηνιφγνπ, αλαδνρή ηεο 

επζχλεο ηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έθηξσζεο ζην ηδησηηθφ ηαηξείν ηνπ πξψηνπ, 

κνινλφηη δελ πιεξνχζε απηφ ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο νξγαλσκέλεο 

λνζειεπηηθήο κνλάδαο. 

Ο ηαηξφο αλαηζζεζηνιφγνο επέθεξε ζηελ έγθπν παξαηεηακέλε λάξθσζε γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε έθηξσζε ζε απηήλ ρσξίο λα πξνεηνηκάζεη ηελ απαηηνχκελε 

αγσγή γηα ην ελδερφκελν κεηαγρεηξεηηθήο επηπινθήο θαη επηθίλδπλεο γηα ηελ 

πγεία ηεο εγθχνπ έθβαζεο ηεο επέκβαζεο γηα ηελ αλάλεςε θαη αλαδσνγφλεζή 

ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο θαη ελψ απηή ήηαλ αθφκε ζην ζηάδην ηεο 

αλαξξφθεζεο ηνπ εκβξχνπ κε εηδηθφ ηαηξηθφ φξγαλν, απφ ακέιεηα ηνπ πξψηνπ 

ελαγνκέλνπ επήιζε ηξψζε ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ ζψκαηνο ηεο κήηξαο ηεο εγθχνπ 

ζε απφζηαζε 1 εθαηνζηνχ απφ ηνλ ηζζκφ, κε ζπλέπεηα ε έγθπνο λα ππνζηεί 

εζσηεξηθή αηκνξξαγία.  

Σα ζπκπηψκαηα, ηα νπνία ζπλερψο επηδεηλψλνληαλ, αμηνινγήζεθαλ εζθαικέλα 

απφ ηνλ γηαηξφ, γη` απηφ δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ηνπ ηδηψηε ηαηξνχ-θαξδηνιφγνπ. Ο 

αλαηζζεζηνιφγνο, ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο θαη 

κεηά απφ απηήλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ηεο 

παζνχζαο, δελ ήηαλ ζε ζέζε, αθνχ ε επέκβαζε έιαβε ρψξα ζε ρψξν (ηδησηηθφ-

ηαηξείν), ν νπνίνο εζηεξείην ηεο αλάινγεο θαη αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, λα δηαηεξήζεη ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο απηήο κε 

απνηέιεζκα, παξά ηε βνήζεηα θαη ηνπ σο άλσ ηαηξνχ θαξδηνιφγνπ ε παζνχζα 

δελ κπφξεζε λα αλαλήςεη. Έηζη, νη γηαηξνί αλαγθάζηεθαλ λα ηελ κεηαθέξνπλ, 
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ελψ ήδε βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε θιηληθψο λεθξνχ αηφκνπ, ζην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν, φπνπ επήιζε ν ζάλαηνο ηεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απνδείρηεθε φηη ν ζάλαηνο ηεο 

εγθχνπ νθείιεηαη ζε ζπγθιίλνπζα ηαηξηθή ακέιεηα θαη ησλ δχν ελαγνκέλσλ 

ηαηξψλ. πγθεθξηκέλα, νθείιεηαη ζηελ ακέιεηα ηνπ πξψηνπ γηαηξνχ, ν νπνίνο απφ 

έιιεηςε ηεο πξνζνρήο ηελ νπνία φθεηιε θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη σο κέζνο 

ζπλεηφο ηαηξφο ρεηξνχξγνο - καηεπηήξαο - γπλαηθνιφγνο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ελήξγεζε θαηά παξάβαζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαλφλσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη εκπεηξίαο ρσξίο λα ηεξήζεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξφλνηαο θαη αζθάιεηαο, κε 

πξάμεηο θαη παξαιείςεηο πνπ είραλ σο ζπλέπεηα λα επέιζεη ν ζάλαηνο ηεο 

εγθχνπ.  

πγρξφλσο νθείιεηαη ζηελ ακέιεηα ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ, ν νπνίνο απφ έιιεηςε 

ηεο πξνζνρήο ηελ νπνία θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη σο κέζνο ζπλεηφο ηαηξφο 

αλαηζζεζηνιφγνο. Δπνκέλσο, ν ζάλαηνο ηεο Ε νθείιεηαη ζηελ ζπγθιίλνπζα 

ακέιεηα θαη ησλ δχν ελαγνκέλσλ.  

Σν πξσηνβάζκην, ινηπφλ, δηθαζηήξην πνπ έθξηλε φηη απνθιεηζηηθά ππαίηηνο γηα ην 

ζάλαην ηεο εγθχνπ είλαη ν πξψηνο γηαηξφο θαη απέξξηςε ηελ αγσγή σο πξνο ην 

δεχηεξν, έζθαιε ζηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ. Ζ αηηηψδεο ζπλάθεηα: α) κεηαμχ 

ηεο σο άλσ αδπλακίαο ηνπ γηαηξνχ λα δηαηεξήζεη ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ηεο ππνβιεζείζαο ζε άκβισζε θαη ηνπ επειζφληνο ζαλάηνπ απηήο 

θαη β) κεηαμχ ηεο ζπγθαηαζέζεσο ηνπ ηαηξνχ αλαηζζεζηνιφγνπ λα ζπκπξάμεη κε 

ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ γπλαηθνιφγν - ρεηξνπξγφ ζην ηδησηηθφ απηνχ ηαηξείν θαη ηνπ 

δπζκελνχο απνηειέζκαηνο, β) Ζ χπαξμε ππαηηηφηεηαο κε ηε κνξθή ηεο ακέιεηαο 

ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ην ζάλαην ηεο εγθχνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππαηηηφηεηα 

(θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλε) ηνπ καηεπηήξα, είραλ σο απνηέιεζκα λα θξηζεί θαη ν 

αλαηζζεζηνιφγνο έλνρνο γηα αλζξσπνθηνλία εμ ακειείαο. 
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Ζ ππ’ αξηζκ. 1631/2010 ΑΠ120 πξαγκαηεχεηαη ηελ ηαηξηθή επζχλε, ππφ ην πξίζκα 

ηεο πξφθιεζεο δεκίαο ζε έκβξπν απφ ηαηξφ - γπλαηθνιφγν θαηά ηε γέλλεζε 

απηνχ κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Ζ ηειεπηαία είρε σο απνηέιεζκα ηε καηεπηηθή 

παξάιπζε ζε άλσ άθξν ηνπ εκβξχνπ. Αίηεκα απνηέιεζε ε επηδίθαζε ηεο 

επζχλεο ηνπ γηαηξνχ γηα απνδεκίσζε, ηδηαίηεξν χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίζηεθε 

ιφγσ αλαπεξίαο ηνπ παζφληνο. Οη πξνυπνζέζεηο απηήο θξίζεθαλ θαη΄ άξζξν 

931 ΑΚ. Ζ δηάθξηζε απηήο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηελ αμίσζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζπληειέζηεθε εμαηηίαο εζηθήο βιάβεο. Χο απφξξνηα ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο, αλαηξέζεθε ε ππ΄ αξηζκ. 3/2009 Δθεηεηαθή απφθαζε ιφγσ ειιείςεσο 

λνκίκνπ βάζεσο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ αξ. 931 ΑΚ. 

πγθεθξηκέλα, εθδφζεθαλ νη απνθάζεηο: 692/1999, 280/2005 πξνδηθαζηηθέο, 

26/2007 νξηζηηθή ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 3/2009 ηνπ Δθεηείνπ, ε αλαίξεζε ηεο 

ηειεπηαίαο απνηέιεζε αληηθείκελν εμέηαζεο εθ κέξνπο ηνπ ΑΠ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε δέρζεθε ηελ χπαξμε ππαηηηφηεηαο ηεο 

γηαηξνχ γηα ηελ πξνθιεζείζα καηεπηηθή παξάιπζε βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο 

αξηζηεξά ηνπ ηέθλνπ. Απνδείρζεθε πεξαηηέξσ φηη ε ζσκαηηθή βιάβε ηνπ ηέθλνπ, 

νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηεο  ηαηξνχ γπλαηθνιφγνπ-καηεπηήξνο, ε νπνία κε 

θαηαβάιινληαο ηε ζχλεζε θαη πξνζνρή πνπ φθεηιε θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη 

θαη ηελ νπνία ζηε ζέζε ηεο ζα θαηέβαιε θάζε κέζνο ζπλεηφο ηαηξφο ηεο ίδηαο 

εηδηθφηεηαο, πξνέβε ζε βίαηνπο καηεπηηθνχο ρεηξηζκνχο, αληίζεηνπο ζηνπο 

παξαδεδεγκέλνπο ηαηξηθνχο θαλφλεο.  

Δηδηθφηεξα ,θαηά ηελ έμνδν ηνπ εκβξχνπ απφ ην ππειηθφ θαλάιη πξνζπάζεζε λα 

εθβάιεη ην έκβξπν ηξαβψληαο απηφ κε δχλακε απφ ηελ αξηζηεξή σκνπιάηε, θαηά 

παξάβαζε ηεο απνξξένπζαο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Α.Ν. 

1565/1939 ππνρξέσζήο ηεο λα ελεξγήζεη ηνλ ηνθεηφ κε ήπηεο, ςχρξαηκεο θαη 

κεζνδηθέο θηλήζεηο, ππάξρεη δε αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο πξάμεο ηεο 

ελαγνκέλεο θαη ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο ηεο παζνχζαο, θαζψο θαη ηεο πεξαηηέξσ 

δεκίαο πνπ απηή ππέζηε.  
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 ΑΠ 1631/2010 (Α΄ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΝΟΜΟ) 
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Σν Δθεηείν δέρζεθε αξρηθά ηελ έθεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ελ κέξεη ηελ έλδηθε αγσγή 

ησλ γνλέσλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο ηεο αληηδίθνπ 

γηα ηελ πξνθιεζείζα ζηε ζπγαηέξα ηνπο καηεπηηθή πάξεζε (άξζξ. 330, 914 ΑΚ 

θαη 24 α.λ. 1565/1939). Ώζηε, ην Γηθαζηήξην πξνζδηφξηζε εηδηθφηεξα ζε ακέιεηα 

ηελ ππαηηηφηεηα ηεο γπλαηθνιφγνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηεο θαζήθνληνο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνθεηνχ ηεο εγθχνπ.  

Καηά ην Γηθαζηήξην: «Απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 931 ΑΚ, πνπ νξίδεη φηη "ε 

αλαπεξία ή παξακφξθσζε πνπ πξνμελήζεθε ζηνλ παζφληα ιακβάλεηαη 

ηδηαίηεξα ππφςε θαηά ηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο, αλ επηδξά ζην κέιινλ 

ηνπ", ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 298,299,914,929 θαη 932 ΑΚ 

πξνθχπηεη φηη ε αλαπεξία ή ε παξακφξθσζε πνπ πξνμελείηαη ζηνλ παζφληα, 

εθηφο απφ ηελ επίδξαζε, ηελ νπνία κπνξεί λα αζθήζεη ηφζν ζην χςνο ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πνπ ζα ζηεξείηαη ν παζψλ ζην κέιινλ ή ζα μνδεχεη 

επηπιένλ εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ, φζν θαη ζην χςνο ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα επηδηθαζζεί γηα ηελ εζηθή βιάβε ηνπ, κπνξεί λα 

ζεκειηψζεη θαη απηνηειή αμίσζε γηα απνδεκίσζή ηνπ, αλ επηδξά ζην κέιινλ ηνπ. 

Χζηφζν θαηά ηελ αιεζηλή έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξ. 931 ΑΚ, σο κέιινλ ηνπ 

παζφληνο λνείηαη ην νηθνλνκηθφ ηνπ κέιινλ θαη ζπλεπψο ε απηνηειήο γηα ηελ αηηία 

απηή αμίσζή ηνπ απνδεκίσζεο, είηε πξφθεηηαη γηα αλαπεξία ηνπ, δειαδή γηα 

πξνθαινχκελε έιιεηςε ηεο ζσκαηηθήο, λνεηηθήο ή ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ είηε γηα παξακφξθσζε, πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηηο απφςεηο ηεο 

ηαηξηθήο, αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο δσήο (ΑΠ 268/2008), παξέρεηαη γηα ηελ 

θάιπςε πεξηνπζηαθήο θαη κφλνλ δεκίαο ηνπ θαη κάιηζηα κειινληηθήο. Γειαδή δελ 

είλαη αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ παζφληνο θαηά ην κέηξν 

απνθαηάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπ απαμίσζεο απφ ηελ αλαπεξία ή ηελ 

παξακφξθσζή ηνπ νχηε αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηεο ζπλαθνχο εζηθήο 

βιάβεο ηνπ, ε νπνία βξίζθεη έξεηζκα κφλν ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 932 ΑΚ θαη φρη 

ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 931 ΑΚ, αθνχ ζηελ ηειεπηαία γίλεηαη ιφγνο γηα 

απνδεκίσζε θαη φρη γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε121».  
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Έηζη φκσο πνπ έθξηλε ην Δθεηείν παξαβίαζε κε εζθαικέλε εξκελεία ηελ 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηάηαμε ηνπ άξζξ. 931 ΑΚ, αθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

απνδεκίσζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο αλήιηθεο, ψζηε λα κεηξηαζζεί ε δπζκελήο γηα 

ην κέιινλ ηεο επίδξαζε απφ ηελ ζπλαθή αλαπεξία ηεο, ζπλαμηνιφγεζε θαη ηελ 

αλάγθε ηεο λα απνθαηαζηαζεί κε γάκν, δειαδή αλεπίηξεπηα ηεο επηδίθαζε θαη 

γηα ηελ αηηία απηή απνδεκίσζε θαη γεληθφηεξα γηα δεκία κε πεξηνπζηαθή. 

Καηά ηα παξαπάλσ, ν ΑΠ αλαίξεζε ηελ ππ` αξηζ. 3/2009 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ, 

θαηά ην θεθάιαηφ ηεο πνπ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ηεο 

γπλαηθνιφγνπ λα θαηαβάιεη ζηνπο γνλείο ην πνζφ ησλ 23.477,62 επξψ, σο 

απνδεκίσζε ηεο αλήιηθεο ζπγαηέξαο ηνπο γηα ηελ πξνμελεζείζα ζ` απηή απφ 

ππαηηηφηεηα ηεο γηαηξνχ αλαπεξία. 

Με ηελ 1431/2010 ΑΠ (ΠΟΗΝ)122 εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε ηεο αλζξσπνθηνλίαο 

εμ ακειείαο θαηά ζπξξνή δχν δηδχκσλ λενγλψλ. Καηεγνξνχκελνη ήηαλ: α) ν 

ηαηξφο γπλαηθνιφγνο θαη β) αλεηδίθεπηνο ηαηξφο απιψο πηπρηνχρνο Ηαηξηθήο 

ρνιήο θαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζηε Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγία. Με ηελ 302/2009 

απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Παηξψλ, θεξχρζεθαλ έλνρνη, ζε δεχηεξν 

βαζκφ, γηα αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα θαηά ζπξξνή, δχν πξνψξσο 

γελλεζέλησλ απφ ηελ πνιηηηθψο ελάγνπζα λενγλψλ, ν γπλαηθνιφγνο θαη ν 

αλεηδίθεπηνο ηαηξφο απιψο πηπρηνχρνο Ηαηξηθήο ρνιήο, ζηνπο νπνίνπο 

επηβιήζεθε ζπλνιηθή πνηλή θπιαθίζεσο 15 κελψλ ζε θαζέλα.  

Δηδηθφηεξα ν πξψηνο θαηεγνξνχκελνο απφ ακέιεηά ηνπ, δειαδή απφ έιιεηςε ηεο 

πξνζνρήο πνπ φθεηιε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ θαη ηηο θξαηνχζεο ζπλήζεηεο ζηνλ νηθείν ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπ θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, δελ 

πξνέβιεςε ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα πνπ επέθεξε ε πξάμε ηνπ. Δηδηθφηεξα, 

θξίζεθε φηη απηφο επζχλεηαη γηα ην ζάλαην ησλ δπν λενγλψλ, δηφηη σο ζεξάπσλ 

γηαηξφο ηεο παξαπάλσ εγθχνπ θαη έρνληνο ηελ επνπηεία ηεο Μαηεπηηθήο Κιηληθήο 

παξέιεηςε λα επνπηεχζεη πξνζσπηθά ηελ πνξεία ηεο θχεζεο απηήο ηφζν θαηά 
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76 
 

ηελ εηζαγσγή απηήο ζην λνζνθνκείν φζν θαη θαηά ηνλ ηνθεηφ, κε απνηέιεζκα λα 

κελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηηπρήο ηαηξηθή αληηκεηψπηζή ηνπ.  

Αληίζεηα, ν γπλαηθνιφγνο αλέζεζε ζην δεχηεξν ηελ παξαθνινχζεζή ηεο, ηνλ 

νπνίν ζπλέζηεζε σο ζπλεξγάηε ηνπ θαη ν νπνίνο ήηαλ αλεηδίθεπηνο γηαηξφο θαη 

δελ κπνξνχζε λα παξαθνινπζεί έλα ηφζν ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ, νχηε θαλ νξζή 

ηνθνιπηηθή αγσγή αθνινχζεζε, αθνχ ηε ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα θαη φρη 

ελδνθιεβίσο κε απνηέιεζκα ηελ ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο εγθχνπ. Έηζη, ε 

ηειεπηαία νδεγήζεθε ζε πξφσξν ηνθεηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ απνπζίαδε 

ν γπλαηθνιφγνο θαη δελ ήηαλ πιένλ δπλαηή ε θαηζαξηθή ηνκή ζ`απηή. 

Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ παξαιείςεσλ ηνπ γπλαηθνιφγνπ ηα δχν έκβξπα θαηά ηε 

γέλλεζή ηνπο παξνπζίαζαλ πεξηγελλεηηθή αζθπμία, νμεία αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα θαη εγθεθαιηθή αηκνξξαγία θαη απφ ηηο νπνίεο επήιζε ν ζάλαηφο 

ηνπο, ν νπνίνο δελ ζα επεξρφηαλ αλ είρε ιάβεη ρψξα πξνζεθηηθή ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε θαη ζεξαπεία ηεο εγθχνπ. Δπίζεο, ν αλεηδίθεπηνο γηαηξφο απφ 

ακέιεηά ηνπ, δειαδή απφ έιιεηςε ηεο πξνζνρήο πνπ φθεηιε ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ άζθεζε νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο θαη ηηο θξαηνχζεο 

ζπλζήθεο ζηνλ νηθείν ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, δελ πξνέβιεςε ην αμηφπνηλν 

απνηέιεζκα πνπ πξνμέλεζε ε πξάμε ηνπ.  

Δηδηθφηεξα, θξίζεθε φηη απηφο επζχλεηαη γηα ην ζάλαην ησλ δχν λενγλψλ, δηφηη 

αλέιαβε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγθχνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο εγθπκνζχλεο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηεο ζην 

παξαπάλσ λνζνθνκείν, ρσξίο λα είλαη γηαηξφο γπλαηθνιφγνο, αιιά πηπρηνχρνο 

ηεο Ηαηξηθήο θαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζηε Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγία, ρσξίο 

δειαδή λα έρεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, κε ζπλέπεηα λα κελ 

κπνξεί λα δηαγλψζεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηεο θαη λα ελεκεξψζεη γηα 

ηελ αθξηβή θαηάζηαζε ηεο θχεζεο ηνλ παξαπάλσ ζεξάπνληα γηαηξφ ηεο, ν 

νπνίνο απνπζίαδε, ψζηε απηή λα ηχρεη ηεο ελδεδεηγκέλεο ηαηξηθήο αληηκεηψπηζεο 

θαη λα νδεγεζεί ζε πξφσξν ηνθεηφ θαη ζε ζάλαην ησλ λενγλψλ. 
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Δπνκέλσο, νη δχν παξαπάλσ γηαηξνί θεξχρζεθαλ έλνρνη ηεο αλζξσπνθηνλίαο 

απφ ακέιεηα θαηά ζπξξνή. Χζηφζν, θξίζεθε φηη "δελ παξαηίζεληαη ζηελ απφθαζε 

νη  επηζηεκνληθέο απφςεηο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο θνηλψο 

αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί 

λα γελλεζεί ακθηζβήηεζε, σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα επηβίσζεο ησλ πξφσξα 

γελλεζέλησλ βξεθψλ θαη δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβίσζε ησλ παξαπάλσ βξεθψλ, εθφζνλ 

είρε επηηεπρζεί ε γέλλεζή ηνπο κε θαηζαξηθή ηνκή, αλ ππήξρε δπλαηφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξφσξσλ βξεθψλ θαη ηέινο αλ νη 

αλαθεξφκελεο "ζνβαξέο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο" ησλ βξεθψλ πιεζίαδαλ ηα φξηα 

ηεο βεβαηφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έγθπνο είρε γελλήζεη κε θαηζαξηθή 

ηνκή". 

Σειηθψο, ν ΑΠ ζπκπιήξσζε ηελ 1609/2009 απφθαζή ηνπ θαη επέθηεηλε ην 

αλαηξεηηθφ απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο θαη ζηνλ θαηαδηθαζζέληα 

γηαηξφ, κε απνηέιεζκα λα παχζεη νξηζηηθά ηελ πνηληθή ηνπ δίσμε. 

ηελ ππ’ αξηζκ. 66/2010 ΠΠΡ ΑΘ123 εξεπλήζεθαλ νη επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο επζχλεο γηαηξνχ γηα ηε γέλλεζε ηέθλνπ κε ζνβαξή 

αλσκαιία ζηελ θαξδία. Μάιηζηα, θαηαηέζεθε αγσγή εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ γηα 

απνδεκίσζε θαηά ησλ ηαηξψλ πνπ δηελήξγεζαλ ηνπο πξνγελλεηηθνχο ειέγρνπο 

θαη δελ δηέγλσζαλ ηελ αλσκαιία απηή, νχηε, ζπλαθφινπζα, ηνπο ελεκέξσζαλ 

ζρεηηθψο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πξνβνχλ ζε ηερλεηή δηαθνπή ηεο 

θπήζεσο. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ δελ ζπληζηά 

αδηθνπξαμία, δεδνκέλνπ φηη δελ ελήξγεζαλ κε ακέιεηα θαη θαηά παξάβαζε ησλ 

ηαηξηθψλ θαλφλσλ, ελψ αθφκα θη αλ ζεσξεζεί φηη παξέιεηςαλ λα δηαγλψζνπλ ηελ 

θαξδηνπάζεηα θαη πάιη ε παξάιεηςε δελ ζα απέηξεπε ην απνηέιεζκα ηεο 

γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ κε ηελ πάζεζε απηή. Καηά ην Γηθαζηήξην, δελ πθίζηαηαη 

αδηθνπξαμία νχηε θαη σο πξνο ην γεγνλφο παξάιεηςεο ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηελ 
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πάζεζε ηνπ ηέθλνπ, εθφζνλ γηα ηελ ηερλεηή δηαθνπή ηεο θπήζεσο, ζα έπξεπε λα 

κεζνιαβήζνπλ ηξίηα πξφζσπα θαη άιιε δηαδηθαζία, ηελ νπνία δελ κπνξνχζαλ 

αληηθεηκεληθά νη ίδηνη λα πξνβιέςνπλ.  

Δμάιινπ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 304 παξ. 4 ΠΚ νξίδεη φηη δελ είλαη άδηθε πξάμε ε 

ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο πνπ ελεξγείηαη κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ 

απφ ηαηξφ καηεπηήξα-γπλαηθνιφγν κε ηε ζπκκεηνρή αλαηζζεζηνιφγνπ ζε 

νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, αλ έρνπλ δηαπηζησζεί κε ηα ζχγρξνλα κέζα 

πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ, πνπ 

απάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ θαη ε εγθπκνζχλε δελ έρεη δηάξθεηα 

πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ηέζζεξηο εβδνκάδεο124. 

Καη` αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε ππφ θξίζε αγσγή απνξξίθζεθε σο θαη` νπζίαλ 

αβάζηκε, θαζφζνλ δελ απνδείρζεθε φηη νη δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ε 

έγθπνο, θαη ε ςπρηθή ζηελαρψξηα, πνπ πξνθιήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ην ηέθλν 

γελλήζεθε κε δπζπιαζία θαξδηάο, βξίζθνληαη ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε παξάλνκε 

πξάμε ή παξάιεηςε ησλ ελαγνκέλσλ.  

Με ηελ 21422/2010 ΠΛΖΜΜ ΑΘ125 κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ηαηξηθήο επζχλεο 

γηα ζσκαηηθή βιάβε εμ ακειείαο θαη ε απνβνιή δχν εκβξχσλ 13 πεξίπνπ εκέξεο 

κεηά ηε δηελέξγεηα ακληνπαξαθέληεζεο. Σν δηθαζηήξην αζψσζε ην γηαηξφ ιφγσ 

ακθηβνιηψλ, αθνχ δελ πξνέθπςε αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ πξάμεσλ θαη 

παξαιείςεσλ ηνπ ηαηξνχ θαη ηεο επειζνχζαο ζσκαηηθήο βιάβεο ηεο εγθχνπ, θαη 

δε δελ πξνέθπςε φηη ε ελ ιφγσ απνβνιή κπνξεί λα απνδνζεί ζε ακέιεηα ηνπ 

γηαηξνχ, ν νπνίνο θαη ελήξγεζε κε βάζε ηνπο θνηλψο ελδεδεηγκέλνπο θαλφλεο ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε έγθπνο, άλσ ησλ 35 εηψλ θπνθνξνχζε δίδπκα. Ο 

ζεξάπσλ ηαηξφο ηεο, ν νπνίνο παξαθνινπζνχζε ηελ εγθπκνζχλε ηεο, κεηά απφ 

ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο απρεληθήο δηαθάλεηαο ησλ εκβξχσλ ηεο γηα ηελ 

                                                           
124

 ΔθΘεζζαι 2384/2005, βι. θαη Καξάθσζηαο Η., Ζ αζηηθή επζχλε ηνπ γηαηξνχ ζην θνηλνηηθφ 

δίθαην, Αξκελφπνπινο, 1994, ζει. 15 επ 

125
 ΠΛΖΜΜ ΑΘ 21422/2010 (ΠΟΗΝΓ/ΝΖ 2010/1270) 



79 
 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρξσκνζσκηθψλ αλσκαιηψλ (ήηαλ θαη γηα ηα δχν έκβξπα 

ζεκαληηθά απμεκέλε θαη παζνινγηθή) ηεο ζπλέζηεζε λα πξνβεί ζε ιήςε 

ηξνθνβιάζηεο. Ο ηαηξφο καηεπηήξαο-γπλαηθνιφγνο, αξλήζεθε λα πξνβεί ζε 

απηήλ, δηφηη ήηαλ δχζθνιε ε ζέζε ηνπ πιαθνχληα, επεηδή βξηζθφηαλ ζε ρακειή 

ζέζε. Μάιηζηα ηεο ζπλέζηεζε φηη ήηαλ πην αζθαιέο, ιφγσ κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ 

απνβνιήο κεηά απφ ιήςε ηξνθνβιάζηεο, λα αλακείλνπλ ιίγεο εκέξεο θαη λα 

πξνβνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε ακληνπαξαθέληεζε. ηε ζπλέρεηα, ν πξναλαθεξφκελνο 

ζεξάπσλ ηαηξφο ηεο ζπλέζηεζε ακληνπαξαθέληεζε, ε νπνία είλαη ηαηξηθά 

ελδεδεηγκέλε, δνζέληνο φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε έγθπνο είρε ειηθία 

κεγαιχηεξε ησλ 35 εηψλ θαη ε απρεληθή δηαθάλεηα ησλ εκβξχσλ ήηαλ κεγαιχηεξε 

απφ ην θαλνληθφ. 

Ζ εγθπκνλνχζα είρε πιήξσο ελεκεξσζεί γηα ηνλ θίλδπλν απνβνιήο απφ ηελ 

ακληνπαξαθέληεζε απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηεο, αθνινχζσο ελεκεξψζεθαλ 

απηή θαη ν ζχδπγνο ηεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επηπινθέο πνπ κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ επέκβαζε. Πιελ φκσο, θαηά ηελ 20ε εβδνκάδα θπήζεσο, 

ήηνη δεθαηξείο εκέξεο κεηά ηελ ακληνπαξαθέληεζε έγηλε απνβνιή ησλ εκβξχσλ, 

ε νπνία δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ακέιεηα ηνπ γηαηξνχ, αθνχ απηφο ελήξγεζε 

κε βάζε ηνπο θνηλψο ελδεδεηγκέλνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο.  

πγθεθξηκέλα, επηιακβαλφκελνο ηεο επέκβαζεο, πξαγκαηνπνίεζε απηήλ lege 

artis, πξνέβε ζηηο ελδεηθλπφκελεο πξνθπιάμεηο, έιαβε ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε 

λα κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί θάζε επηπινθή ή παξελέξγεηα ζηελ εγθπκνλνχζα, 

ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο ελδείμεηο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο αζζελνχο απφ ην 

ηζηνξηθφ ηεο. Δηδηθφηεξα, δελ απνδείρζεθε φηη απφ αδεμηφηεηα θηλήζεσλ ηνπ 

ηξαπκάηηζε κε ηε βειφλα ηνλ ακληαθφ ζάθν, γηαηί ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ 

ακληνπαξαθέληεζε γίλεηαη επέκβαζε κε βειφλα ζηνλ ζάθν θχεζεο, θαη γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν ε απνβνιή είλαη θίλδπλνο εγγελήο ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ 

(ακληνπαξαθέληεζεο). Δπίζεο, δελ απνδείρζεθε απφ θαλέλα ηαηξηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ φηη ε έγθπνο γπλαίθα ππέζηε ζεςαηκία θαη νμχ ππξεηφ, ζπλεπεία 

επηπινθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ νξγαληζκφ ηεο απφ ηελ παξαπάλσ 

επέκβαζε.  
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Απφ φια ηα αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην είρε ακθηβνιίεο γηα ηελ ελνρή ηνπ γηαηξνχ, 

αθνχ δελ πξνέθπςε αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ επηθαινπκέλσλ πξάμεσλ 

θαη παξαιείςεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηεο επειζνχζαο ζσκαηηθήο βιάβεο ηεο 

εγθχνπ. Ώζηε, θεξχρζεθε αζψνο γηα ηε ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα γηα ηελ 

νπνία θαηεγνξήζεθε.  

Ζ ππ’ αξηζκ.1609/2009 ΑΠ (ΠΟΗΝ)126 άπηεηαη ηεο πνηληθήο επζχλεο ηαηξνχ γηα 

αλζξσπνθηνλία εμ ακειείαο θαηά ζπξξνή. πγθεθξηκέλα, θαίηνη ελππήξρε 

ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε εθ κέξνπο ηνπ γηαηξνχ, ν ηειεπηαίνο ηέιεζε έγθιεκα 

παξαιείςεσο πνπ νδήγεζε ζε ζάλαην δχν λενγλψλ κεηά απφ κία εβδνκάδα απφ 

ηε γέλλεζή ηνπο  ιφγσ ζθαικάησλ θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο 

απνπζίαο ηνπ ίδηνπ θαη ηεο επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο απφ αλεηδίθεπην ηαηξφ.  

Ο Άξεηνο Πάγνο αλαίξεζε ηελ ππ΄αξηζκ. 302/2009 απφθαζε ηνπ Σξηκ. Δθ. 

Παηξψλ θαζφζνλ αθελφο ε απφθαζε αλαθέξεη κελ φηη ν ηαηξφο απνπζίαδε ηελ 

ψξα ηνπ ηνθεηνχ γηα ιφγνπο πγείαο, δελ αλαθέξεη σζηφζν αλ είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα παξαβξεζεί παξά ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη αθεηέξνπ δελ αλαθέξεη αλ νη 

ελέξγεηεο έγηλαλ κε εληνιή θάπνηνπ εθεκεξεχνληνο ηαηξνχ ή θάπνηνπ άιινπ 

ηαηξνχ ηεο καηεπηηθήο θιηληθήο θαζψο θαη αλ νη ππεξεηνχληεο ζηελ θιηληθή ηαηξνί 

είραλ ελεκεξσζεί γηα ην πεξηζηαηηθφ. Γελ δηεπθξηλίδεηαη επίζεο αλ νη 

αλαθεξφκελεο ζνβαξέο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ησλ πξφσξα γελλεζέλησλ 

βξεθψλ πιεζίαδαλ ηα φξηα ηεο βεβαηφηεηαο θαη  ηέινο δελ αλαθέξνληαη νη 

ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο.  

Σειηθψο, ν ΑΠ αλαίξεζε ηελ 302/2009 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Παηξψλ 

θαη παξέπεκςε ηελ ππφζεζε, θαηά ην αλαηξνχκελν κέξνο ηεο, γηα λέα ζπδήηεζε, 

ζην ίδην δηθαζηήξην, ζπγθξνηνχκελν απφ άιινπο δηθαζηέο, εθηφο εθείλσλ πνπ 

δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο. 

Ζ ππ’ αξηζκ. 226/2009 ΠΠΡ ΥΑΝ127 πξαγκαηεχηεθε ηηο πεξηπηψζεηο 

επηηξεπφκελεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο. πγθεθξηκέλα, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη 

                                                           
126

 1609/2009 ΑΠ (ΠΟΗΝ) (Α` ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΝΟΜΟ)     

127
 ΠΠΡ ΥΑΝ 226/2009 (ΥΡΗΓ 2011/182) 
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νπνηαδήπνηε παξαθψιπζε λα απνθαζίζεη ειεχζεξα ε έγθπνο, αλ ζα ζπλερίζεη ή 

ζα δηαθφςεη ηελ θχεζε ζπληζηά πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο. Δπίζεο, 

πξαγκαηεχηεθε ηελ έλλνηα ηεο ππαίηηαο παξάιεηςεο ηνπ γηαηξνχ λα ελεκεξψζεη 

ηελ έγθπν φηη ππάξρεη ζνβαξή αλσκαιία ηνπ εκβξχνπ θαη φξηζε ηελ έλλνηα ηεο 

"ζνβαξήο αλσκαιίαο".  

Δμάιινπ, ε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 304 ΠΚ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηφζν ε έγθπνο φζν θαη ν ζχδπγφο ηεο δηθαηνχληαη 

απνδεκίσζεο ιφγσ πξνζβνιήο πξνζσπηθφηεηαο θαη΄ αξ. 59 ΑΚ. Πεξαηηέξσ, 

ζηνηρεηνζεηήζεθε ε αδηθνπξαθηηθή επζχλε γηα βιάβε ηεο πγείαο ή ηνπ ζψκαηνο 

θαη αμηψζεθε απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Φνξέαο ηεο απνδεκίσζεο 

είλαη ν παζψλ, έζησ θαη αλ είλαη αλήιηθνο. 

 Όπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 304 §§1-3 ΠΚ, ν θαλφλαο είλαη φηη 

απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο θαη γη` απηφ άιισζηε 

ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ ην άξζξν απηφ θαηά πεξίπησζε αλαθέξεη. Καη` 

εμαίξεζε, δελ είλαη άδηθε ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο (πάληνηε κε ηε 

ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ) φηαλ γίλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο 

αλαθεξφκελεο ζηελ 4ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπληζηνχλ εηδηθνχο ιφγνπο άξζεσο ηνπ αδίθνπ. Μία εμ απηψλ είλαη ε επγνληθή 

έλδεημε.  

Αλ ινηπφλ ε έγθπνο παξαθσιπζεί (είηε κε πξάμε είηε κε παξάιεηςε) ζηελ 

απφιαπζε ηεο λφκηκεο απηήο επηινγήο, πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζξ. 57 ΑΚ θαη αλ ε πξνζβνιή είλαη 

ππαίηηα, δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο ηεο βιάβεο (αξζξ. 59 

ΑΚ). Σέηνηα αμίσζε έρεη θαη ν ζχδπγνο ηεο, έζησ θαη αλ δελ είλαη ν άκεζα 

πξνζβαιιφκελνο, δηφηη αθελφο ε απφθαζε ηεο ζπλερίζεσο ή δηαθνπήο ηεο 

θπήζεσο δελ είλαη αηνκηθφ ζέκα ηεο εγθχνπ αιιά θνηλφ ζέκα ηνπ ζπδπγηθνχ ηνπο 

βίνπ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ζηελήο (ζπδπγηθήο) ζρέζεσο ηνπ κε ηελ έγθπν νη επί 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηήο δπζκελείο ζπλέπεηεο αληαλαθιψληαη θαη ζ’ απηφλ.  

                                                                                                                                                                             
 



82 
 

Γηα λα ζπληξέμεη φκσο κία ηέηνηα πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπδχγσλ 

πξέπεη λα ζηνηρεηνζεηνχληαη φιεο νη θαη` άξζ. 304 § 4 πεξ. β` ΠΚ πξνυπνζέζεηο 

επηηξεπηήο δηαθνπήο ηεο θπήζεσο ιφγσ επγνλίαο θαη θπξίσο λα έρνπλ 

δηαπηζησζεί, κε ηα ζχγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο, ελδείμεηο ζνβαξήο 

αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ128. 

ε πεξίπησζε αδηθνπξαμίαο δηθαηνχρνο ηεο ζρεηηθήο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο 

κε αληηθείκελν δαπάλεο λνζειείαο επί πξνζβνιήο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο ηνπ 

πξνζψπνπ είλαη ην πξφζσπν πνπ άκεζα πξνζβιήζεθε ζην ζψκα ή ηελ πγεία 

ηνπ. Σνχην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε λνζειίσλ ή άιιε ζπλαθήο 

δαπάλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζβιεζέληνο θαηαβάιιεηαη απφ 

ηξίην πξφζσπν ζε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσο επηβαιιφκελεο ζ` απηφ απφ ην 

λφκν φπσο ηνχην ζπκβαίλεη κε ηνπο γνλείο αλειίθνπ νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηηο 

ζρεηηθέο δαπάλεο ηνπ ππνζηάληνο βιάβε ηεο πγείαο ηνπ αλειίθνπ ζηα πιαίζηα 

εθπιεξψζεσο ηεο βαξχλνπζαο απηνχο ππνρξεψζεσο δηαηξνθήο ηνπ αλειίθνπ 

ηέθλνπ ηνπο (ΑΚ 1485, 1486).  

Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ν γηαηξφο επηδεηθλχνληαο ακειή ζπκπεξηθνξά 

αλέιαβε ηελ δηελέξγεηα ππεξερνγξαθηθνχ ειέγρνπ ρσξίο λα έρεη ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο θαη δηαβεβαίσζε ηνπο ελάγνληεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ εκβξχνπ ρσξίο λα παξαπέκςεη σο φθεηιε θαη δχλαην λα πξάμεη πξνο 

εμέηαζε θαη δηελέξγεηα ππεξερνγξαθηθνχ ειέγρνπ β` ηξηκήλνπ ζε εξεπλεηηθά 

θέληξα φπνπ εθαξκφδεηαη ε πιένλ αζθαιήο κέζνδνο ππεξερνγξαθηθνχ ειέγρνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ειηθία ηεο εγθχνπ θαη ηελ απμεκέλε απρεληθή 

δηαθάλεηα. 

Δηδηθφηεξα δηά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηαηξνχ επήιζε παξάλνκε θαη ππαίηηα 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπδχγσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ αξζξ, 2 § 1, 5 

§ 1 πλη., 57, 59 ΑΚ θαη 304 § 4 ΠΚ. δηφηη, αλ είραλ πιεξνθνξεζεί ηελ αλσκαιία 

ηνπ εκβξχνπ, ζα είραλ λφκηκν δηθαίσκα λα ζπλαπνθαζίζνπλ ηε δηαθνπή ηεο 

θπήζεσο, θαζφζνλ πθίζηαλην ελδείμεηο ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ 
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 ΔθΛαξ 544/2007 ΔιΓλε 2008.289 
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επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ, θαη δε πάζρνληνο απφ ζνβαξή 

αλσκαιία ζε θάζε πεξίπησζε κε ηάζηκε.  

πλεπεία ηεο άλσ πξνζβνιήο νη γνλείο ππέζηεζαλ βαξχηαηε εζηθή βιάβε γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο ε γηαηξφο πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηνπο ελάγνληεο 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ε νπνία, ιακβαλνκέλσλ ππφςηλ ηνπ είδνπο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο πξνζβνιήο, ησλ ζπλζεθψλ ηέιεζεο ηεο πξάμεο, ηεο βαξχηεηαο 

ηνπ πηαίζκαηνο, ηεο πεξηνπζηαθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ κέξσλ, 

πξνζδηνξίζηεθε ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ (400.000,00) επξψ, πνπ 

θξίζεθε εχινγν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ην Γηθαζηήξην. 

Με ην 31-7/2009 ΓΗΑΣ ΔΗΠΛ ΑΘ (ΠΟΗΝΓ/ΝΖ 2010/443)129 πξνζδηνξίζηεθαλ ηα 

ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο ζε ζσκαηηθή βιάβε εμ 

ακειείαο θαηά ζπξξνή, απνξξένπζα απφ ηαηξηθή επζχλε. Δλ πξνθεηκέλσ, 

θαηεηέζε έγθιεζε εηο βάξνο ηαηξψλ-καηεπηήξσλ- γπλαηθνιφγσλ γηα ζσκαηηθή 

βιάβε εμ ακειείαο γηα κεηεγρεηξεηηθή επηπινθή πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ έγθπν 

θαηφπηλ θαηζαξηθήο ηνκήο. Δλ ηέιεη, απνξξίθζεθε ε έγθιεζε θαηά ησλ ηαηξψλ, 

αθνχ αθελφο ε επηπινθή αληηκεησπίζηεθε επηηπρψο απφ ην δεχηεξν ηαηξφ, ζηνλ 

νπνίν παξαπέκθζεθε ε έγθπνο απφ ηνλ πξψην γηαηξφ, αθεηέξνπ θξίζεθε φηη ν  

πξψηνο γηαηξφο δελ επζχλεηαη γηα ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο απφ 

ακέιεηα ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν έρεη ηεζεί ππφ ηε θξνληίδα ηνπ, αλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελήξγεζε lege artis130. 

Δηδηθφηεξα, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη ν γηαηξφο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηνθεηφ θαη 

ηε κεηέπεηηα παξαθνινχζεζε ηεο κεηέξαο ελήξγεζε θαηά ηνπο θνηλψο 

αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο, νη ελέξγεηεο ηνπ ήηαλ ζχκθσλεο κε ην 

αληηθεηκεληθά επηβαιιφκελν θαζήθνλ επηκέιεηαο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα 

κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηελ επηπινθή πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ γπλαίθα ηελ εκέξα 

θαηά ηελ νπνία εθείλνο ζα έπξεπε λα κεηαβεί ζην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβιεζεί ν ίδηνο ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, αθνχ κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
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 ΓΗΑΣ ΔΗΠΛ ΑΘ 31-7/2009 (ΠΟΗΝΓ/ΝΖ 2010/443)      
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 ΑΠ 822/2006 ΠνηλΓηθ 2007,259, ΑΠ 264/2006 ΠΛνγ 2006,189, ΑΠ 290/2006 ΠνηλΥξ ΝΔ`, 54, 

ΑΠ 1250/2003 ΠνηλΥξ ΝΓ`, 322 



84 
 

αλαρψξεζεο ηνπ ε έγθπνο δελ παξνπζίαδε θαλέλα ζχκπησκα πνπ λα νδεγεί 

ηαηξηθψο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε131.  

πλαθφινπζα, αθνχ δελ πξνέθπςαλ επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ θίλεζε ηεο  

πνηληθήο δίσμεο ζε βάξνο ησλ ηαηξψλ γηα ηελ αμηφπνηλε πξάμε ηεο ζσκαηηθήο 

βιάβεο απφ ακέιεηα θαηά ζπξξνή, ε έγθιεζε απεξξίθζε. 

Με ηελ 1812/2008 ΑΠ (ΠΟΗΝ)132 ν γηαηξφο-καηεπηήξαο θαηεγνξήζεθε γηα 

ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα ειέσ εζθαικέλεο θαη απεξίζθεπηεο δηάγλσζεο φηη 

ε παζνχζα είρε  ηλνκχσκα ή θχζηε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ έγθπνο. Ζ 

ρνξήγεζε εζθαικέλεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο εθ κέξνπο ηνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο ιφγσ κεγάιεο πνζφηεηαο αθηηλνβνιίαο ζην έκβξπν. Σν 

δηθαζηήξην, ηειηθά, απέξξηςε ηελ αίηεζε γηα αλαίξεζε ηεο 151/2008 απνθάζεσο 

ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείν Κεξθχξαο. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν Κεξθχξαο, κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε 151/2008 απφθαζή ηνπ, θήξπμε έλνρν ηνλ ηαηξφ γηα ηελ πξάμε 

ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα θαη ηνπ επέβαιε πνηλή θπιάθηζεο δέθα 

κελψλ, ηελ νπνία αλέζηεηιε επί κία ηξηεηία. πγθεθξηκέλα, αλ θαη ήηαλ ηαηξφο 

καηεπηήξαο θαη ελψ ηνλ επηζθέθζεθε ε έγθπνο παξαπνλνχκελε γηα πφλνπο ζηελ 

θνηιηαθή ρψξα θαη γηα θαζπζηέξεζε ηεο εκκήλνπ ξήζεσο, απηφο απφ 

απεξηζθεςία ηνπ δελ δηέγλσζε έγθαηξα φηη ε εγθαινχζα ήηαλ έγθπνο, αιιά 

πξνέβε ζε εζθαικέλε δηάγλσζε φηη απηή είρε ηλνκχσκα αξρηθά ή θχζηε θαη 

θαηφπηλ ζπκθχζεηο ζηε κήηξα. 

Χο απνηέιεζκα, ε ππεινγξαθία είρε σο ζπλέπεηα ην έκβξπν λα δερζεί κεγάιε 

δφζε αθηηλνβνιίαο θαη ηειηθά λα απαηηεζεί ε δηαθνπή ηεο θπήζεσο εθ ηνπ ιφγνπ 
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 Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (άξζξν 9 παξ. 4 Ν 3418/2005), ν 

ηαηξφο κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ήδε πξνζθέξεη ζε αζζελή γηα ιφγνπο 

επηζηεκνληθνχο ή πξνζσπηθνχο θαη εθφζνλ δελ ηίζεηαη ζε άκεζν θίλδπλν ε δσή ή ε πγεία ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ζηελ πεξίπησζε δε απηή νθείιεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, λα ππνδείμεη άιιν ζπλάδειθν 

ηνπ γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ, φπσο, πξάγκαηη έπξαμε. 
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απηνχ θαη εθ ηεο ρνξεγήζεσο εζθαικέλεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο (ρνξήγεζε 

θαξκάθνπ ORGAMETRIL). Πεξαηηέξσ, απφ ηελ εζθαικέλε ρνξήγεζε ηνπ 

θαξκάθνπ (ORGAMETRIL) ππήξρε θίλδπλνο θαη γηα ηελ πγεία ηνπ εκβξχνπ 

(παζνινγηθή ή λνεηηθή) κε απνηέιεζκα λα απαηηεζεί άκεζε δηαθνπή ηεο θχεζεο. 

Σειηθά, ν Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ηελ αλαίξεζε ηεο 151/2008 απνθάζεσο ηνπ 

Σξηκεινχο Δθεηείν Κεξθχξαο.     

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2474/2008 ΑΠ (ΠΟΗΝ)133 εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε ηεο 

αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα ηεινχκελε κε παξάιεηςε θαηά ηαηξνχ – καηεπηήξα 

γηα ρνξήγεζε εζθαικέλεο αγσγήο ζε έγθπν. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

ππήξμε νιηγσξία ηνπ ηαηξνχ σο πξνο ηε δηάγλσζε κε απνηέιεζκα λα επέιζεη ν 

ζάλαηνο ηεο εγθχνπ. Δλ ηέιεη, ην Γηθαζηήξην επηθχξσζε ηελ ππ΄ αξηζκ. 540/2008 

Σξηκ. Δθ. Λαξ.  

Αξρηθά, ην Σξηκειέο Δθεηείν Λάξηζαο, δέρηεθε φηη ν γηαηξφο ήηαλ έλνρνο γηα ηελ 

πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα (άλεπ ζπλεηδήζεσο), δηα παξαιείςεσο. 

Αλαιπηηθά, είρε ηελ ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε ε νπνία απνξξέεη απφ ην 

ζχκπιεγκα ησλ λνκηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε νξηζκέλε έλλνκε 

ζρέζε ηνπ (σο ππαηηίνπ) δειαδή κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο ζεξάπνληνο καηεπηήξαο 

ηαηξνχ ηεο ζαλνχζαο, επηηφθνπ θαη εγγπεηνχ ηεο ζσκαηηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη 

πγείαο θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εγθπκνζχλεο ηεο έσο πέξαηνο ηνπ 

ηνθεηνχ". Γηα ηελ πξάμε ηνπ δε απηή, ν γηαηξφο θαηαδηθάζηεθε ζε πνηλή 

θπιάθηζεο δέθα νθηψ κελψλ, ε εθηέιεζε ηεο νπνίαο αλεζηάιε γηα ηξία έηε.   

Ζ ακέιεηά ηνπ, ζπλίζηαηαη ζην φηη απηφο έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηαηξνχ 

καηεπηήξα-γπλαηθνιφγνπ, πνπ δηαηεξεί θαη εθκεηαιιεχεηαη γπλαηθνινγηθή, 

καηεπηηθή θιηληθή, κνινλφηη γλψξηδε φηη ε 32ρξνλε επίηνθνο, ηεο νπνίαο είρε 

αλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ήιεγρε ηελ εμέιημε ηνπ θπνθνξνχκελνπ 

εκβξχνπ ηεο, απηφο Α) παξέιεηςε ην νπζηψδεο θαη επηβαιιφκελν εθ ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνπ επαγγέικαηνο θαζήθνλ ακέζνπ, ζπλερνχο, ππθλήο εμεηάζεσο θαη 
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παξαθνινπζήζεσο ηεο άλσ επηηφθνπ, θαη Β) Καηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο, δελ θξφληηζε ακέζσο θαη έγθαηξα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

αηηίαο ησλ πξνδξφκσλ ζπκπησκάησλ, αιιά, αληηζέησο, αξθέζζεθε ζε απιή 

θιηληθή εμέηαζε, παξά ηηο ζπλερείο νριήζεηο ησλ ζπλνδεπφλησλ ηελ επίηνθν 

ζπγγελψλ ηεο.  

Ζ ακειήο απηή ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ δελ ηνπ επέηξεςε λ` αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα ζπκπηψκαηα ηα νπνία επηδεηλψζεθαλ θαη ε επίηνθνο 

ρεηξνηέξεπζε θαη δε ηνπ ζπλδξφκνπ βαξείαο θπθινθνξηαθήο δηαηαξαρήο 

(καηεπηηθή θαηαπιεγία ή shock), ζην νπνίν πεξηήιζε ε επίηνθνο απφ ηελ θεληξηθή 

απνθφιιεζε πιαθνχληoο, ηελ νπνία επηπφιαηα δελ είρε θαζφινπ δηαγλψζεη ν 

θαηεγνξνχκελνο θαη δελ είρε εθαξκφζεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή, κε 

απνηέιεζκα απηή λα απνβηψζεη. Δλ ηέιεη, Ο Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ηελ αίηεζε 

αλαηξέζεσο θαη ηνπο πξφζζεηνπο ιφγνπο ηνπ γηαηξνχ γηα αλαίξεζε ηεο 540/2008 

απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Λάξηζαο.  

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 72/2008 ΔΦ ΑΗΓ (ΠΟΗΝ)134, ην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην,  

θήξπμε έλνρε ηελ πξψηε γηαηξφ, δηφηη απφ ακέιεηα δελ πξνέβε ζε θαηζαξηθή 

ηνκή ζηελ έγθπν, κνινλφηη κεηά ηε ξήμε ζπιαθίνπ εκθαλίζηεθε θερξσζκέλν 

ακληαθφ πγξφ, κε απνηέιεζκα λα ππνζηεί ην ηέθλν πνπ θπνθνξνχζε απηή 

ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία. Δληνχηνηο, θεξχρζεθε αζψνο ν δεχηεξνο γηαηξφο γηα ηελ 

πξάμε ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα, θαζψο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο αζζελνχο, ηήξεζε ην επηβεβιεκέλν 

θαζήθνλ πξνζνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο, δηελεξγψληαο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αζθάιεηα 

ηφζν ηεο εγθχνπ φζν θαη ηνπ εκβξχνπ, ελψ θαηά ηελ εκέξα ηνπ ηνθεηνχ ν ίδηνο 

απεξγνχζε θαη δελ κεηέβε θαζφινπ ζην λνζνθνκείν, κε απνηέιεζκα λα αλαιάβεη 

πιένλ ηνλ ηνθεηφ ε πξψηε γηαηξφο. 
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Με ηελ ππ’ αξηζκ. 375/2008 ΔΦ ΗΧΑΝΝ135 θαζνξίζηεθε ε ηαηξηθή επζχλε 

καηεπηήξα – γπλαηθνιφγνπ γηα κφληκε πνιιαπιή αλαπεξία λενγλνχ. Κξίζεθε, 

ζπγθεθξηκέλα, φηη ε πεξηγελλεηηθή αζθπμία πνπ νθείιεηαη ζε ελδνκήηξηα ινίκσμε 

είλαη πνιχ δχζθνια αληηιεπηή. πλεπψο, ην Δθεηείν απεθάλζε φηη ε βιάβε ηεο 

πγείαο ηνπ λενγλνχ δελ νθείιεηαη ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ 

ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο απφ ηνλ καηεπηήξα θαη απέξξηςε ηελ αγσγή θαη ηελ έθεζε 

σο νπζία αβάζηκε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Ηαηξφο Μαηεπηήξαο-Γπλαηθνιφγνο δηαηεξνχζε πιήξσο 

νξγαλσκέλε απφ πιεπξάο πξνζσπηθνχ θαη ηερλνινγηθψλ κέζσλ ηδησηηθή 

Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή. Απφ ηηο πξψηεο επηζθέςεηο ν γηαηξφο αθνχ 

πξνέβε ζε φιεο ηηο   απαξαίηεηεο θαη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε 

εμεηάζεηο δηαπίζησζε φηη επξφθεηην πεξί απφιπηα θπζηνινγηθήο εγθπκνζχλεο 

ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.  

Χζηφζν, νη ελάγνληεο ηζρπξίζηεθαλ κε ηελ αγσγή ηνπο φηη ν γηαηξφο α) 

θαζπζηέξεζε λα δηελεξγήζεη θαηζαξηθή ηνκή παξά ηηο ζαθείο ελδείμεηο πεξί ηεο 

αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο ηεο, ελφςεη ηνπ φηη ππήξμε πηψζε παικψλ ηνπ 

εκβξχνπ, β) δηαπίζησζε θαζπζηεξεκέλα ηελ χπαξμε θεθαινππειηθήο 

δπζαλαινγίαο θαη ηζρηαθήο πξνβνιήο ηνπ εκβξχνπ, έλδεημε αδπλακίαο 

δηελέξγεηαο θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ, θαη γ) πξνέβε ζε κε ζπκβαηέο γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ ηνθεηνχ ηαηξηθέο κεζφδνπο πεξί κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ εκβξχνπ θαη 

ππνβνήζεζεο ηεο εγθχνπ (ρεηξηζκφο Cristeller), κε απνηέιεζκα κέρξη θαη ηελ δηα 

θαηζαξηθήο ηνκήο γέλλεζε ηνπ εκβξχνπ λα απνθεπρζεί έλαο εξγψδεο ηνθεηφο, 

λα ππνζηεί απηφ αλνμία θαη λα πξνθιεζνχλ νη πξναλαθεξφκελεο εγθεθαιηθέο 

βιάβεο.  

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ν γηαηξφο, σο αξκφδηνο επηζηήκνλαο ηαηξφο δελ ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ηηο πξνηξνπέο ησλ ελαγφλησλ, θαζψο θαη άιινπ 

κε εηδηθνχ πεξί ηελ καηεπηηθή θαη γπλαηθνινγία, γηα ηελ ηέιεζε θαηζαξηθήο ηνκήο, 
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πξηλ ν ίδηνο εθηηκήζεη, σο απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο, φηη εμέιηπαλ νη άιινη 

πξνζθνξφηεξνη ηξφπνη γηα ηελ επηηπρή θαη αθίλδπλε νινθιήξσζε ηνπ ηνθεηνχ, 

δεδνκέλνπ φηη δελ είρε πεξηέιζεη ηθαλφο ρξφλνο απφ ηε ξήμε ηνπ ζπιαθίνπ.  

Ο πεξαηηέξσ ηζρπξηζκφο ησλ ελαγφλησλ φηη ε πξνθιεζείζα ζην έκβξπν 

πεξηγελλεηηθή αζθπμία νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρεηξηζκνχ Cristeller εθ 

κέξνπο ηνπ ελαγφκελνπ επίζεο δελ θξίζεθε βάζηκνο. Αληίζεηα, ε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ Cristeller απφ ην γηαηξφ γηα ηελ βνήζεηα ζηελ εμψζεζε ηνπ εκβξχνπ 

είλαη ε ζχκθσλε, κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, κέζνδνο 

ππνβνήζεζεο ηεο επηηφθνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σδηλψλ ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ 

(εμψζεζεο) θαη επξέσο εθαξκνδφκελε. 

πκπεξαζκαηηθά, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη νη βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ ηέθλνπ 

δελ νθείινληαη ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο εθ κέξνπο ηνπ ελαγφκελνπ, αθνχ απηφο ελήξγεζε κε βάζε ηνπο πάγηα 

απνδεθηνχο ηαηξηθνχο θαλφλεο, φπσο ζα γηλφηαλ θαη γίλεηαη απφ ηνπο 

καηεπηήξεο-γπλαηθνιφγνπο. Με ηηο ζθέςεηο απηέο ε αγσγή θαη έθεζε ησλ 

ελαγφλησλ απνξξίθζεθε σο νπζηαζηηθά αβάζηκε.  

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 1211/2007 ΑΠ (ΠΟΗΝ)136 θαηαδηθάζηεθε ηαηξφο, καηεπηήξαο 

γπλαηθνιφγνο γηα αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα, θαζφηη δελ δηέγλσζε ηελ αηηία 

ιηπνζπκηθνχ επεηζνδίνπ ζε επίηνθν, πηνζέηεζε αθαηάιιειε κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη θαζπζηέξεζε λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά 

ηεο ζε άιιν λνζνθνκείν, κε απνηέιεζκα λα επέιζεη ν ζάλαηφο ηεο. Σν δηθαζηήξην 

αηηηνιφγεζε πιήξσο ηνλ αηηηψδε ζχλδεζκν ηεο ακεινχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

γηαηξνχ θαη ηνπ επειζφληνο απνηειέζκαηνο. Σέινο, ν Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε 

ηνλ αλαηξεηηθφ ηζρπξηζκφ θαηά ηεο 2622/06 απφθαζεο ηνπ Σξ. Δθ. Θεζζαινλίθεο 

ιφγσ ειιείςεσο αηηηνινγίαο. 
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ηελ ππ’ αξηζκ.1589/2007 ΑΠ (ΠΟΗΝ)137 θξίζεθε φηη νξζψο θαηαδηθάζηεθε ν 

γηαηξφο γπλαηθνιφγνο γηα αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα, θαζψο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνθεηνχ, ελψ απαηηείην επαπμεκέλε επαγξχπλεζε εθ κέξνπο ηνπ απηφο δελ 

επηκειήζεθε ν ίδηνο ηνλ ηνθεηφ ηεο εγθχνπ, φπσο φθεηιε θαη δχλαην, αιιά 

αλέζεζε ζε εθπαηδεπφκελν λα ηνλ απνπεξαηψζεη, θαη απαζρνιήζεθε κε ηελ 

πξνεηνηκαζία άιινπ ρεηξνπξγηθνχ πεξηζηαηηθνχ θαη έηζη δελ αληηιήθζεθε έγθαηξα 

ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε ηεο παζνχζεο κε απνηέιεζκα απηή λα θαηαιήμεη. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην Σξηκειέο Δθεηείν (Πιεκκειεκάησλ) Κξήηεο, δέρζεθε 

φηη ν γηαηξφο θξίζεθε έλνρνο γηα αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα, θαζψο αλ θαη ν 

γηαηξφο επηθαιέζηεθε θαηάζηαζε αλάγθεο, δηφηη "έπξεπε λα ζψζεη ηαπηφρξνλα 

δχν αλζξψπηλεο δσέο", ην Σξηκειέο Δθεηείν απέξξηςε ηνλ  ηζρπξηζκφ σο 

αφξηζην.  

Σειηθά, ν Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ηελ αίηεζε ηνπ γηαηξνχ γηα αλαίξεζε ηεο ππ΄ 

αξηζκ. 842/2006 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Κξήηεο. 

ηελ ππ’ αξηζκ. 132/2007 ΠΛΖΜΜ ΡΟΓ138 εμεηάζηεθε ε επζχλε καηεπηήξα-

γπλαηθνιφγνπ γηα αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα θαη ζσκαηηθή βιάβε εκβξχνπ ή 

λενγλνχ δηφηη κε ηελ αλεχζπλε θαη αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγήζεθε 

λενγλφ ζε ζάλαην κφιηο εμήιζε απφ ην κεηξηθφ ζπιάθην. 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ θαηεγνξνχκελν απνδφζεθε φηη φληαο ηαηξφο γπλαηθνιφγνο, 

δηεπζπληήο ηεο Γπλαηθνινγηθήο-Μαηεπηηθήο θιηληθήο θαη ζεξάπσλ ηαηξφο ηεο 

επηηφθνπ, απφ ακέιεηά ηνπ ππέπεζε ζε ηαηξηθά ζθάικαηα θαηά ηνλ ηνθεηφ, 

πξνμελψληαο έηζη ην ζάλαην ηνπ λενγλνχ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έρνληαο 

ππφςε θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 309 παξ. 1α θαη 1ε, 310 παξ. 1α θαη 313 

ΚΠΓ139 ην Γηθαζηήξην απεθάλζε λα κε γίλεη, θαηεγνξία θαηά ηνπ γηαηξνχ γηα ηηο 

πξάμεηο ηεο επηθίλδπλεο ζσκαηηθήο βιάβεο (άξζξν 309 ΠΚ) θαη ηεο ζσκαηηθήο 

βιάβεο λενγλνχ (άξζξν 304Α ΠΚ). 
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Αληίζεηα, έγηλε παξαπνκπή ηνπ γηαηξνχ ζην αθξναηήξην ηνπ Σξηκεινχο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ θαζφζνλ απφ ακέιεηα (εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή), πξνθάιεζε 

ρνξεγψληαο εηδηθφ θάξκαθν (σθπηνθχλε) δηαζηνιηθέο ζπζπάζεηο ζηελ επίηνθν, 

ρσξίο λα έρεη πξνβεί ζε πξνεγνχκελν ππεξερνγξαθηθφ έιεγρν ηνπ λενγλνχ, ηνπ 

νπνίνπ αγλννχζε ηε ζέζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ θαζψο επίζεο θαη ηελ 

πεξηηχιημε ηνπ απφ ηνλ νκθάιην ιψξν, παξαιείπνληαο λα ειέγρεη δηαξθψο ηελ 

θαξδηαθή ζπρλφηεηα ηνπ λενγλνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνβεί ζηελ πεξαίσζε 

ηνπ ηνθεηνχ κε θαηζαξηθή ηνκή.  

Σειηθά, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαιείςεσλ ηνπ θαη ηεο 

εζθαικέλεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηαηξηθήο πξαθηηθήο πξνμέλεζε απφ 

ακέιεηα ηνπ ην ζάλαην ηνπ λενγλνχ, αλ θαη δηέζεηε ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, 

εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε γηα λα παξεκπνδίζεη ην επηβιαβέο απνηέιεζκα, ην 

νπνίν πξνήιζε απφ ηελ επίδξαζε πνιιαπιψλ αηηίσλ, αθελφο θαη πξσηίζησο ηεο 

ελδνκήηξηνπ αζθπμίαο αθεηέξνπ θαη σο ππνθαηάζηαηνπ αηηίνπ ηεο εγθεθαιηθήο 

αηκνξξαγίαο. 

ηελ ππ’ αξηζκ.1845/2006 ΑΠ (ΠΟΗΝ)140 αλαηξέζεθε ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε, δηφηη απέξξηςε αλαηηηνιφγεηα ηνλ λνκίκσο πξνβιεζέληα θαη 

αλαπηπρζέληα απφ ηνλ γηαηξφ απηνηειή ηζρπξηζκφ ηεο άξζεσο ηνπ αδίθνπ ηεο 

πξάμεσο εθ ηνπ άξζξνπ 304 παξ. 4β` ηνπ ΠΚ. Ο ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο ζπλίζηαην 

ζηελ ηαηξηθά ελδεδεηγκέλε δηαθνπή ηεο θπήζεσο δηα ιφγνπο επγνληθήο, έλεθα ηνπ 

φηη ππήξρε ζνβαξή πηζαλφηεηα βαξχηαησλ ζπγγελψλ αλσκαιηψλ ηνπ 

θπνθνξνχκελνπ θαη δε κηθξνθεθαιίαο θαη ιεπραηκίαο. Δηδηθφηεξα, δελ 

αηηηνινγήζεθε απφ ην Δθεηείν απφ πνηα ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

θαη κε πνηνπο ζπιινγηζκνχο ήρζε ηνχην ζηελ θξίζε φηη δελ είρε πξνεγεζεί ν 

αθηηλνινγηθφο έιεγρνο ηεο εγθχνπ, ελψ εμάιινπ ήηαλ παληειψο αλαηηηνιφγεηε θαη 

αζαθήο ε γελφκελε ζθέςε ηεο απνθάζεσο γηα ηε κε αμηνιφγεζε ηεο 

πξνζθνκηζζείζαο βεβαίσζεο "αθηηλνινγηθνχ ειέγρνπ" πνπ εθδφζεθε απφ 

δεκφζην λνζνθνκείν. 
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ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, δειαδή, ην Δθεηείν θαηέιεμε ζηελ ελνρή ηνπ 

γηαηξνχ θαη θαηαδίθαζε απηφλ ζε πνηλή θπιάθηζεο δχν εηψλ γη` απηήλ ηελ πξάμε, 

αιιά δελ δηέιαβε ηνλ απηνηειή ηζρπξηζκφ ηεο άξζεσο ηνπ αδίθνπ ηεο πξάμεσο εθ 

ηνπ άξζξνπ 304 παξ. 4β` ηνπ ΠΚ. πλεπψο θξίζεθε βάζηκνο ν ιφγνο 

αλαηξέζεσο γηα έιιεηςε εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο θαηά ην άξζξν 

510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ` ηνπ ΚΠΓ, γηα ηελ απφξξηςε ηνπ σο άλσ απηνηεινχο 

ηζρπξηζκνχ πεξί άξζεσο ηνπ αδίθνπ ηεο παξαπάλσ πξάμεσο.  

ηελ ππ’ αξηζκ. 11/2006 ΠΛΖΜΜ ΜΔΟΛ141, έγηλε παξαπνκπή καηεπηήξα γηα 

αλεπίηξεπηε δηαθνπή εγθπκνζχλεο κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ, δηα 

παξαιείςεσο, θαη’ επηηξεπηή κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο απφ αλζξσπνθηνλία δηα 

παξαιείςεσο. Ο γηαηξφο αθελφο παξέιεηςε λα δηαθνκίζεη άκεζα ηελ επίηνθν ζην 

εγγχηεξν λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα θαη αθεηέξνπ παξέιεηςε λα παξαηείλεη ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζήο ηεο, φπσο ήηαλ ηαηξηθά ελδεδεηγκέλν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 304 παξ. 2α' ΠΚ, 

φπνηνο κε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ δηαθφπΐεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο ή 

πξνκεζεχεη ζ` απηήλ κέζα γηα ηε δηαθνπή ηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη αλ ελεξγεί θαηά ζπλήζεηα ηηο πξάμεηο απηέο ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. χκθσλα δε κε ηελ παξ. 3 ηνπ απηνχ 

άξζξνπ, έγθπνο πνπ δηαθφπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο ή επηηξέπεη ζε 

άιινλ λα ηε δηαθφςεη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. ηελ ηειεπηαία 

απηή παξάγξαθν ηππνπνηείηαη σο απηνηειήο ηξφπνο ηέιεζεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο 

άκβισζεο ε άκεζε ζπλεξγεία ηεο εγθχνπ ζηελ πξάμε ηεο παξ. 2α` ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ.  

Ζ έγθπνο, επνκέλσο, πνπ επηηξέπεη ζε άιινλ λα δηαθφςεη ηελ εγθπκνζχλε ηεο, 

απνθηείλνληαο ην θπνθνξνχκελν, δελ ηηκσξείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο άκεζεο 

ζπλέξγεηαο, αιιά ζχκθσλα κε ηελ άλσ εηδηθφηεξε θαη επηεηθέζηεξε δηάηαμε142. Ζ 
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δηαθνπή, άιισζηε, ηεο θχεζεο σο έγθιεκα απνηειέζκαηνο κπνξεί λα ηειεζηεί 

θαη κε παξάιεηςε, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 15 ΠΚ.  

Πεξαηηέξσ δε, ε θαηεγνξία γηα ηελ πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε δηά 

παξαιείςεσο κπνξεί επηηξεπηψο λα κεηαβιεζεί ζ` απηήλ ηεο άκβισζεο πνπ 

ηειέζηεθε κε παξάιεηςε, ελψ επηηξεπηή, επίζεο, είλαη ε βειηίσζε ηεο θαηεγνξίαο 

απφ εζηθή απηνπξγία ζε άκεζε ζπλεξγεία ζηελ πξάμε ηνπ άξζξνπ 304 παξ. 3 

ΠΚ, πνπ είλαη εηδηθφηεξε δηάηαμε θαη ηππνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ηεο εγθχνπ ζηε 

δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο ηεο ζε απηνηειέο έγθιεκα143. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ν ηαηξφο αθαίξεζε ηε δσή ηνπ θπνθνξνχκελνπ αλ φρη κε ζεηηθή 

πξάμε ηνπιάρηζηνλ κε παξάιεηςε θαη ζπγθεθξηκέλα αθελφο κελ παξαιείπνληαο 

λα δηαθνκίζεη άκεζα ηελ επίηνθν, ζην εγγχηεξν  λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα, πνπ 

δηέζεηε νξγαλσκέλν ηκήκα θξνληίδαο πξφσξσλ λενγλψλ, αθεηέξνπ 

παξαιείπνληαο λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ηεο, φπσο ήηαλ ηαηξηθά 

ελδεδεηγκέλν, επηηεχμηκν θαη επηβαιιφκελν θαη φπσο ήηαλ λνκηθά ππνρξεσκέλνο, 

θαηά ηα αλσηέξσ, λα πξάμεη, ρνξεγψληαο ζηελ επίηνθν ην ηνθνιπηηθφ θάξκαθν 

pre-par, ψζηε λα εκπνδίζεη ηελ πξφσξε γέλλεζε ζλεζηγελνχο λενγλνχ.  

Ζ παξάιεηςε ηνπ απηή, φκσο, ε νπνία έιαβε ρψξα πξηλ ηελ γέλλεζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αλζξσπνθηνλία, αθνχ ην 

έκβξπν πνπ γελλήζεθε δελ ήηαλ βηψζηκν, έζησ θαη κε κεραληθή ππνζηήξημε, 

ιφγσ ηεο κε επαξθνχο αλάπηπμεο ησλ δσηηθψλ ηνπ νξγάλσλ. Καηά ηνλ θξίζηκν, 

δειαδή, ρξφλν πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο 

(δηαθνκηδή ζε θαηάιιειν λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα θαη ρνξήγεζε θαξκάθνπ), γηα λα 

απνηξέςεη ην εγθιεκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζαλαηψζεσο ηνπ θπνθνξνχκελνπ 

εκβξχνπ, δελ είρε αλαπηπρζεί αθφκα νξγαληθά νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο, πνπ 

λα κπνξεί λα δήζεη απηνδχλακα ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ή πνπ λα κπνξεί λα δερηεί 

κεραληθή ππνζηήξημε (ελ πξνθεηκέλσ ην λενγέλλεην, ιφγσ ηεο πξνσξφηεηαο ησλ 

πλεπκφλσλ ηνπ, δελ κπνξνχζε λα δηαζσιελσζεί).  
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Διιείςεη, ζπλεπψο, πιηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε θαηεγνξία ζε βάξνο ηνπ αλσηέξσ 

ηαηξνχ θξίζεθε φηη έπξεπε λα κεηαηξαπεί απφ αλζξσπνθηνλία δηά παξαιείςεσο 

ζε δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο, κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ, δηά παξαιείςεσο 

(άξζξν 304 παξ. 2α` ΠΚ). Καζφζνλ, ινηπφλ, πξνέθπςαλ ζνβαξέο ελδείμεηο 

ελνρήο ζε βάξνο ηνπ ηαηξνχ γηα ηελ πξάμε ηεο αλεπίηξεπηεο δηαθνπήο ηεο 

εγθπκνζχλεο, κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ, δηά παξαιείςεσο, ην Γηθαζηήξην 

απεθάλζε φηη έπξεπε απηφο λα παξαπεκθζεί γηα ηελ πξάμε απηή ελψπηνλ ηνπ 

Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ.  

Ζ ζπλαίλεζε, εμάιινπ, ηεο εγθχνπ, είρε ήδε εθδεισζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε 

επίζθεςε ηεο ζην καηεπηήξα θαη πξψελ ζεξάπνληα ηαηξφ ηεο, ν νπνίνο 

παξαθνινπζνχζε ηελ πξφνδν ηεο εγθπκνζχλεο ηεο κέρξηο φηνπ απηή 

απεπζχλζεθε ζηνλ θαηεγνξνχκελν ηαηξφ. Έηζη, θαη ν λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο 

εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηειεπηαίαο κεηαβιήζεθε απφ εζηθή απηνπξγία 

ζε παηδνθηνλία ζε ζπκκεηνρή ζηε δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο ηεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη σο απηνηειέο έγθιεκα ζην άξζξν 304 παξ. 3 πεξ. β` ΠΚ.  

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2384/2005 ΔΦ ΘΔΑΛ144, ν ηαηξφο-καηεπηήξαο απφ ακέιεηα 

θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ παξέιεηςε λα ζπζηήζεη ζηελ έγθπν λα 

πξνβεί ζε δηελέξγεηα ππεξερνγξαθηθνχ ειέγρνπ β` επηπέδνπ θαηά ην 

κεζνδηάζηεκα ηεο 22εο - 24εο εβδνκάδαο ηεο θπήζεσο θαη γη` απηφ ην ιφγν δελ 

θαηέζηε δπλαηφλ λα δηαγλσζηνχλ ππεξερνγξαθηθψο νη ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ 

θπνθνξνχκελνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη γνλείο ηζρπξίζηεθαλ φηη δελ άζθεζαλ ην 

δηθαίσκά ηνπο λα δηαθφςνπλ ηερλεηά ηελ θχεζε, αθνχ ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα 

γελλεζεί έλα πγηέο ηέθλν θαη δεηνχλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε.  

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, θξίζεθε φηη ε παξαθνινχζεζε ηεο εγθχνπ έγηλε 

ηππηθά κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο, φπσο ζα γηλφηαλ θαη γίλεηαη απφ 

ηνπο καηεπηήξεο γπλαηθνιφγνπο. Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε δελ εληνπίδεηαη νχηε 

δηαγηγλψζθεηαη πξνγελλεηηθά, αθφκε θαη ηηο πξψηεο εκέξεο ή εβδνκάδεο ηεο 

δσήο ηνπ λενγέλλεηνπ νη δε «δπζκνξθίεο» ηνπ λενγέλλεηνπ ή ήηαλ επί ην πνιχ 
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θιηληθά ζεκεία πνπ δελ απεηθνλίδνληαη ππεξερνγξαθηθά ή βιάβεο πνπ κφλνλ ζε 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εληνπηζζνχλ κε ηνπο ππεξήρνπο θαη θακία απφ 

απηέο ηνπ λενγλνχ δελ ήηαλ αθξαία.  

Καη` αθνινπζία φισλ ησλ αλσηέξσ, ν γηαηξφο ζπλέζηεζε ζηελ έγθπν λα πξνβεί 

ζηε δηελέξγεηα ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο II επηπέδνπ  θαη ζπλεπψο νπδεκία 

ακέιεηα ηνλ βαξχλεη. Άιισζηε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζειε γίλεη δεθηφ φηη ν 

γηαηξφο παξέιεηςε  λα ζπζηήζεη ζηελ δεχηεξε έγθπν, πνπ είλαη θάησ ησλ 35 

εηψλ, δελ είρε βεβαξπκέλν ηζηνξηθφ θαη δελ αλήθεη ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ 

λα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ππεξερνγξαθήκαηνο II επηπέδνπ, θαη πάιη νπδεκία 

ακέιεηα βαξχλεη ηνλ γηαηξφ, αθνχ ε παξάιεηςε απηή δελ απνηειεί παξάβαζε ησλ 

ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο.  

Σέινο θαηά ην Γηθαζηήξην, δελ πθίζηαηαη αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο 

παξάλνκεο θαη ππαίηηαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε, δειαδή 

ηεο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ κε αλαπεξία, αθνχ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

γηλφηαλ δεθηφ φηη ππήξρε παξάιεηςε ηνλ ελαγνκέλνπ ηαηξνχ, απηή δελ ήηαλ 

αληηθεηκεληθά δπλαηή λα απνηξέςεη ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα, δειαδή ηελ 

απνθπγή γέλλεζεο ηνπ βξέθνπο κε αλαπεξία. Αθφκε θαη αλ ε επηθαινχκελε 

δεκία εληνπηζηεί ζηελ παξάιεηςε ηνπ ελαγνκέλνπ λα ζπζηήζεη ζηε δεχηεξε έγθπν 

ηε δηελέξγεηα ππεξερνγξαθήκαηνο  II επηπέδνπ θαη ηελ έιιεηςε έηζη ηεο 

ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, νπφηε ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο δεκίαο ζε ζρέζε κε απηή είλαη ε πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο 

επηινγήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, αηηηψδεο ζχλδεζκνο δελ πθίζηαηαη αθνχ ζα 

έπξεπε λα κεζνιαβήζεη αθελφο δηελέξγεηα ππεξερνγξαθήκαηνο γηα ηελ 

δηαπίζησζε ησλ ζπγγελψλ αλσκαιηψλ, αθεηέξνπ ε απφθαζε ησλ γνλέσλ γηα 

δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαπεξίαο ζην ζηάδην ηνπ 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ.  

πλεπψο ε αλαπεξία θαη νη πνιιαπιέο ζπγγελείο αλσκαιίεο πνπ δηαγλψζζεθαλ 

κε ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ ησλ ελαγφλησλ  δελ έρνπλ γελεζηνπξγφ αηηία ηελ 

ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ γηαηξνχ. Καη` αθνινπζία φισλ ησλ αλσηέξσ ε αγσγή 

ησλ απνξξίθζεθε σο νπζηαζηηθά αβάζηκε. χκθσλα κε ην Δθεηείν, ην 
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πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην πνπ δέρζεθε φηη ν γηαηξφο δελ ζπλέζηεζε ηε δηελέξγεηα 

ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο  II επηπέδνπ θαη ζπλεπψο ππήξρε ακέιεηά ηνπ θαθψο 

εθηίκεζε ηηο απνδείμεηο θαη έζθαιε. Άξα ε έθεζε ηνπ γηαηξνχ θξίζεθε νπζηαζηηθά 

βάζηκε.  

Ζ ππ’ αξηζκ.1786/2005 ΓΔΦ ΘΔΑΛ145 έθαλε ιφγν γηα ηελ επζχλε ηνπ λ.π.δ.δ. 

θαη` άξζξα 105-106 ΔηζΝΑΚ. χκθσλα κε ην θαζήθνλ lege artis παξνρήο 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζπλεπάγεηαη φηη ν ηαηξφο νθείιεη λα ιακβάλεη ηε ζπλαίλεζε 

ηνπ αζζελνχο γηα θάζε επέκβαζε πνπ ζα ελεξγήζεη. Γηα ηε δηθνλνκηθά, ινηπφλ, 

επαξθή απφδεημε ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ αξθεί ε αλάδεημε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

ηαηξνχ σο πηζαλήο αηηίαο, ν απνθιεηζκφο άιισλ πηζαλψλ αηηίσλ, ε ρξνληθή 

ηαχηηζε ησλ πξάμεσλ ηνπ ηαηξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο 

ηνπ αζζελνχο γηα ηηο πηζαλέο επηπινθέο ησλ ελεξγνχκελσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

θαη ηελ παξάιεηςε ιήςεο ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελνχο, νπφηε θαη ζεκειηψλεηαη ε 

επζχλε ηνπ λ.π.δ.δ. 

ηελ ππ’ αξηζκ. 1671/2003 ΑΠ146, ην αξρηθφ δηθαζηήξην θήξπμε έλνρν ηνλ γηαηξφ 

γηα ηελ πξάμε ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα, ζπληζηάκελε ηφζν ζε 

ζσκαηηθή θάθσζε φζν θαη ζε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ λενγλνχ θαη ηνπ επέβαιε 

πνηλή θπιάθηζεο δχν εηψλ, ηελ νπνία αλέζηεηιε επί ηξηεηία, δερφκελν άλεπ 

ζπλεηδήζεσο ακέιεηα (δειαδή κε πξφβιεςε ηνπ απνηειέζκαηνο) θαη ηδηαίηεξε 

λνκηθή ππνρξέσζε απηνχ, πξνεξρφκελε απφ ηελ άζθεζε ηνπ  επαγγέικαηφο 

ηνπ, ηνπ ηαηξνχ καηεπηήξα - γπλαηθνιφγνπ.  

Παξάιιεια, θξίζεθε απφ ηνλ Άξεην Πάγν φηη ε αηηίαζε γηα ηελ πξφθιεζε 

αζάθεηαο, απνξξένπζα εθ ηεο παξαδνρήο απφ ην δηθαζηήξην ζπκπιεθηηθά θαη 

ησλ δχν ηξφπσλ ηέιεζεο ηνπ ππαιιαθηηθψο κηθηνχ εγθιήκαηνο ηεο ζσκαηηθήο 

βιάβεο απφ ακέιεηα, δειαδή ηφζν ηεο ζσκαηηθήο θάθσζεο, φζν θαη ηεο βιάβεο 

ηεο πγείαο ηνπ λενγλνχ, είλαη αβάζηκε, αθνχ δηεπθξηλίδνληαη κε επάξθεηα νη 
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εηδηθφηεξεο εθ ηεο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ γηαηξνχ ζπλέπεηεο 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο απηνχ. Σειηθψο, ν Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ηελ αίηεζε 

θαη ηνπο πξφζζεηνπο ιφγνπο ηνπ γηαηξνχ γηα αλαίξεζε ηεο ππ` αξηζκφ 78691-

79937/2002 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ.  

ηελ ππ’ αξηζκ. 2063/2003 ΑΠ (ΠΟΗΝ)147 φηη δελ πξέπεη πξέπεη λα γίλεη 

θαηεγνξία γηα ην αδίθεκα ηεο αξπαγήο αλειίθνπ θαηά ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 

ηαηξνχ καηεπηήξα-γπλαηθνιφγνπ, εθεκεξεχνπζαο καίαο, ηαηξνχ αλαηζζεζηνιφγνπ, 

λνζνθφκνπ, αθνχ ην παηδί γελλήζεθε λεθξφ θαη δελ δφζεθε πξνο πηνζεζία.  

πγθεθξηκέλα, δέρζεθε ην βνχιεπκα φηη α) ηελ εγθπκνζχλε ηεο εγθχνπ 

παξαθνινπζνχζε ηαηξφο ηνπ ΗΚΑ θαη φρη ν ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο,  β) φηαλ 

πξνζήιζε ζηελ Κιηληθή απηή, κε επηινγή ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, ρσξίο θακία 

πξνζπλελλφεζε, ην θπνθνξνχκελν δελ είρε θαξδηαθνχο παικνχο, γ) φηαλ 

εμάρζεθε απφ ηε κεηξηθή θνηιία, κε επέκβαζε θαηζαξηθήο ηνκήο, ήηαλ λεθξφ,  δ) 

ν ζάλαηνο απηνχ είρε ζπκβεί πξηλ επηρεηξεζεί ε πην πάλσ επέκβαζε, ε) νπδείο 

ηζρπξίζζεθε πσο ην είδε δσληαλφ κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζη) ην λεθξφ έκβξπν δε 

δπγίζζεθε ζηελ Κιηληθή,  αιιά ην βάξνο ηνπ ππνινγίζζεθε θαηά πξνζέγγηζε απφ 

ηελ καία πνπ ζπλέπξαμε ζηελ επέκβαζε,  δ) ηελ επνκέλε ή κεζεπνκέλε εκέξα 

ην πηψκα απηνχ παξαδφζεθε απφ ηελ Κιηληθή, ζπζθεπαζκέλν ζ΄ έλα θνπηί, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγεζεί λεθξνςία θαη λεθξνηνκή,  ε) ε λεθξνςία θαη ε 

λεθξνηνκή έγηλαλ ηελ ίδηα εκέξα πνπ παξαδφζεθε ην πηψκα, θαη ζ) έθηνηε θαη 

κέρξη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζνξχβνπ γηα ηηο παξάλνκεο πηνζεζίεο, νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ηνπ δεπγαξηνχ κε ηνλ ηαηξφήζαλ  θηιηθέο θαη αδηαηάξαθηεο.   

Καζφζνλ, ινηπφλ, αξθνχζε ε παξαδνρή πσο ην έκβξπν γελλήζεθε λεθξφ, 

πξνθαλψο ιφγσ αλνμίαο, απνξξίθζεθαλ σο αβάζηκεο νη αηηήζεηο αλαηξέζεσο 

θαηά ηνπ ππ΄ αξηζκ. 1055/2001 βνπιεχκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ Δθεηψλ 

Θεζζαινλίθεο.  
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ηελ ππ’ αξηζκ.15/2002 ΜΟΓ ΚΑΒ148 απνθαζίζηεθε ε θαηαδίθε ηνπ γηαηξνχ γηα 

αλεπίηξεπηε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο, ε νπνία ζπλέβε ζην ηδησηηθφ ηνπ 

ηαηξείν ρσξίο ηα θαηάιιεια ηαηξηθά κέζα θαη φρη ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή 

κνλάδα θαη ρσξίο λα πξνεγεζνχλ νη αλαγθαίεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο κε απνηέιεζκα 

ηελ πξφθιεζε ζαλάηνπ ηεο εγθχνπ149. Δλ ζπλερεία, απνθαζίζηεθε θαη ε θαηαδίθε 

ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ γηα άκεζε ζπλδξνκή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο 

θαη γηα παξαπηνπξγία ζην έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα θαζψο θαη 

γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, αθνχ αλ θαη ήηαλ γηαηξφο ηνπ ΔΤ παξείρε ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο σο ηδηψηεο γηαηξφο.  

Δηδηθφηεξα, ν γηαηξφο καηεπηήξαο-ρεηξνχξγνο γπλαηθνιφγνο, έρνληαο ηε 

ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ πξνέβε ζε δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο ηεο αλεπίηξεπηα, 

ήηνη ζε ηδησηηθφ ηνπ ηαηξείν, ρσξίο ηα θαηάιιεια ηαηξηθά κέζα θαη φρη ζε 

νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα θαη ρσξίο λα πξνεγεζνχλ νη αλαγθαίεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη απνθπγή θηλδχλνπ επηπινθήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, κε ζπλέπεηα, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επεκβάζεσο-εθηξψζεσο ηνπ εκβξχνπ φγδνεο εβδνκάδνο, ε 

εγθπκνλνχζα λα ππνζηεί ππννγθαηκηθφ ζνθ απφ ην νπνίν, σο κφλε ελεξγφ αηηία, 

πξνθιήζεθε ν ζάλαηφο ηεο. 

Δπηπιένλ, θξίζεθε φηη ν γηαηξφο αλαηζζεζηνιφγνο, κε πξφζεζε παξέζρε άκεζε 

ζπλδξνκή ζηνλ πξψην γηαηξφ θαηά ηελ εθηέιεζε απ` απηφλ ηεο πην πάλσ άδηθεο 

πξάμεο απφ ηελ νπνία πξνθιήζεθε ν ζάλαηνο ηεο εγθχνπ θαη εηδηθφηεξα πξνέβε 

ζηελ ηαηξηθή πξάμε ηεο λαξθψζεσο ηεο εγθχνπ, ρνξεγψληαο ηεο 

αλαηζζεζηνγφλεο νπζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί επέκβαζε ηερλεηήο 

δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο, πνπ είρε σο ζπλέπεηα ην ζάλαηφ ηεο απφ 

ππννγθαηκηθφ ζνθ.  
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Με ηελ ππ’ αξηζκ. 402/2001 ΑΠ (ΠΟΗΝ)150 θξίζεθε φηη ε πξφθιεζε αθφξεηεο 

ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο ηαιαηπσξίαο, ε πξφθιεζε ηερλεηψλ σδίλσλ γηα ηε 

γέλλεζε λεθξνχ εκβξχνπ θαη ε εμ ακειείαο ζαλάησζε ηνπ εκβξχνπ ζηελ θνηιηά 

ηεο κεηέξαο ηνπ δελ ζηνηρεηνζεηνχλ ην έγθιεκα ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ν Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ηελ αλαίξεζε θαη επηθχξσζε ηελ αξηζ. 

2089/2000 απφθαζε ηνπ Σξ.Πιεκκ.Θεζ. 

Δηδηθφηεξα, δεηήζεθε ε αλαίξεζε ιφγσ ειιείςεσο αηηηνινγίαο θαη εζθαικέλεο 

εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 εδ. α ηνπ Π.Κ 

ηεο 2089/2000 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο κε 

ηελ νπνία ν γηαηξφο θεξχρζεθε αζψνο ησλ απνδηδνκέλσλ ζε απηφλ πξάμεσλ 

ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα, ηεο νπνίαο ν ππαίηηνο ήηαλ ππφρξενο ιφγσ ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο ζε ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη πξνζνρή (άξζξα 28, 314παξ. 1 εδ. 

α θαη 315 παξ. 1 εδ. β ηνπ Π.Κ). 

Δλ πξνθεηκέλσ, θξίζεθε φηη ε έγθπνο παζνχζα θακηά ζσκαηηθή βιάβε δελ έρεη 

ππνζηεί απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ γηαηξνχ, θαίηνη ππέζηε αθφξεηε ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή ηαιαηπσξία, ε ηαιαηπσξία απηή δελ απνηειεί ζσκαηηθή βιάβε, ε νπνία 

θαη δελ είλαη πνηληθψο θνιαζηέα εθφζνλ δελ πξνθαιεί ςπρνζσκαηηθέο 

δηαηαξαρέο ηέηνηεο πνπ λα ζεσξνχληαη παζνινγηθέο. Όζνλ αθνξά δε ην ζηνηρείν 

ηεο πξνθιήζεσο ηερληθψλ σδίλσλ γηα ηε γέλλεζε ηνπ λεθξνχ εκβξχνπ, απηή δελ 

δηαθέξεη ζε ηίπνηε απφ ηε γέλλεζε δψληνο εκβξχνπ, ε δε εμ ακειείαο ζαλάησζε 

απηνχ (εκβξχνπ) ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ δελ ζπληζηά πνηληθά θνιάζηκε 

αδηθνπξαμία.  

χκθσλα κε φια απηά, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη δελ πθίζηαηαη ζσκαηηθή 

βιάβε ζε βάξνο ηεο εγθχνπ, θαη θήξπμε ην γηαηξφ αζψν ηνπ πιεκκειήκαηνο ηεο 

ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα, ελψ δελ ππήξρε νχηε δφινο ηνπ γηαηξνχ σο 

πξνο ηελ έθδνζε ηεο πηζηνπνίεζεο πεξί ζαλάηνπ ηνπ εκβξχνπ. πλεπψο, 
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απέξξηςε ηελ αίηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πεξί αλαηξέζεσο ηεο ππ’ 

αξηζκ. 2089/2000 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

ηελ ππ’ αξηζκ. 1230/2001 ΑΠ (ΠΟΗΝ)151 εμεηάζηεθε ε θαηαδίθε γηα ζσκαηηθή 

βιάβε απφ ακέιεηα ηνπ γηαηξνχ αλαηζζεζηνιφγνπ, ν νπνίνο θαηά ηε ρνξήγεζε 

λάξθσζεο ζηελ επίηνθν παζνχζα ρξεζηκνπνίεζε ηε κε ελδεδεηγκέλε γηα ηελ 

πεξίπησζε κέζνδν ηεο αλαηζζεζίαο κε κάζθα, δελ έιεγρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηζαξηθήο ηνκήο ηελ θαηάζηαζε ηεο παζνχζαο θαη πξνέβε θαζπζηεξεκέλα ζε 

δηαζσιήλσζε απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ε ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ αλαηζζεζηνιφγνπ, θαηά ηε ρνξήγεζε λάξθσζεο 

ζηελ επίηνθν παζνχζα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζ` απηή θαηζαξηθή ηνκή, 

ζεκειηψλεηαη ζην φηη απηφο, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί πιήξσο απφ ηνλ 

καηεπηήξα ηαηξφ γηα ηελ φιε θαηάζηαζε ηεο παζνχζαο θαη κάιηζηα σο 

πεξίπησζεο πςεινχ θηλδχλνπ, απφ έιιεηςε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ηδηαίηεξεο 

επηκέιεηαο πνπ φθεηιε σο εθ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη, 

αιιά θαη θαηά παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηεο αλαηζζεζηνινγίαο θαηά ηε λάξθσζε 

ζε ηνθεηφ κε θαηζαξηθή ηνκή α) αληί, σο φθεηιε, λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε 

λάξθσζε ηελ αζθαιή θαη επηβαιιφκελε κέζνδν ηεο δηαζσιήλσζεο, 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ κε ελδεδεηγκέλε γηα ηελ πεξίπησζε απηή κέζνδν ηεο 

αλαηζζεζίαο κε κάζθα, β) δελ παξαθνινπζνχζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηζαξηθήο 

ηνκήο ηελ νμπγφλσζε ηεο παζνχζαο, νχηε εμέηαζε ηνλ αεξηζκφ ησλ πλεπκφλσλ 

θαη ηελ ρξνηά ηνπ αίκαηνο, παξφιν πνπ ην κφληηνξ έδεηρλε κηα ζηαδηαθή πηψζε 

ησλ ζθίμεσλ ηεο παζνχζαο θαη επαλεηιεκκέλα εηδνπνηήζεθε απφ ηνλ καηεπηήξα 

φηη ε ρξνηά ηνπ αίκαηνο δελ ήηαλ θπζηνινγηθή αιιά καχξε θαη γ) πξνέβε 

θαζπζηεξεκέλα ζε δηαζσιήλσζε ηεο παζνχζαο. Απνηέιεζκα ησλ παξαιείςεσλ 

αζηψλ θαη ηεο ειιηπνχο νμπγφλσζεο ηεο παζνχζαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγρείξεζεο, ήηαλ λα παξακείλεη απηή ρσξίο νμπγφλσζε ηνπ εγθεθάινπ επί 5 

ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξηπέζεη ζε θψκα επί 12 εκέξεο. Ο Άξεηνο Πάγνο, 

ζπλεθηηκψληαο ηνπο ιφγνπο αλαίξεζεο πνπ επηθαιέζηεθε ν αλαηζζεζηνιφγνο, 

απέξξηςε ηειηθά ηελ αλαίξεζή ηνπ. 
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ηελ ππ’ αξηζκ. 490/2000 ΑΠ152, εμεηάζηεθε εάλ θαη θαηά πφζν ζηνηρεηνζεηείηαη 

ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα θαηά θπνθνξνπκέλνπ ή επί κε ζπλεηιεκκέλνπ. Οη 

γνλείο ηζρπξίζηεθαλ φηη, παξά ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν, γέλλεζαλ ηέθλν κε 

ηεηξαπιεγία, ιφγσ αλσκαιίαο ηνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ.  

ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη απφ ην άξζξν 314 ηνπ 

ΠΚ ην νπνίν νξίδεη φηη "φπνηνο  απφ ακέιεηα πξνθαιεί ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε 

ηεο πγείαο  άιινπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ", πξνθχπηεη  φηη πιηθφ 

αληηθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο  απφ ακέιεηα, είλαη άιινο, 

δσλ άλζξσπνο θαη ζπλεπψο δελ  είλαη λνεηή ηέηνηα ζσκαηηθή βιάβε επί 

θπνθνξνπκέλνπ, ή πνιχ πεξηζζφηεξν επί κε ζπλεηιεκκέλνπ. ηελ πξνθεηκέλε  

πεξίπησζε, κε δεδνκέλεο ηηο αηηίεο ηνπ  ζαλάηνπ ηνπ ηέθλνπ ηνπο (δπζκνξθηθφ 

ζχλδξνκν - ζπγγελή θαξδηνπάζεηα) θαη ην γεγνλφο φηη ε έγθπνο είρε ηζηνξηθφ 

παηδηθψλ ζαλάησλ ζηελ νηθνγέλεηά ηεο, επηζθέθζεθε κε ην ζχδπγφ ηεο ην 

Ννζνθνκείν θαη δήηεζαλ γελεηηθή θαζνδήγεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ  

πγηέο ηέθλν ζην κέιινλ. Δθεί πιεξνθνξήζεθαλ φηη ε  αζθαιέζηεξε κέζνδνο 

πξνγελεηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε εμέηαζε  ηνπ θαξπνηχπνπ ησλ γνλέσλ, ε νπνία 

δίλεη  απνηειέζκαηα γηα  ηελ χπαξμε ή κε ρξσκνζσκηθήο (ή ρξσκνζσκαηηθήο) 

αλσκαιίαο ζε θάπνηνλ απφ ηνπο γνλείο, εάλ δε ππάξρεη ηέηνηα  αλσκαιία, νδεγεί 

κε κεγάιε πηζαλφηεηα ζηε γέλλεζε παηδηνχ  κε δπζπιαζίεο ή λεθξνχ. Έηζη,  

έγηλε αηκνιεςία  ηνπ δεχγνπο ησλ εθθαινχλησλ γηα ρξσκνζσκηθή (ή 

ρξσκνζσκαηηθή) αλάιπζε. 

Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα ε εθθαινχζα ζπλέιαβε θαη ην δεχηεξν παηδί ηνπ 

δεχγνπο.  Με δεδνκέλν ην επηβαξπκέλν ηζηνξηθφ ηεο πξψηεο  εγθπκνζχλεο, νη 

γνλείο δήηεζαλ  ηελ εμέηαζε ηνπ ακληαθνχ πγξνχ. Ζ γηαηξφο έθαλε ρξσκνζσκηθή 

αλάιπζε θαη δηαπίζησζε φηη ην έκβξπν ήηαλ άξξελ, ρσξίο εκθαλείο  

ρξσκνζσκαηηθέο αλσκαιίεο.  Σν δεχηεξν παηδί φκσο έπαζρε απφ ζπαζηηθή 

ηεηξαπιεγία, ιφγσ ζπγγελψλ εγθεθαιηθψλ δηακαξηηψλ.  
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ηε ζπλέρεηα, ην πκβνχιην Δθεηψλ έθξηλε φηη νη  θαηεγνξνχκελεο ηαηξνί δελ 

παξαβίαζαλ ηνπο θνηλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο φηαλ  

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε  κέζνδν 

εμεηάζεσο, γλσκάηεπζαλ, αληηζηνίρσο, φηη νη  γνλείο θαη ην ηφηε έκβξπν, δελ 

είραλ ρξσκνζσκηθή αλσκαιία θαη επίζεο φηη νη γηαηξνί δελ  είραλ ηε δπλαηφηεηα, 

κε βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε ηαηξηθή  κέζνδν πνπ εθάξκνζαλ, λα πξνβιέςνπλ 

ην απνηέιεζκα ηεο  ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ησλ  

πνιηηηθψο ελαγφλησλ πνπ γελλήζεθε. Έηζη, ην πκβνχιην θαηέιεμε φηη δελ 

πξνέθπςαλ απνρξψζεο ελδείμεηο πνπ λα   δηθαηνινγνχλ ηελ παξαπνκπή ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ ηαηξψλ ζην αθξναηήξην γηα ηε ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα 

πνπ θέξνληαη φηη πξνμέλεζαλ κε ηελ παξνρή ησλ πξναλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπο, ζην ηέθλν. Δλ ηέιεη, απνξξίθζεθε σο θαη΄ νπζία αβάζηκε ε έθεζε ησλ 

γνλέσλ θαη επηθπξψζεθε ην πξσηφδηθν βνχιεπκα, ην νπνίν είρε απνθαλζεί  φηη 

δελ πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξία ελαληίνλ ησλ σο άλσ γηαηξψλ. Ώζηε, θαη ν Άξεηνο 

πάγνο, απέξξηςε  ηελ αίηεζε γηα  αλαίξεζε ηνπ 1091/1999 βνπιεχκαηνο ηνπ 

πκβνπιίνπ  Δθεηψλ Θεζζαινλίθεο.  

ηελ ππ’ αξηζκ. 64/1998 ΠΛΖΜΜ ΥΑΛΚ153, ζηνηρεηνζεηήζεθε ε αληηθεηκεληθή θαη 

ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο αζζελνχο απφ 

ακέιεηα θαη κειεηήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο ηεο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ. 

Σν Γηθαζηήξην θαηέιεμε φηη δελ πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξία γηα ην παξαπάλσ 

αδίθεκα θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γπλαηθνιφγνπ, ν νπνίνο δελ δηέγλσζε φηη ην 

θπνθνξνχκελν έπαζρε απφ ην ζχλδξνκν Potter.  

πγθεθξηκέλα, ε έγθπνο εκθαλίζζεθε θαηά ηηο αξρέο ηεο θπνθνξίαο ηεο ζηνλ 

ηαηξφ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ εμεηάζεη σο καηεπηήξαο-γπλαηθνιφγνο θαη ππνβιήζεθε 

ζηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο, νη νπνίεο ήηαλ θαζ` φια θπζηνινγηθέο. Μεηέπεηηα, θαη 

ελψ βξηζθφηαλ ζηνλ πέκπην κήλα ηεο θπνθνξίαο, ηνλ επηζθέθζεθε θαη πάιη, 

αλαθέξνληαο ηνπ κηθξή θνιπηθή αηκφξξνηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε δε απηήο ηεο 

ρνξήγεζε ην κπνραιαξσηηθφ ηεο κήηξαο θάξκαθν Yutopar. 
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Ζ επνκέλε επίζθεςε ηεο έγηλε ζηνλ ηαηξφ, φηαλ ε ίδηα βξηζθφηαλ ζηνλ έβδνκν 

κήλα ηεο θπνθνξίαο ηεο, παξνπζηάδνληαο ηνπ έλα ππεξερνγξάθεκα ρσξίο λα 

αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα θάπνηα ζπγγελήο αλσκαιία. Μεηά ηνλ έβδνκν κήλα 

επηζθέθζεθε ηνλ ηαηξφ εθ λένπ ε έγθπνο κε ππεξερνγξάθεκα κε ηα ίδηα αθξηβψο 

επξήκαηα.  

Όηαλ ε επίηνθνο εηζήρζε γηα ηνθεηφ, θαηά ηνλ νπνίν ιφγσ ηζρπαθήο πξνβνιήο 

ηνπ εκβξχνπ ππεβιήζε απφ ηνλ ηαηξφ ζε θαηζαξηθή ηνκή, ην λενγλφ ιίγεο ψξεο 

κεηά ηε γέλλεζε ηνπ απεβίσζε. Καηά ηε λεθξνηνκή θαη παζνινγναλαηνκηθή 

εμέηαζε ζην λενγλφ, δηαπηζηψζεθε φηη ην ηειεπηαίν απεβίσζε ιφγσ ζπλδξφκνπ 

POTTER154. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη θαη αλ αθφκα ν ηαηξφο δελ είρε 

ρνξεγήζεη ην ελ ιφγσ θάξκαθν ζηελ έγθπν θαη πάιη ν ζάλαηνο ηνπ λενγλνχ ζα 

επεξρφηαλ κεηά βεβαηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ην ζχλδξνκν POTTER είλαη 

αζπκβίβαζην κε ηε δσή θαη ην λενγλφ θαηαιήγεη πάληνηε ιίγεο ψξεο κεηά ηε 

γέλλεζε ηνπ. Δπνκέλσο, θξίζεθε φηη δελ ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ γηαηξνχ θαη ηνπ επειζφληνο απνηειέζκαηνο θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ ππάξρεη ην ηξίην  ζηνηρείν ηνπ εγθιήκαηνο απαξαίηεην γηα ηε 

ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 14 ΠΚ, δειαδή πξάμε, άξα 

πθίζηαηαη ιφγνο πνπ απνθιείεη ην αμηφπνηλν. 

ε αθνινπζία ησλ παξαπάλσ, ην Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη δελ πξνθχπηνπλ 

απνρξψζεο ελδείμεηο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηαηξνχ γηα ηελ πξάμε πνπ ηνπ 

απνδίδεηαη θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 309 παξ. 1 α` θαη 310 παξ. 1 ΚΠΓ δελ 

έγηλε θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ γη` απηή. 
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 Σν ζχλδξνκν POTTER είλαη κία ζπγγελήο αλσκαιία, πνπ πξνζβάιιεη πνιιά φξγαλα, 

εκθαλίδεηαη απφ ηε γέλλεζε θαη σο εθ ηνχηνπ νπδεκία ζπζρέηηζε ππάξρεη αλάκεζα ζηε ρνξήγεζε 

δηαθφξσλ νξκνλψλ ή άιισλ κπνραιαξσηηθψλ θαξκάθσλ.  
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ηελ ππ’ αξηζκ. 1397/1997 ΔΦΑΘ 155, θξίζεθε φηη ε εμέιημε ηεο εγθπκνζχλεο 

θαηέιεμε ζε απνβνιή ηνπ εκβξχνπ ιφγσ αλψκαιεο θχεζεο θαη δηελεξγήζεθε 

θαηά ηνλ ηαηξηθψο επηβεβιεκέλν ηξφπν. Λφγσ ηεο αδπλακίαο ζπλέρηζεο ηεο 

θχεζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε δσή ηεο αζζελνχο , ε ηειεπηαία ππνβιήζεθε ζε 

απφμεζε ηεο κήηξαο απφ ηνλ γηαηξφ πνπ βξηζθφηαλ ζε ππεξεζία. Δλφςεη 

ηνχησλ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ ζηνηρεηνζεηείηαη αληηθεηκεληθά θαη 

ππνθεηκεληθά ην έγθιεκα ηεο ηερληθήο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο, αθνινχζσο δε, 

δελ πθίζηαηαη νχηε κπνξεί λα γίλεη ιφγνο θαη γηα ην έγθιεκα ηεο εζηθήο 

απηνπξγίαο ζηελ παξαπάλσ πξάμε, ιφγσ ηνπ παξαθνινπζεκαηηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο εζηθήο απηνπξγίαο έλαληη ηεο θπξίαο πξάμεσο156.  

Δπνκέλσο, θαηά ην Δθεηείν, ζσζηά έθξηλε ην πξσηφδηθν βνχιεπκα πνπ 

απνθάλζεθε φηη δελ πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξία θαηά ησλ γηαηξψλ, ψζηε 

απνξξίθζεθε ε έθεζε θαη` νπζίαλ θαη επηθπξψζεθε ην εθθαινχκελν βνχιεπκα. 

ηελ ππ’ αξηζκ. 3481/1996 ΠΛΖΜΜ ΑΘ157 γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ηερλεηή δηαθνπή 

ηεο εγθπκνζχλεο, φηαλ ε έγθπνο είλαη αλήιηθε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

ζπλαίλεζε ηεο ηειεπηαίαο είλαη έγθπξε θαη δεζκεπηηθή αλ ζπλαηλεί θαη έλαο 

γνλέαο, θαη απηή δελ είλαη απνηέιεζκα εμαλαγθαζκνχ γηα ηελ ηερλεηή δηαθνπή 

ηεο εγθπκνζχλεο. Σφηε, κφλν, ν ηαηξφο ππέρεη πνηληθή επζχλε αλ γλψξηδε ηνλ 

πθηζηάκελν εμαλαγθαζκφ ηεο εγθχνπ. 

Γηα επέκβαζε ζε αλήιηθεο, δειαδή θάησ ησλ 18 εηψλ, απαηηείηαη πέξα απφ ηελ 

πξνζσπηθή απφθαζε ηεο αλήιηθεο ε ζπλαίλεζε ελφο απφ ηα πξφζσπα πνπ 

αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα. Ζ ξχζκηζε απηή ππνδειψλεη ηελ επηζπκία θαη 

πξνζδνθία ηνπ λνκνζέηε φηη κία ηφζν ζεκαληηθή απφθαζε ζα είλαη πεξηερφκελν 

ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ κε ηελ αλήιηθε, ελψ παξάιιεια δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ε ζπλαίλεζε απηή σο ζηείξα αληίδξαζε ησλ γνλέσλ. 
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 ΔΦΑΘ 1397/1997 ΠΟΗΝΥΡ/1997 (1338) Παξαηεξήζεηο ζηα ΠΟΗΝΥΡ : Οιγα Σζφιθα, 
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 ΑΠ 1126/1978, 138/1982 
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 ΠΛΖΜΜ ΑΘ  3481/1996 ΤΠΔΡΑΠΗΖ/1997 (348) Παξαηεξήζεηο : ηεθ. Υ. Παχινπ. 
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Ζ ζπλαίλεζε φκσο γηα λα είλαη ηζρπξή πξέπεη λα είλαη ζνβαξή, λα 

αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη πξνο ηελ αιεζηλή ζέιεζε ηνπ ζπλαηλνχληνο, λα δίλεηαη 

κε επίγλσζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο, δειαδή απηφο πνπ δίλεη ηελ 

ζπλαίλεζε πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηελ ζεκαζία απηήο, 

θαη ηέινο λα πθίζηαηαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ηειέζεσο ηεο πξάμεσο158.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε  ε αλήιηθε είλαη έγθπνο θαη ν γπλαηθνιφγνο, αθνχ 

εμέηαζε ηελ αλήιηθε δηαπίζησζε ηελ εγθπκνζχλε ηεο θαη ηεο ζπλέζηεζε λα 

ζθεθζεί ηη ζέιεη λα θάλεη θαη κφιηο απνθαζίζεη λα ηνπ ηειεθσλήζεη. Πξάγκαηη 

πξνζήιζε ε αλήιηθε ζην καηεπηήξην, ρσξίο λα δειψζεη φηη αξλείηαη ηελ επέκβαζε 

θαη κε ηε θαλεξή ζπλαίλεζή ηεο έγηλε ζεξαπεπηηθή απφμεζε, εληφο ηεο 

πξνβιεπνκέλεο πξνζεζκίαο ησλ 12 εβδνκάδσλ θαη κε ηνπο επηβαιιφκελνπο 

ηαηξηθνχο θαλφλεο. Δθ ησλ πζηέξσλ ε αλήιηθε παξαπνλέζεθε φηη ε ζπλαίλεζε 

απηή δελ ήηαλ πξντφλ ηεο ειεχζεξεο βνχιεζήο ηεο αιιά επήιζε θαηφπηλ 

πηέζεσλ ηνπ παηέξα ηεο θαη ηνπ ζπγγεληθνχ ηεο πεξηβάιινληνο.  

Καηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηζρπξηζκνί 

ηεο αλήιηθεο είλαη αιεζείο, δελ βεβαηψλεηαη απφ θάπνην ζηνηρείν, νχηε απφ ηελ 

ίδηα, φηη ηνπο ελδνηαζκνχο ηεο απηνχο εθδήισζε ζηνλ γπλαηθνιφγν, ν νπνίνο 

πξνέβε ζηελ άκβισζε, έρνληαο ηελ ζπλαίλεζε ηεο αλήιηθεο θαη ηνπ παηέξα ηεο. 

Με ηα πην πάλσ δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο 

ελνρήο ζε βάξνο ηνπ γηαηξνχ θαη δελ έγηλε ηειηθά θαηεγνξία εηο βάξνο ηνπ. 

ηελ ππ’ αξηζκ. 197/1988 ΔΦ ΑΘ159  έγηλε ιφγνο γηα ηε ζρέζε πξφζηεζεο πνπ  

ζπλδέεη  ηαηξνχο  κε  θιηληθέο θαη Ννζειεπηηθά  Ηδξχκαηα  φηαλ απηνί σο 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, 

εξεπλήζεθαλ ηα είδε ηεο επζχλεο ηνπ γηαηξνχ επί ιαλζαζκέλεο επηινγήο ηξφπνπ 

ηνθεηνχ επί  βαξείαο  λφζνπ ηνπ παηδηνχ πνπ γελληέηαη (Αζηηθή Δπζχλε - Πνηληθή 

επζχλε). 
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Πξνθεηκέλνπ εηδηθφηεξα γηα ηνπο ηαηξνχο δελ απνθιείεηαη ε χπαξμε εμάξηεζεο κε 

ηε κνξθή εμαξηεκέλεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ κπνξεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε λα ππάξρεη παξφηη ζηελ άζθεζε ησλ θαζαξά ηαηξηθψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ δξνπλ θαη ελεξγνχλ κε πξσηνβνπιία θαηά ηηο επηηαγέο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο. Σν πξφβιεκα γίλεηαη νμχηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζρέζε ηνπ 

ηαηξνχ κε θιηληθή ή λνζειεπηηθφ ίδξπκα είλαη ειεχζεξε, κε ηε κνξθή ειεχζεξεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηαηξφο επηκειείηαη ηελ 

λνζειεία θαη ζπλήζσο ηε δηελέξγεηα ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ή ηνθεηνχ ζε 

θιηληθή πνπ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή (εγθαηαζηάζεηο, θάξκαθα, 

κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ.) θαη ην θαηψηεξν κε ηαηξηθφ ή παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηαηξνχ, κε ακνηβή πνπ εηζπξάηηεη 

θαηεπζείαλ απφ ηνλ πειάηε αζζελή, άζρεηα κε ηελ ακνηβή ηνπ ηαηξνχ πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν απεπζείαο ζ` απηφλ. 

ηελ ππφζεζε απηή, θξίζεθε φηη ε βιάβε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο πγείαο (Α.Κ. 929) 

ηνπ ηέθλνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ θαη κάιηζηα βαξηά, δεδνκέλνπ φηη ελψ 

ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο εγθχνπ κεηέξαο έπξεπε λα δηελεξγήζεη ηνλ ηνθεηφ 

έγθαηξα κε θαηζαξηθή ηνκή, ιφγσ βξαδχηεηαο, ην έκβξπν ππέζηε πηψζε ησλ 

παικψλ ηεο θαξδηάο ιφγσ αλνμίαο, απνηέιεζκα πνπ αζθαιψο δελ ζα 

επεξρφηαλ αλ ν ηνθεηφο είρε πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο.  

Ο γηαηξφο παξαπέκθζεθε ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο Πιεκ/θείνπ Αζελψλ γηα λα 

δηθαζζεί σο ππαίηηνο ζσκαηηθήο βιάβεο πιελ ηειηθά έπαπζε ε πνηληθή δίσμε 

ιφγσ παξαγξαθήο. Σειηθψο, ε επζχλε ηνπ ηαηξνχ εληνπίδεηαη ζηελ αξρηθή 

επηινγή ηνπ φηη έπξεπε κφιηο άξρηζαλ νη πφλνη λα  πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ηνθεηφ 

κε θαηζαξηθή ηνκή θαη φρη λα αλακέλεη επί ψξεο ηελ θπζηνινγηθή έμνδν ηνπ 

εκβξχνπ.  

ηελ ππ’ αξηζκ. 54/1988 πκβ. Πιεκ/θσλ Κσ160, ε αμηφπνηλε ζπκπεξηθνξά πνπ 

απνδίδεηαη  ζηνλ γηαηξφ είλαη φηη δελ έδσζε ηελ αλαγθαία ηαηξηθή βνήζεηα πνπ 

φθεηιε θαη κπνξνχζε λα δψζεη  ζαλ  Γ/ληεο  ηεο  θιηληθήο  θαη  καηεπηήξαο  ζηελ 
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έγθπν, κε απνηέιεζκα λα πεζάλεη ην θπνθνξνχκελν, παξά ην φηη ην θεθάιη ηνπ 

βγήθε απφ  ηνλ  θφιπν θαη ήηαλ δσληαλφ γηα ιίγν αθφκε ρξφλν.  

Ζ  απφ  κέξνπο  ηνπ γηαηξνχ επηινγή ηνπ λα γελλήζεη ε  έγθπνο κε  θπζηνινγηθφ  

ηνθεηφ  θαη  φρη  κε θαηζαξηθή  ηνκή ήηαλ κηα επηινγή, πνπ άζρεηα κε ην γλσζηφ 

ζήκεξα  απνηέιεζκά ηεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί "a priori" ιαζεκέλε θαη ζε 

θακηά πεξίπησζε δελ  ζα  κπνξνχζε λα θαηαινγηζηεί ζηνλ γηαηξφ ζαλ ακέιεηα. 

εκεηψλεηαη αθφκε φπσο απφ θάπνην ζεκείν θαη χζηεξα, απφ ηελ ψξα δειαδή 

πνπ  βγήθε ην  θεθάιη  ηνπ  παηδηνχ,  ε  κέζνδνο ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο είρε απφ 

ηα γεγνλφηα απνθιεηζηεί θαη δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε ζσηεξία ηνπ  παηδηνχ  κε ηελ  

εθαξκνγή  ηεο.   

Σν  κφλν  θαηά  ζπλέπεηα  πνπ κέλεη εηδηθφηεξα λα εμεηαζηεί είλαη ην ηη αθξηβψο 

έθαλε ή δελ έθαλε ν γηαηξφο αθνινπζψληαο ηε κέζνδν ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ. 

Αδηακθηζβήηεην  είλαη  ην  γεγνλφο φηη  ην  παηδί ήηαλ ππεξκεγέζεο θαη ην άλνηγκα 

ησλ ψκσλ ηνπ ήηαλ δπζαλάινγν κε ην άλνηγκα ηεο  ιεθάλεο  ηεο  εγθχνπ.  Ζ  

ελζθήλσζε ινηπψλ  ησλ  ψκσλ  θαίλεηαη  πσο ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλε θαη 

αλαπφδξαζηε ζπλέπεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο έρεη  ζηαηηζηηθά  δηαπηζησζεί  φηη  

ε ζλεζηκφηεηα  ησλ  παηδηψλ  είλαη  πεξίπνπ  20%.  

Με βάζε ηα  φζα  ήδε  εθηέζεθαλ, ην Γηθαζηήξην ζπκπέξαλε φηη ν γηαηξφο έθαλε 

φ, ηη κπνξνχζε άζρεηα αλ απνδείρζεθε φηη απηφ ήηαλ ιίγν θαη ιηγφηεξν απφ φ, ηη 

"φθεηιε". Δπνκέλσο ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη πξέπεη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 309 

παξ. 1α θαη 310 παξ. 1  ΚΠΓ λα  κελ γίλεη θαηεγνξία θαηά ηνπ γηαηξνχ γηα ηελ 

απνδηδφκελε ζ’ απηφλ πξάμε ηεο εμ ακειείαο αλζξσπνθηνλίαο. 

ηελ  ππ’ αξηζκ. 910/1984 ΠΛΖΜΜ ΘΔΑΛ161 εμεηάζηεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

εγθιήκαηνο ηεο άκβισζεο θαη ηειηθά ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ ζηνηρεηνζεηείηαη 

αμηφπνηλν ηνπ γηαηξνχ, ιφγσ έιιεηςεο ελδείμεσλ πεξί ηεο χπαξμεο αηηηψδνπο 

ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο γπλαηθνινγηθήο ηαηξηθήο εμέηαζεο θαη ηεο ζαλάησζεο ηνπ 

εκβξχνπ. 
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Επίινγνο – Σπκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, αλαθνξηθά ζην δήηεµα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ε λνµνινγία έρεη 

απνθαλζεί θπξίσο µέζσ ηεο πνηληθνχ θιάδνπ µε αληίζηνηρεο απνθάζεηο. Οη 

απνθάζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ αλαθέξνληαη ζην αθαλζψδεο πξφβιεµα ηνπ 

πξνζδηνξηζµνχ ηνπ ελαξθηήξηνπ ζεµείνπ ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Καηά ηελ 

θξαηνχζα γλψµε, ε αλζξψπηλε δσή αξρίδεη φηαλ μεθηλήζνπλ νη θάζεηο νη νπνίεο 

ζχµθσλα µε ηα δηδάγµαηα ηεο µαηεπηηθήο νδεγνχλ αδηάιεηπηα ζηνλ ηνθεηφ 

(Αλδξνπιάθεο). Γεχηεξε επηθξαηέζηεξε είλαη ε ζεσξία πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ 

ηνλ Υσξαθά, ζχµθσλα µε ηελ νπνία ε αλζξψπηλε δσή μεθηλά απφ ηε ζηηγµή πνπ 

έζησ θαη έλα µέινο ηνπ ηέθλνπ εμέιζεη ηεο µεηξηθήο θνηιίαο. Ζ ζχγθξνπζε ηεο 

λνµνινγίαο ζην δήηεµα απηφ, πνπ έρεη ηεξάζηηα πξαθηηθή ζεµαζία αλαθνξηθά 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηληθήο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ ζηα εμ ακειείαο ηεινχκελα 

εγθιήκαηα ζε έκβξπα απφ απηφλ, πηπρή ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο πηπρηαθήο. 

Ο ηαηξφο, ελ γέλεη, επζχλεηαη γηα ηελ ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο απφ 

ακέιεηα ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν έρεη ηεζεί ππφ ηε θξνληίδα ηνπ, αλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ελήξγεζε lege arte162. ηελ πεξηνρή ηεο ηαηξηθήο 

ακέιεηαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ε εμσηεξηθή ακέιεηα 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη είηε σο εζθαικέλε δηάγλσζε ή κε δηάγλσζε κίαο λφζνπ 

πνπ νθείιεηαη ζηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θνηλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο 

ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε αληίιεςε θαη κε θνηλνπνίεζε 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ απεηιεί ην έλλνκν αγαζφ ηεο δσήο ή ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη πγείαο. 

Χο επί ην πιείζηνλ ε νξζή δηάγλσζε πξνυπνζέηεη ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ 

αζζελνχο, εμέηαζε ηνπ αζζελνχο, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, αθηηλνγξαθίεο θαη 

ζπκβνπιή άιισλ ηαηξψλ) είηε σο εζθαικέλε-πιεκκειήο ζεξαπεπηηθή αγσγή 

(θαξκαθεπηηθή, δηαηηεηηθή εγρεηξεκαηηθή θ.ιπ.), δηαδηθαζία δειαδή πνπ 
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απνζθνπεί ζηελ ίαζε ηνπ αζζελνχο θαηά ηξφπν παξαθάκπηνληα ηνπο θνηλψο 

αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο είηε σο κε παξαπνκπή ηνπ 

αζζελνχο ζε εηδηθή θαη εζεινχζηα αλάιεςε ηεο δηεμαγσγήο ελφο δηαγλσζηηθνχ 

ζεξαπεπηηθνχ εγρεηξήκαηνο, ρσξίο λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο ή ηα θαηάιιεια δηαγλσζηηθά κέζα, είηε σο κε εθπιήξσζε ηνπ 

θαζήθνληνο ηαηξηθήο κέξηκλαο θαη επηκέιεηαο.  

Πεξαηηέξσ, ε πιεκκειήο ηαηξηθή ζπκπεξηθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν γηαηξφο 

ππαηηίσο δελ αμηνιφγεζε νξζψο ην πεξηζηαηηθφ ή αμηνιφγεζε νξζψο ην 

πεξηζηαηηθφ, αιιά δηεμήγαγε ειαηησκαηηθά, απφ ακέιεηα ηνπ ηελ ηαηξηθή πξάμε. 

Σν αξλεηηθφ απηφ απνηέιεζκα είλαη δπλαηφ λα πξνέθπςε εμαηηίαο ηεο πιάλεο ηνπ 

γηαηξνχ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν πνπ δηέηξερε ν αζζελήο είηε απφ ηελ 

πάζεζε ηνπ είηε απφ ηελ εθαξκνγή κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

Δάλ φκσο θαίηνη ν ηαηξφο θαηέβαιε θάζε πξνζνρή, ην παξαπάλσ απνηέιεζκα 

επήιζε ηπραία θαη αλεμάξηεηα απφ ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ εθαξκφζζεθε, 

ηφηε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζηνηρεηνζεηεζεί πνηληθή επζχλε απηνχ163. 

Ακέιεηα, ινηπφλ, ζπληξέρεη αλ ν ηαηξφο πξνβεί ζε ελέξγεηα ή παξάιεηςε θαηά 

παξάβαζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαλφλσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο ελψ νπδεκία επζχλε θέξεη εάλ ελήξγεζε θαηά ηνπο θαλφλεο lege arte 

θαη εηδηθφηεξα φπσο ζα ελεξγνχζε θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο 

θαη έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ ηα ίδηα κέζα, θάζε ζπλεηφο θαη επηκειήο ηαηξφο164. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ ζεκειίσζε επζχλεο ηνπ ηαηξνχ είλαη ε παξάβαζε θάπνηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ηέηνηα πεξίπησζε 

είλαη ε παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, δειαδή ην λα 

κε γίλεη κία ηαηξηθή πξάμε lege artis, απηφ δειαδή πνπ ζπλήζσο θαιείηαη ηαηξηθφ 

ζθάικα. Σν ηαηξηθφ ζθάικα ππφ απηήλ ηελ έλλνηα θαηά θαλφλα ζεσξείηαη φηη 
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νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ, δειαδή ζε κε θαηαβνιή ηεο πξνζνρήο πνπ 

φθεηιε θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη.  

Σν δε κέηξν απηήο ηεο απαηηνχκελεο πξνζνρήο δελ θαζνξίδεηαη ππνθεηκεληθά, 

αιιά κε θξηηήξην ην κέζν ζπλεηφ ηαηξφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο. Αληίζεηα, 

δελ θέξεη θακία επζχλε αλ ελήξγεζε θαηά ηνπο πην πάλσ θαλφλεο (lege artis) θαη, 

εηδηθφηεξα, φπσο ζα ελεξγνχζε θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο θαη 

έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ ηα ίδηα κέζα έλαο ζπλεηφο θαη επηκειήο ηαηξφο165. 

Ηδηαίηεξα ζα ιεθζεί ππφςε ε ζπλδξνκή εηδηθφηεηαο ζην πξφζσπν ηνπ ηαηξνχ, ε 

νπνία απνηειεί θαη ην ιφγν βαξχηεξεο επζχλεο ηνπ εηδηθνχ, αθνχ ε πξνζθπγή 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, κε βαξχηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζπλήζσο ηνπ αζζελνχο, 

γίλεηαη αθξηβψο ιφγσ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ απηήο166.  

Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο ηαηξηθήο ακέιεηαο, απηή κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ππφ ηηο 

εμήο κνξθέο: α) είηε σο εζθαικέλε δηάγλσζε ή κε δηάγλσζε κηαο λφζνπ πνπ 

νθείιεηαη ζηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θνηλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκε θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε αληίιεςε θαη κε θνηλνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ απεηιεί ην έλλνκν αγαζφ ηεο δσήο ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο 

θαη πγείαο, β) είηε σο εζθαικέλε- πιεκκειήο ζεξαπεπηηθή αγσγή, δειαδή 

ζπγθεθξηκέλα ε ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ κπνξεί λα ζεκειησζεί ζε ζθάικα πεξί ηελ 

εθινγή ηεο ζεξαπείαο, ιφγσ ηεο νπνίαο θαη επέξρεηαη θαθφ ζηνλ αζζελή, είηε 

απηφ νθείιεηαη ζε άγλνηα ηεο πξνζήθνπζαο γηα ηελ πεξίπησζε ζεξαπείαο ή 

γεληθά ελέξγεηαο, είηε γηαηί επέιεμε κέζνδν θαη ζεξαπεία ε νπνία, θαηά ηηο γεληθά 

θξαηνχζεο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, δελ ήηαλ γηα ηελ πεξίπησζε (γ) είηε σο 

κε παξαπνκπή ηνπ αζζελνχο ζε εηδηθφ ζάιακν θαη ηελ αλάιεςε ηεο δηεμαγσγήο 

ελφο δηαγλσζηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ εγρεηξήκαηνο, ρσξίο λα ππάξρνπλ νη 

απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ή ηα θαηάιιεια δηαγλσζηηθά κέζα 

(δ), είηε σο κε εθπιήξσζε θαζήθνληνο ηαηξηθήο κέξηκλαο θαη επηκέιεηαο167.  
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 Πιεκκακ 19/2001, ΠνηλΓλε 2001.1114 
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Σν ηαηξηθφ ζθάικα ππφ ηελ έλλνηα απηή θαηά θαλφλα ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζε 

ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ, δειαδή ζε κε θαηαβνιή ηεο πξνζνρήο πνπ φθεηιε θαη 

κπνξνχζε λα θαηαβάιεη. Σν κέηξν ηεο απαηηνχκελεο πξνζνρήο δελ θαζνξίδεηαη 

ππνθεηκεληθά, αιιά κε θξηηήξην θαηά ηα πξνεθηεζέληα ην κέζν ζπλεηφ ηαηξφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο168.  

Δάλ, φκσο, θαίηνη ν γηαηξφο θαηέβαιε θάζε πξνζνρή, ην απνηέιεζκα επήιζε 

ηπραία θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ εθαξκφζηεθε, ή αλ ν 

γηαηξφο νξζά δηέγλσζε ηε λφζν εθάξκνζε φκσο κία απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εμίζνπ 

ππνζηεξηδφκελεο ζηελ επηζηήκε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε απέηπρε, ηφηε δελ είλαη δπλαηφλ λα επζηαζήζεη πνηληθή δίσμε θαη` 

απηνχ, γηα ην ιφγν φηη αλ εθάξκνδε άιιε ζεξαπεία ζα απνθεπγφηαλ ν ζάλαηνο 

ηνπ αζζελνχο. 

Σέηνηα επέθηαζε, άιισζηε, ηεο πνηληθήο επζχλεο ηνπ γηαηξνχ αληίθεηηαη ζηε 

γεληθή γηα ηελ ακέιεηα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 ΠΚ, θαηά ηελ νπνία γηα ηνλ 

θαηαινγηζκφ ηεο πξάμεο απφ ακέιεηα ιακβάλεηαη ππφςε, εθηφο απφ ην 

αληηθεηκεληθφ θξηηήξην ηεο ηθαλφηεηαο δειαδή θαη επηκέιεηαο ηνπ κέζνπ 

θνηλσληθνχ αλζξψπνπ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κέζνπ ηαηξνχ, θαη ην 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν, δειαδή νη πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ δξάζηε, "πξνζνρή 

ηελ νπνία φθεηιε απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη", θαζψο θαη ε 

χπαξμε αληηθεηκεληθνχ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο ελέξγεηαο ή παξάιεηςεο 

κε ην απνηέιεζκα169. 

πλνςίδνληαο, ην δήηεκα ηεο ηαηξηθήο ακέιεηαο έρεη σο απφηνθν πιείνλα 

δεηήκαηα, ηα νπνία επηρεηξήζεθε λα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο 

λνκνινγίαο. Αλακθίβνια, ε εμεηδίθεπζε ησλ επηκέξνπο πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ε θξίζε ηνπ εθάζηνηε δηθαζηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζηελ πξνζπάζεηα γηα δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

                                                           
168

 ΔθΘεζζ 2384/2005, δεκνζίεπζε Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ «ΝΟΜΟ» 
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 ΑΠ 1172/1988, πκβ., ΠΥξ Λζ`, 100, ΑΠ 1221/1988, ΠΥξ Λζ`, 132 
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εηδηθά κε αλαθνξά ζηελ ηαηξηθή ακέιεηα πνπ νδεγεί ζηε ζσκαηηθή βιάβε ή ην 

ζάλαην ησλ εκβξχσλ θαη ζηηο αμηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα εγεξζνχλ. 
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Δθ. Λαξ. 60/1978, ΗΗΥ ΚΖ`. 737 

ΔθΛάξηζαο 60/78 ΠνηλΥξ. 1978, ζει. 737  

ΔθΛαξ 544/2007 ΔιΓλε 2008.289 

ΔΦ ΑΗΓ 72/2008 (ΠΟΗΝ) (ΑΡΜ 2010/249)   

ΔΦ ΗΧΑΝΝ 375/2008 (Α` ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΝΟΜΟ) 

ΔθΑζ 1642/2000 ΔιιΓλε 2001 

ΔΦ ΑΘ 197/1988 ΑΡΥΝ/1988 (139), Γ/ΝΖ/1988 (1239) 

ΔθΘεζζ 2384/2005, δεκνζίεπζε Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ «ΝΟΜΟ» 

ΔθΑΘ 197/1988 ΔιΓλε 29.1239  

ΔθΘεζζ 1212/1973 ΝνΒ 22.946 
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ΔθΑΘ 4995/2002, ΔθΑΘ 7092/2001 Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ «ΓΑ» 

ΔΦΑΘ 1397/1997 ΠΟΗΝΥΡ/1997 (1338) Παξαηεξήζεηο ζηα ΠΟΗΝΥΡ : Οιγα 

Σζφιθα, δηθεγφξνο 

ΜΟΓ ΚΑΒ 15/2002 (ΠΟΗΝΓ/ΝΖ 2003/1298) 

ΜΠΡ ΡΟΓΟΠ 400/2007 (ΑΡΜ 2008/1046) 

ΜΠΡ ΚΑΣΔΡ 408/2006 (ΑΡΜ 2007/863) 

ΜΠΡ ΘΔ 27035/2003 (ΑΡΜ 2004/225) κε παξαηεξήζεηο Γ. Μαπξνκκάηε ζηνλ 

Αξκελφπνπιν 

ΟιΑΠ 23/1998 ΔιιΓλε 1989.1150 

ΟιΑΠ 12/2008, ΑΠ 58/2009  

Πιεκκακ 19/2001, ΠνηλΓλε 2001.1114 

Πιεκ. Παηξψλ 800/61 ΠνηλΥξ. 1961, ζει. 549 

ΠΛΖΜΜ ΘΔΑΛ 910/1984 ΑΡΜ/1984 (728) 

ΠιεκΛαξ 74/2000. ΠΥ Ν. 659 

ΠιεµΠαηξ 800/1981 ΠνηλΥξ ΗΑ' ζει. 549. 

ΠΛΖΜΜ ΑΘ  3481/1996 ΤΠΔΡΑΠΗΖ/1997 (348) Παξαηεξήζεηο : ηεθ. Υ. 

Παχινπ. 

ΠΛΖΜΜ ΡΟΓ 132/2007 (Α΄ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΝΟΜΟ) 

ΠΛΖΜΜ ΜΔΟΛ 11/2006 (ΠΟΗΝ Γ/ΝΖ 2007/955) 

ΠΛΖΜΜ ΥΑΛΚ 64/1998 ΤΠΔΡΑΠΗΖ/1999 (433) 

ΠΛΖΜΜ ΑΘ 21422/2010 (ΠΟΗΝΓ/ΝΖ 2010/1270) 

ΠΠΡ ΥΑΝ 226/2009 (ΥΡΗΓ 2011/182) 
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ΠΠΡ ΑΘ 66/2010 (Α΄ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΝΟΜΟ) 

ΠΠΡΑΘ 6779/2000 

ΠΠΡΚΡΖΣ 31/5803/176/1999 

ΠΠξΘεζζ 8413/2005 Αξκ 2006, 1909, 1911, 1912, πξβι. θαη 1988.1239 

πκβ. Πιεκ/θσλ Κσ 54/1988 Γ/ΝΖ/1990 (451) 

πµβΔθΛαξ 60/1978 ΠνηλΥξ ΚΖ' ζει. 737 

πκΒΠιεκΥαιθ 64/1998 Τπέξ 1999,433 

πκΒΔθΑΘ 522/1986 ΔιιΓλε 1986,589 θαη ΑξρΝ 1989,77 

πµβ.Πιεµ.Λαξ 74/2000 (ΝΟΜΟ) 

Vo v. France (Απφθαζε ηεο 8.7.2004) ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ (ΔΓΓΑ) ΔΓΓΑ 8-7/2004 (ΠΟΗΝΓ/ΝΖ 

2004/1138) 

Dutch Supreme Court 18 March 2005, C03/206 HR JHM/RM 

Cour de Cassasion, Ass. Pleniere, arret 457/17.11.2000, δηαζέζηκν ζην: 

www.courdecassasion.fr/grandsarrets 
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