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Αστική Ιατρική Ευθύνη 

Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα 

με βάση τα σύγχρονα νομολογιακά πορίσματα 

     

«..ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης…» 

(=απέχοντας από κάθε ηθελημένη αδικία και βλάβη) 

Απόσπασμα από τον όρκο του Ιπποκράτη 

 

O Ιάσων Αετόπουλος υπεβλήθη, στις εγκαταστάσεις της 

Ο.Ε. με την επωνυμία «ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ», σε 

χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης καταρράκτη στον 

δεξιό του οφθαλμό, με τη μέθοδο της φακοθρυψίας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τον θεράποντα ιατρό του Άρη 

Ξεφτέρη χειρουργό οφθαλμίατρο, στον οποίο είχε απευθυνθεί 

για τη θεραπεία της νόσου που εμφάνισε, και στην οποία 

συμμετείχε και ο δεύτερος εναγόμενος Γιώργος Επιστήμων, 

ομοίως χειρουργός οφθαλμίατρος. Το πρωί της επόμενης 

ημέρας, επισκέφθηκε το ιατρείο του πρώτου για μετεγχειρητική 

εξέταση και εκεί τον ενημέρωσε ότι παρουσίασε στον 

χειρουργηθέντα οφθαλμό πόνο, αλλά ο τελευταίος τον 

καθησύχασε λέγοντάς του ότι η κατάστασή του εξελισσόταν 

ομαλώς και του χορήγησε αντιβιοτική αγωγή, παραλλήλως με 

την εφαρμοζόμενη εξ υπαρχής μετά την επέμβαση αγωγή δια 

σταγόνων κολλυρίου ανά τρίωρο. Παρά τη φαρμακευτική 

αγωγή ο πόνος και ο καύσος στον χειρουργηθέντα οφθαλμό 

του εντάθηκε και έγινε αφόρητος την ίδια ημέρα, ενώ η 

περιοχή του ανωτέρω οφθαλμού του παρουσίαζε ερεθισμό, 

ερυθρότητα και πρήξιμο σε σημείο να μην μπορεί καν να τον 

ανοίξει. Την αμέσως επόμενη ημέρα, μετά από πρωινή 

επανεξέτασή του, ο πρώτος ιατρός  του συνέστησε να μεταβεί 

στο Νοσοκομείο «Α» της Θεσσαλονίκης, που διατηρούσε 

πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική και όπου εισήχθη περί 
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τη μεσημβρία της ίδιας ανωτέρω ημέρας προς νοσηλεία με 

διάγνωση μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα και υποβλήθηκε σε 

χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης plastron από τον πρόσθιο 

θάλαμο, κεντρική βιτρεκτομή υπό μερική επισκόπηση, ενώ 

ελήφθη κατ΄αυτήν και υαλοειδές προς καλλιέργεια. Παρά τις 

προσπάθειες των ιατρών του ως άνω νοσοκομείου στο 

διάστημα που επακολούθησε την αμέσως παραπάνω 

επέμβαση, η ενδοφθαλμίτιδα που παρουσίασε δεν στάθηκε 

δυνατό να αντιμετωπισθεί επιτυχώς, με συνέπεια να 

πραγματοποιηθεί τελικώς εξεντέρωση του δεξιού οφθαλμού 

του. 

Ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι η σωματική βλάβη, που 

υπέστη, ήταν απότοκος των παραλείψεων τόσο των οργάνων 

της ιδιωτικής κλινικής, οι οποίες συνίσταντο στην παραβίαση 

των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης 

και τέχνης αναφορικά με τα επιβαλλόμενα μέτρα υγιεινής, 

καθαρισμού, αποστείρωσης και απολύμανσης, όσο και των 

πρώτου και δεύτερου χειρουργών οφθαλμιάτρων, κατά το 

διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο. Ο ενάγων ζήτησε να 

αναγνωρισθεί η υποχρέωση να του καταβάλλουν οι 

εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος κατ΄άρθρο 926 ΑΚ, η δε 

τρίτη εναγομένη ευθυνόμενη για τις πράξεις και παραλείψεις 

των οργάνων της καθώς και ως προστήσασα τους πρώτο και 

δεύτερο, το ποσό των 100.000 και να αναγνωρισθεί η 

υποχρέωσή τους να του καταβάλουν, εις ολόκληρον, ακόμη 

300.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής 

βλάβης που υπέστη από την αδικοπραξία τους. Ο πρώτος 

εναγόμενος ιατρός ανακοίνωσε τη δίκη με προσεπίκληση και 

σωρευόμενη παρεμπίπτουσα αγωγή κατά της ασφαλιστικής 

εταιρίας, στην οποία είχε ασφαλιστεί για την αστική του 

ευθύνη. Ομοίως και ο δεύτερος εναγόμενος ιατρός 

ανακοίνωσε τη δίκη με προσεπίκληση στη δική του 

ασφαλιστική εταιρία. Η ασφαλιστική εταιρία άσκησε πρόσθετη 

παρέμβαση υπέρ του ιατρού.  
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Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο συνεκδίκασε την κύρια 

αγωγή, τις προσεπικλήσεις και την ενωμένη με την ως άνω 

πρώτη απ΄αυτές παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης καθώς 

και την πρόσθετη παρέμβαση και: α) απέρριψε την κύρια 

αγωγή κατά το μέρος που στρεφόταν κατά του δεύτερου 

εναγομένου ιατρού ως αβάσιμη κατ΄ουσίαν, β) δέχθηκε ως εν 

μέρει βάσιμη και κατ΄ουσίαν την κύρια αγωγή ως προς το 

μέρος της που στρεφόταν κατά των λοιπών εναγομένων και 

τους υποχρέωσε να καταβάλουν εις ολόκληρον στους 

συνεχίζοντες τη δίκη στη θέση του αρχικού ενάγοντος 

συνολικό ποσό 50.000 ευρώ, δεχόμενο ότι η εύλογη 

χρηματική ικανοποίηση του ενάγοντος έπρεπε να ανέλθει σε 

συνολικό ποσό 60.000 ευρώ και γ) δέχθηκε ως βάσιμη και 

κατ΄ουσίαν την παρεμπίπτουσα αγωγή και αναγνώρισε την 

υποχρέωση της παρεμπιπτόντως εναγομένης να καταβάλει 

στον παρεμπιπτόντως ενάγοντα 60.000 ευρώ, νομιμοτόκως 

από την εκ μέρους του καταβολή του ποσού αυτού στους 

συνεχίζοντες τη δίκη στη θέση του αρχικού ενάγοντος. 

 Το εφετείο κλήθηκε να κρίνει επί των εφέσεων του 

πρώτου ιατρού, των κληρονόμων του ενάγοντος, της κλινικής 

και της μίας ασφαλιστικής, αυτής του πρώτου ιατρού. Την 

απάντηση του Εφετείου θα μου επιτρέψετε να σας την πω στο 

τέλος της εισηγήσεως. 

 

 

Ι. Εισαγωγή 

 

Είναι αλήθεια ότι συνάντηση της ιατρικής με τη νομική 

επιστήμη έχει μερικές φορές δυσάρεστη αφετηρία αλλά και 

δυσάρεστη κατάληξη. Η ιατρική ευθύνη είναι ένα θέμα, που τα 

τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης 

νομολογιακής και θεωρητικής επεξεργασίας και αντιμετώπισης 

σε πολλές έννομες τάξεις του κόσμου και ιδίως της Ευρώπης, 

ενώ εμφανίζεται με ιδιαίτερη έξαρση στο αμερικανικό δίκαιο 
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και ιδίως με την αποζημιωτική της μορφή, ώστε να γίνεται 

λόγος για malpractice crisis και για litigious society1. 

Στο επίπεδο του αστικού δικαίου η ιατρική ευθύνη 

μπορεί να προσεγγιστεί από δύο διαφορετικές επόψεις: τη 

συμβατική ιατρική ευθύνη και την ιατρική ευθύνη από 

αδικοπραξία. Η συρροή των νομίμων αυτών βάσεων θα 

πρέπει δε να λυθεί σύμφωνα με τα γενικώς παραδεδεγμένα 

στη νομική θεωρία και στη νομολογία. Επιπρόσθετα στην 

αστική ιατρική ευθύνη τίθεται και το θέμα της νόμιμης βάσεως 

από το άρθρ. 8 ν. 2251/1994. Τελικά τίθεται το ερώτημα: 

πρόκειται για ευθύνη υποκειμενική, αντικειμενική ή νόθο 

αντικειμενική. Πέρα δε από τη φύση της ευθύνης ενδιαφέρον 

αποκτούν ειδικότερα θέματα, όπως η ευθύνη του ειδικού ή του 

ειδικευόμενου, η ευθύνη περισσοτέρων ιατρών, η ευθύνη του 

βοηθού εκπληρώσεως, στο πλαίσιο της ενδοσυμβατικής 

ευθύνης, η ευθύνη του προστήσαντος, στην περίπτωση της 

αδικοπρακτικής ευθύνης και τέλος η ασφάλιση της ιατρικής 

ευθύνης. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες βάσεις αστικής ευθύνης, 

επίκληση μπορεί να γίνει και στις γενικές ρήτρες των άρθρ. 

200, 281, 288 ΑΚ. Ρυθμίσεις υφίστανται και στον αν 

1565/1939 (άρθρ. 24) και στο ν. 2737/1999 (μεταμοσχεύσεις), 

άρθρ. 1455-1460 ΑΚ (μετά το ν. 3089/2002), αλλά και στο 

πλαίσιο του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3148/2005). 

Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση  για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βιοϊατρική, γνωστή ως 

«σύμβαση του Οβιέδο», η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2619/1998, έχει υπερνομοθετική ισχύ και προβλέπει για την 

ιατρική ευθύνη στο άρθρ. 24 του κειμένου της. 

Στο παραπάνω σύνθετο πλαίσιο και με δεδομένη την 

έλλειψη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που να διέπει την 
                                                           
1 J. Flatten, Die Arzthaftpflichtversicherung in den Vereinigten Staaten von 

Amerika, 2009, σ. 43, όπως παραπέμπεται από Ε. Τζίβα, Ασφάλιση ιατρικής 

ευθύνης, σ. 10. 



7 

 

ιατρική ευθύνη2, η νομολογία μας κατέχει πρωταρχικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του δικαίου της αστικής ιατρικής ευθύνης. Ο 

ρόλος της νομολογίας εκκινεί από το χαρακτηρισμό της 

σύμβασης ιατρικής αγωγής, τις ενδοσυμβατικές υποχρεώσεις 

των μερών, την παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων, περνά 

σε ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης, αλλά και σε ουσιώδη 

δικονομικά ζητήματα, όπως το βάρος αποδείξεως με βάση τη 

φύση της αστικής ιατρικής ευθύνης, καταλήγει δε σε θέματα 

ασφάλισης της ιατρικής ευθύνης – τα οποία είναι και τα πλέον 

σύγχρονα από αυτά που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας τα 

αστικά δικαστήρια. 

ΙΙ. Σύμβαση ιατρικής αγωγής 

ι. Χαρακτήρας της συμβάσεως 

 

Στη νομολογία μας υποστηρίζεται ότι ο ιατρός με τον 

ασθενή του συνάπτουν ένα είδος συμβάσεως, τη λεγόμενη 

«σύμβαση ιατρικής αγωγής». Οι αποφάσεις των πολιτικών 

δικαστηρίων χαρακτηρίζουν τη σύμβαση ιατρικής αγωγής ως 

σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (ΠΠΘεσ 24582/2008)3. 

Ενώ εντοπίζονται και αποφάσεις που χαρακτηρίζουν την εν 

λόγω σύμβαση και ως σύμβαση μίσθωσης έργου (ΕφΑθ 

                                                           
2 Η μη ύπαρξη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την ιατρική ευθύνη 

εντοπίζεται στο σύνολο σχεδόν της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με εξαίρεση το 

γαλλικό δίκαιο: Φουντεδάκη, Ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστική ιατρική 

ευθύνη, 2007, σ. 13. 

3 Σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών τη χαρακτηρίζει ο Καράκωστας, Η 

αστική ευθύνη του ιατρού στο κοινοτικό δίκαιο, Αφιέρωμα Ν. Παπαντωνίου, 

σελ. 247. Η Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη, σ. 305, ρητά απορρίπτει την 

εκδοχή της σύμβασης έργου, με τη λογική ότι στην περίπτωση της ιατρικής 

σύμβασης υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, όπως η αντίδραση του 

οργανισμού σε μια χορηγηθείσα θεραπεία ή η επιδείνωση της υγείας του και 

συνεπώς το όποιο αποτέλεσμα επηρεάζεται από μη δυνάμενες να 

προσδιορισθούν αιτίες. 
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5512/2003). Η διαφοροποίηση έγκειται στο αν οι ιατρικές 

υπηρεσίες παρέχονται με αντάλλαγμα μισθό για ορισμένο ή 

αόριστο χρονικό διάστημα ή αν αφορούν στην εκτέλεση ενός  

μόνο έργου. 

Αν δεχθούμε ότι ο ιατρός δεν υπόσχεται την επίτευξη 

αποτελέσματος, τότε προφανώς οδηγούμαστε στην εφαρμογή 

των διατάξεων για μίσθωση υπηρεσίας. Στην περίπτωση, 

όμως, που το αποτέλεσμα είναι αυτό που καθορίζει την 

παροχή της ιατρικής ενέργειας, τότε θα πρέπει να στραφούμε 

προς τις διατάξεις της σύμβασης έργου, όπως στην 

περίπτωση του ορθοπεδικού προσθέματος ή στην περίπτωση 

των αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. 

Ενόψει δε αυτής της λεπτής διάκρισης ανάμεσα στο 

μέσο και το αποτέλεσμα στη γαλλική νομική θεωρία 

υποστηρίζεται η άποψη της σύμβασης sui generis, σύμβαση 

δηλ. η οποία έχει χαρακτηριστικά και σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών και σύμβασης έργου4. Πράγματι στην ιατρική 

σύμβαση ο ιατρός ενεργεί ανεξάρτητα από εντολές και 

οδηγίες, προφανώς ούτε του ασθενή του, αλλά ούτε και του 

κυρίου του έργου, όταν π.χ. εργάζεται σε ιδιωτική κλινική ή και 

δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό τον διαφοροποιεί από την 

κλασσική σύμβαση έργου και προσομοιάζει με την παροχή 

ανεξάρτητης υπηρεσίας. Από την άλλη, όμως, παράγεται τις 

περισσότερες φορές και ένα αποτέλεσμα, ως κύρια μάλιστα 

υποχρέωση, στοιχείο που δεν ενυπάρχει στη σύμβαση 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών.  

ιι. Τρόποι συνάψεως 

 

                                                           
4 Χαρακτηριστικά υποστηρίζεται ότι στη σύμβαση ιατρικής αγωγής πρόκειται 

από την πλευρά του ιατρού για υποχρέωση παροχής μέσων (obligation des 

moyens) και όχι για υποχρέωση επίτευξης ορισμένου αποτελέσματος 

(obligation de resultat). Βλ. Φ. Ομπέση, Η νομική φύση της ιατρικής ευθύνης 

στο αστικό δίκαιο, Αρμ. 1993, σ. 401 επ. 
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Συνήθως η σύμβαση καταρτίζεται άτυπα με την 

επίσκεψη του ασθενούς στο ιατρείο και με την ανταπόκριση 

από την πλευρά του ιατρού, αυτής της συμπεριφοράς ως 

πρότασης και αντίστοιχα αποδοχή των συμβαλλομένων 

μερών. Μπορεί να συναφθεί ακόμη και σιωπηρά με την 

αποδοχή του ασθενούς να προχωρήσει η θεραπευτική αγωγή 

που προτείνει ο ιατρός. Η σύμβαση πάντως μπορεί να 

καταρτιστεί και γραπτά. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις π.χ. 

κατ’ οίκον νοσηλείας, όπου ο ασθενής εξέρχεται του 

νοσοκομείου με κάποιο τραχειόστομο για παράδειγμα, 

προκειμένου να του παρασχεθούν οι ιατρικές φροντίδες σε 

ένα οικείο περιβάλλον. Τότε, λόγω και της ύπαρξη του 

εξιτηρίου, ορθότερο είναι να προβλέπεται γραπτώς η 

ενημέρωση και η συναίνεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα 

κατ’ οίκον νοσηλείας. 

 Στην περίπτωση ειδικότερα της παιδιατρικής σύμβασης, 

αυτή συνάπτεται έγκυρα από τους γονείς του ανηλίκου, αφού 

ο τελευταίος δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Ακόμη και ο 

ένας γονέας μπορεί να συνάψει τη σύμβαση, εφόσον 

πρόκειται για ιατρική περίθαλψη που εντάσσεται στις συνήθεις 

πράξεις επιμέλειας (άρθρ. 12 ΚΙΔ, ΑΚ 1516 περ. 1). Στην 

περίπτωση του προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση, η 

σύμβαση συνάπτεται έγκυρα από τον δικαστικό 

συμπαραστάτη του. Ενώ στην περίπτωση του άρθρ. 131 ΑΚ, 

δηλ. όταν πρόκειται για πρόσωπο που δεν έχει συνείδηση των 

πράξεών του ή για πρόσωπο που βρίσκεται σε ψυχική ή 

διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη 

λειτουργία της βούλησής του, τότε ο ιατρός προχωρεί στην 

ιατρική πράξη σαν να επρόκειτο για πρόσωπο που δεν έχει τις 

αισθήσεις του, προβαίνοντας στις απαραίτητες ιατρικές 

ενέργειες. 

Όταν πρόκειται για ιατρούς συμβεβλημένους με κάποιο 

ασφαλιστικό φορέα, υφίσταται και πάλι έγκυρη ιατρική 

σύμβαση. Ιδιόρρυθμη είναι η περίπτωση των απογευματινών 
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ιατρείων (άρθρ. 9 ν. 2889/2001). Αν θεωρηθεί ότι συνάπτεται 

ιατρική σύμβαση, τότε ο ιατρός σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεών του υπέχει προσωπική ευθύνη. Αν 

αντίθετα θεωρηθεί ότι η παροχή ιατρικής υπηρεσίας εμπίπτει 

στη λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου, τότε η ευθύνη του 

ιατρού διέπεται από τα άρθρ. 105 και 106 ΕισΝΑΚ5. 

Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις, οπότε λείπει 

οποιοσδήποτε συμβατικός δεσμός ανάμεσα στον ασθενή και 

στον ιατρό. Αυτό συμβαίνει όταν η ιατρική υπηρεσία παρέχεται 

από ΝΠΔΔ, όταν ο ασθενής συμβάλλεται με τον εργοδότη του 

ιατρού και όχι με τον ίδιο προσωπικά και όταν γενικότερα για 

οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχουν οι αναγκαίες δηλώσεις 

βούλησης των μερών (π.χ. παροχή πρώτων βοηθειών). 

ιιι. Κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις 

Με τη σύναψη της σύμβασης ο ιατρός αναλαμβάνει την 

κύρια υποχρέωση να παράσχει την ιατρική του φροντίδα. Η 

παροχή αυτή διεξάγεται με ορισμένο αντικειμενικό πρότυπο 

αυξημένης επιμέλειας, με σκοπό την προστασία του 

συμφέροντος του ασθενούς. Αλλά ακόμη και σε αυτή την 

περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα αρνητικής 

εξέλιξης της υγείας του ασθενούς ή και η πρόκληση βλάβης. 

Για το λόγο αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση του ιατρού το 

θετικό αποτέλεσμα της ιατρικής πράξεως6.  

Η λήψη του ιστορικού του ασθενούς, η συλλογή των 

κλινικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων εξετάσεων και η 

διαμόρφωση της διάγνωσης, η επιλογή και διεξαγωγή της 

θεραπευτικής αγωγής ή της χειρουργικής επέμβασης, η 

παρακολούθηση του ασθενούς μετά την ολοκλήρωσή τους, η 

αλλαγή ή διακοπή της θεραπείας, η χορήγηση ιατρικής 
                                                           
5 Βλ. αναλυτικά Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη, σ. 265. 

6 Βλ. και ανωτέρω σχετικά με τη νομική φύση της ιατρικής σύμβασης. 
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συνταγής αποτελούν εκφάνσεις της βασικής υποχρέωσης του 

ιατρού για παροχή ιατρική φροντίδας με επιμέλεια. 

Ιδιαίτερα πρέπει να υπογραμμιστεί η ενημέρωση του 

ασθενούς και η λήψη της συναίνεσής του. Η ενημέρωση του 

ασθενούς αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση των υποχρεώσεων 

επιμέλειας του ιατρού. Η πλήρης και σαφής ενημέρωση μαζί 

με τη συναίνεση του ασθενούς αποτελούν στοιχεία της 

ιατρικής σύμβασης. Η πλάνη περί την ενημέρωση και περί τη 

συναίνεση προσεγγίζεται από τις οικείες διατάξεις του ΑΚ. 

Προκειμένου ο ιατρός να προχωρήσει στη θεραπεία έχει 

υποχρέωση να ενημερώσει τον ασθενή σχετικά με τη μέθοδο 

θεραπείας και να λάβει την αντίστοιχη συναίνεσή του (άρθρ. 

11 και 12 Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας). Η συναίνεση 

σχετίζεται άμεσα με την υποχρέωση ενημέρωσης του 

ασθενούς, διότι εάν ο ιατρός έχει φερ’ ειπείν παραλείψει να 

αναφέρει ορισμένες πληροφορίες στον ασθενή, η συναίνεσή 

του θα είναι ακυρώσιμη ως προϊόν πλάνης. Τόσο με το θέμα 

της ενημέρωσης όσο και με το θέμα της συναίνεσης σχετίζεται 

το λεγόμενο «θεραπευτικό προνόμιο» του ιατρού. Σύμφωνα 

με αυτό ο ιατρός μπορεί να αποκρύψει την αλήθεια από τον 

ασθενή ή να περιορίσει την έκταση της ενημέρωσης που 

σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιούται ο ασθενής, εάν ο ίδιος 

κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος του ασθενούς και ιατρικά 

ενδεδειγμένο. 

Παρεπόμενες υποχρεώσεις του ιατρού είναι η τήρηση και 

η διαφύλαξη του ιατρικού φακέλου, η εξασφάλιση της 

πρόσβασης του ασθενούς σε όλα ή ορισμένα στοιχεία του 

φακέλου, η τήρηση εχεμύθειας και η χορήγηση ιατρικής 

βεβαιώσεως και πιστοποιήσεως.  

Ο ιατρός υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εκτέλεση της 

συμβάσεως. Η αυτοπρόσωπη εκτέλεση προκύπτει από την 
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ιδιαίτερη εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ιατρό 

και τον ασθενή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται η 

χρησιμοποίηση βοηθητικών προσώπων για την εκτέλεση 

ιατρικών πράξεων, δευτερεύουσας όμως σημασίας. Όμως 

συνιστά παράβαση της συμβατικής υποχρεώσεως η 

διενέργεια σοβαρών πράξεων που επιβάλλουν την 

αυτοπρόσωπη ενέργεια του ιατρού, όπως η εγχείρηση και η 

διάγνωση. 

Ο ασθενής αναλαμβάνει την κύρια υποχρέωση να 

καταβάλει στον ιατρό την αμοιβή του, όταν είναι ελεύθερος 

επαγγελματίας. Η αμοιβή μπορεί να έχει χαρακτήρα διαρκή ή 

να είναι στιγμιαία. Σε περίπτωση που ο ιατρός παρέχει τις 

υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, τότε υφίσταται και πάλι σύμβαση 

με πρόσθετη συμφωνία άφεσης χρέους ως προς την ιατρική 

αμοιβή7. 

Η ακριβής τήρηση των ιατρικών οδηγιών, αλλά και 

πρωτύτερα η πλήρης ενημέρωσή του ως προς το ιατρικό 

ιστορικό μπορούν να προσεγγισθούν σε περίπτωση βλάβης 

του με το μηχανισμό του συντρέχοντος πταίσματος8. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως η ιδιορρυθμία της 

ιατρικής σύμβασης, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, 

έγκειται και στο επιπλέον γεγονός ότι ακόμη και σε περίπτωση 

που η ιατρική σύμβαση είναι άκυρη, όπως π.χ. όταν είναι 

παράνομη (π.χ. η ιατρική πράξη της αναπαραγωγικής 

κλωνοποίησης και η επιλογή του φύλου του παιδιού) ή 

ανήθικη (π.χ. όταν ένα πρόσωπο παρέχει το αίμα του με 

οικονομικό αντάλλαγμα), ο ιατρός έχεις τις ίδιες υποχρεώσεις 

επιμέλειας απέναντι στο πρόσωπο του ασθενή του9. 
                                                           
7 Φουντεδάκη, ό.π., σ. 295 με περαιτέρω παραπομπές. 

8 Βλ. σχετικά κατωτέρω. 

9 Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη, σ. 319 
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v. Η ενημέρωση στην περίπτωση του ανηλίκου 

ασθενούς, του προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση και 

του δικαιοπρακτικά ανίκανου κατ’ άρθρ. 131 ΑΚ  

 

Ειδικότερα, στην παιδιατρική πράξη αναφύονται πολλά 

ζητήματα σχετικά με την ενημέρωση του ανηλίκου και τη 

συναίνεση κατά βάση από τον γονέα του. Σε κάθε περίπτωση 

αποκλειστικό κίνητρο του παιδιάτρου είναι το συμφέρον του 

ανηλίκου: ΑΚ 1511 «κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με 

την άσκηση γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο 

συμφέρον του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου σταθμίζεται 

από τον παιδίατρο με τη συνεργασία και των γονέων, με 

αξιολογικά κριτήρια, με βάση τους κανόνες της λογικής και τα 

διδάγματα κοινής πείρας. 

Περαιτέρω, διάκριση πρέπει να γίνει ανάλογα με την 

ωριμότητα του ανηλίκου. Ανάλογα με την ωριμότητα του 

τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του 

πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα (βλ. ΑΚ 

1511 παρ. 3, 1647), και τέτοια απόφαση είναι και η ιατρική 

περίθαλψη10.  

Ωριμότητα έχει το παιδί όταν έχει την ικανότητα να 

αντιληφθεί το συμφέρον του (ΑΠ 15/1997, ΕλλΔνη 1997, 

1538). Το αν το τέκνο έχει ωριμότητα πρέπει να κρίνεται σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Η ύπαρξη ωριμότητας 

εξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες (ευφυΐα) και 

κοινωνικούς παράγοντες (εμπειρίες κ.λ.π.) που καθορίζουν τη 

δυνατότητα του τέκνου να έχει ή όχι λογική και ολοκληρωμένη 

άποψη για ορισμένη θέμα, εν προκειμένω για την ιατρική του 

περίθαλψη. 

                                                           
10 Παπαδόπουλος, Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, Β΄, σ. 298 
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Μόνη η ηλικία δεν αποδεικνύει την ωριμότητα του τέκνου 

(ΑΠ 15/1997, ό.π.). Κρίθηκε ότι ο ανήλικος που έχει 

συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του και έχει την 

απαιτούμενη ωριμότητα μπορεί να δώσει τη συναίνεσή του για 

ιατρική επέμβαση11.    

Αντίστοιχα για το πρόσωπο υπό δικαστική 

συμπαράσταση η ενημέρωση γίνεται προς τον δικαστικό 

συμπαραστάτη και από αυτόν λαμβάνεται η συναίνεση. 

Ως προς τους δικαιοπρακτικά ανίκανους κατ’ άρθρ. 131 

ΑΚ, ορθότερο είναι να δεχθούμε ότι θα πρόκειται για 

περίπτωση διοίκησης αλλοτρίων (άρθρ. 730 επ. ΑΚ)12, οπότε 

και ο ιατρός αφενός θα πρέπει να διεξάγει την υπόθεση προς 

το συμφέρον του ασθενούς και αφετέρου θα ευθύνεται για 

κάθε πταίσμα σε περίπτωση που παραβίασε το συμφέρον 

αυτό. 

  

vi. Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από 

την πλευρά του ιατρού 

ι. Η «αποτυχημένη» ιατρική πράξη 

 

Η ιατρική πράξη είναι αυτή που συντελεί στη διάγνωση ή 

στη θεραπεία αρρώστων, καθώς και εκείνη που, χωρίς να έχει 

θεραπευτικό σκοπό, συνιστά επίδραση στον ανθρώπινο 

οργανισμό, ή συμβάλλει στη διάγνωση ασθένειας, μέσω 

χειρουργικών μέσων ή μηχανημάτων13.  

Η ιατρική αγωγή πρέπει κατά την ιατρική σύμβαση να 

χορηγηθεί επιτυχώς. Έτσι, κεντρικό στοιχείο της αστικής 

ιατρικής ευθύνης αναδεικνύεται η «αποτυχημένη ιατρική 

                                                           
11 Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 250. 

12 Βλ. για τη σχετική προβληματική σε Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη, σ. 

277, εκτενώς και με σχετικές παραπομπές. 

13
 Βλ. Φουντεδάκη, ό.π., σ. 164. 
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πράξη» και τέτοια είναι αυτή που είχε ως αποτέλεσμα τη ζημία 

του ασθενούς.  

Η αποτυχία της ιατρικής ενέργειας μπορεί να διακριθεί: 

στη μη επίτευξη θεραπείας, στη χειροτέρευση της υγείας, στην 

αδιάφορη και απρόσεκτη συμπεριφορά. Τα παραπάνω 

συνιστούν παράβαση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του 

παιδιάτρου, ο οποίος μετά την ενημέρωση έχει αναχθεί σε 

εγγυητή της ορθής θεραπευτικής αγωγής της ασθένειας (βλ. 

παρακάτω ποινική ευθύνη). Συνεπώς, παραβίαση της ιατρικής 

σύμβασης πρόκειται σε περίπτωση εσφαλμένης διάγνωσης, 

εσφαλμένης θεραπευτικής αγωγής, καθώς και όταν ο ιατρός 

δεν εκπληρώνει το καθήκον ιατρικής μέριμνας και επιμέλειας. 

 

 ιι.  Το ιατρικό σφάλμα 

Στο πλαίσιο της ενδοσυμβατικής ευθύνης συνιστά 

πλημμελή εκπλήρωση της κύριας υποχρέωσης του ιατρού, 

αλλά είναι δυνατό να πρόκειται και για ολική μη εκπλήρωση. 

Στην τελευταία περίπτωση είτε θα πρόκειται για μια και 

μοναδική πράξη της σύμβασης, της οποίας η εκτέλεση ή η 

παράλειψη συνολικά θα πρέπει να θεωρηθεί ως αντικείμενη 

στην επιβαλλόμενη στον ιατρό επιμέλεια, είτε για παράλειψη 

κάθε ιατρικής πράξεως, κατά παραβίαση των κανόνων 

επιμελείας από την πλευρά του ιατρού.  

Το ιατρικό σφάλμα μπορεί να εντοπιστεί σε διάφορα 

στάδια της ιατρικής αγωγής. Γίνεται πάντως δεκτό ότι το 

ιατρικό σφάλμα δεν μπορεί να ενταχθεί στις κλασικές 

διακρίσεις της ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης και έτσι 

προτείνεται η αναφορά στην «υπαίτια παράβαση σύμβασης 

ιατρικής αγωγής» (vorsȁtzliche Verletzung des 

Arztzusatzvertrages)14. Λαμβάνεται σχετικά υπόψιν και το 

                                                           
14

 Βλ. Φουντεδάκη, ό.π., σ. 326 με παραπομπές στη γερμανική βιβλιογραφία στη σημ. 19. 
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συμφέρον του ασθενούς. Κατά το λατινικό salus aegroti 

suprema lex. 

Ο ιατρός δεν οφείλει να γνωρίζει τα πάντα και να είναι 

ικανός για τα πάντα, αλλά μόνο όσα γνωρίζει και για όσα 

πράττει ο μέσος ιατρός της ειδικότητάς του. Οφείλει, όμως, να 

διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στο 

πρότυπο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, υπό τις 

συγκεκριμένες συνθήκες κάθε φορά. Εδώ χρειάζεται και η δική 

μας προσοχή, όταν ερχόμαστε να κρίνουμε την ιατρική 

αμέλεια. Αμελής δεν είναι ο ιατρός που γενικά ενεργεί contra 

leges artis, αλλά αυτός που δεν κάνει ό,τι όφειλε ή μπορούσε 

να κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μέσος συνετός 

ιατρός! 

Η ιδιαίτερη επικινδυνότητα της πράξεως ή η ιδιαίτερη 

βαρύτητα της καταστάσεως του ασθενούς ή ακόμη και η 

πέραν του συνηθισμένου ευπάθειά του αυξάνουν το 

απαιτούμενο μέτρο επιμέλειας. Πρέπει όμως να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη στις καταστάσεις αυτές και η απρόβλεπτη 

επιπλοκή, αλλά και τα ελάχιστα περιθώρια των ιατρικών 

χειρισμών. 

 Κρίθηκε και ορθά (ΜΠΘεσ 15576/2017) ότι «το 

δυσμενές αποτέλεσμα δεν είναι δυνατό και να δημιουργήσει 

ευθύνη ή πολύ περισσότερο να οδηγήσει σε απόδοση και 

ηθικού χαρακτήρα μομφής εκεί, όπου αυτή δεν διαπιστώνεται, 

ήτοι προκειμένω, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στην 

περίπτωση μίας lege διαχείρισης μίας ούτως ή άλλως 

απαιτητικής και δυσχερούς στη διαχείριση ιατρικής 

κατάστασης, που θα μπορούσε να έχει αποφέρει ακόμα πιο 

δυσμενή αποτελέσματα για την τότε επίτοκο και το έμβρυο, σε 

βάρος του οποίου τυχαιότητα σηματοδότησε ένα δυσχερές, 

όχι, όμως, και ανυπέρβλητο αφετήριο σημείο στην έναρξη του 

βίου του». 
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Η εσφαλμένη διάγνωση, από πλευράς όχι 

αποτελέσματος, αλλά σχηματισμού μπορεί να είναι ιατρικό 

σφάλμα. Ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή του για 

τη διάγνωση και την πρόγνωση της καταστάσεώς του (άρθρ. 

10 παρ. 2 της Σύμβασης του Οβιέδο και 47 παρ. 4 ν. 

2071/1992). Επίσης υπάρχει και η «θεραπευτική» ενημέρωση, 

η οποία συμπίπτει κατ’ ουσία με την ιατρική συμβουλή. Η 

θεραπευτική ενημέρωση συνδέεται με κάθε πληροφορία που 

είναι απαραίτητη για την αποφυγή διακινδύνευσης του 

ασθενούς (πχ. Οδηγίες για χρήση φαρμάκων κ.λ.π.). 

Τέλος σοβαρό ιατρικό σφάλμα είναι αυτό που από 

αντικειμενική ιατρική άποψη, με βάση το μέσο όρο γνώσης και 

εμπειρίας των ιατρών δεν είναι κατανοητό και ικανό να 

δικαιολογηθεί. 

ιιι. Το «ανθρώπινο» λάθος 

Ο ιατρός είναι δυνατό να κάνει μια αδέξια κίνηση και να 

τραυματίσει τον ασθενή ή να είναι για μια στιγμή απλώς 

αφηρημένος. Στο πεδίο της ιατρικής ευθύνης το ανθρώπινο 

λάθος δεν αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση στον κανόνα του 

ιατρικού σφάλματος. Ο ιατρός ευθύνεται και για τα λάθη αυτά, 

εφόσον όμως συνιστούν παράβαση της αντικειμενικά 

οφειλόμενης ad hoc ιατρικής επιμέλειας. 

 ιv. Το σφάλμα «ανάληψης» 

Ως σφάλμα ανάληψης νοείται η περίπτωση που ο ιατρός 

αναλαμβάνει την ιατρική αγωγή χωρίς να διαθέτει τις ατομικές 

ικανότητες και τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για την τήρηση 

του οφειλόμενου αντικειμενικού προτύπου επιμέλειας. Η 

βλάβη δεν προκαλείται από το ίδιο το γεγονός της ανάληψης, 

αλλά από κάποιο ειδικότερο σφάλμα, στο οποίο υπέπεσε ο 

ιατρός, ακριβώς λόγω της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στο 

οφειλόμενο πρότυπο επιμέλειας. 
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 Ως σφάλμα οργάνωσης εννοείται το σφάλμα οργάνωσης 

της ιατρικής πράξης είτε από τον ίδιο τον ιατρό, είτε από τους 

βοηθούς εκπληρώσεώς του. 

 v. H επανόρθωση του ιατρικού σφάλματος 

Ο ιατρός μπορεί με τις δικές του ενέργειες να 

επανορθώσει το ιατρικό σφάλμα. Αυτό συμβαίνει όταν το 

ιατρικό σφάλμα δεν έχει προκαλέσει μια ανήκεστο βλάβη της 

υγείας του ασθενούς. Μπορεί να πρόκειται για ορθή 

επανάληψη της ιατρικής ενέργειας ή για αντίστροφη ενέργεια. 

Πρόκειται κατ’ ουσία για υποχρέωσή του, που απορρέει από 

τον γενικό κανόνα πρόνοιας και ασφάλειας. Οι υποχρεώσεις 

επιμέλειας του ιατρού επιβάλλουν την από μέρους του λήψη 

όλως των αναγκαίων μέτρων για την αποτροπή της βλάβης 

που απειλείται ή για την αποκατάσταση της βλάβης που 

επήλθε, ως συνέπεια του ιατρικού σφάλματος. 

 

vι. Η συμβολή του ασθενούς στη ζημία ή στην έκτασή 

της 

Ερευνητέα στη θεμελίωση της συμβατικής ευθύνης του 

ιατρού είναι και η συμβολή του ασθενούς στη ζημία ή στην 

έκτασή της. Πρόκειται για τη ζημία από οικείο πταίσμα (ΑΚ 

300). Για παράδειγμα το ΣτΕ με την υπ’ αριθ. 2539/2008 

απόφασή του δέχθηκε ότι η θανούσα και οι οικείοι της δεν 

αποκάλυψαν στους ιατρούς του νοσοκομείου την τεχνητή 

διακοπή της κύησης του θύματος που είχε γίνει προ διημέρου 

και αποπροσανατόλισε την προσπάθεια των ιατρών προς 

ακριβή διάγνωση της πάθησης και με τον τρόπο αυτό 

συνετέλεσαν στο ζημιογόνο γεγονός και έτσι επιδικάσθηκε 

μειωμένη αποζημίωση. Σε μια άλλη υπόθεση (ΠΠΑ 142/2016) 

το δικαστήριο δέχθηκε συνυπαιτιότητα του ασθενούς, διότι 
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αρνούνταν να προβεί σε επανεξέταση, η οποία επιβαλλόταν 

για την περίπτωσή του.  

 

  ΙV. H νομική φύση της ιατρικής αστικής ευθύνης 

ι. Η ευθύνη του ιατρού –βάρος αποδείξεως  

Στο πλαίσιο της υποκειμενικής ευθύνης του ιατρού 

απαιτείται πταίσμα (δόλος ή αμέλεια) και αιτιώδης σύνδεσμος 

αυτής της πταισματικής συμπεριφοράς του ιατρού, η οποία θα 

συνιστά και παράβαση του γενικότερου καθήκοντος 

επιμελείας. Στο πλαίσιο αυτό ο ασθενής πρέπει να αποδείξει 

τα περιστατικά της αγωγής του. Θα δούμε παρακάτω πως η 

νομολογία έχει πλέον αποδεχθεί τη νόθο αντικειμενική ευθύνη 

του ιατρού. Σε κάθε περίπτωση έχει απορριφθεί η 

αντικειμενική ευθύνη και η ευθύνη από διακινδύνευση, δηλ. η 

ευθύνη ανεξάρτητη από το πταίσμα του ιατρού. 

ιι. Η ευθύνη του «ειδικού» 

 

Ζήτημα γεννάται ως προς την ευθύνη του ειδικού 

(specialist), στον οποίο προσφεύγει ο ασθενής, με βαρύτερη 

οικονομική επιβάρυνση, λόγω της ειδικότητάς του αυτής, 

καθόσον ο ασθενής γνωρίζει τα αυξημένα προσόντα του 

ιατρού και σε αυτά ακριβώς αποβλέπει (ΑΠ 220/2003, ΑΠ 

967/2001, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή 

είναι η περαιτέρω εξειδίκευση του αντικειμενικού κριτηρίου 

επιμελείας και όχι η αλλοίωσή του σε υποκειμενικό. Προς αυτή 

την κατεύθυνση θα είχε σημασία να αναζητηθούν όχι «οι 

μεγάλες επιδόσεις» και οι «ιδιαίτερες ικανότητες» του 

συγκεκριμένου προσώπου (ιατρού), αλλά αν αυτός 

αντικειμενικά λόγω της περαιτέρω εξειδίκευσής του – ως προς 

ορισμένο πάντα πεδίο – ανήκει πλέον όχι στον ευρύτερο 

κύκλο των ανθρώπων που συναπαρτίζουν την ειδικότητά του, 
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αλλά σε ένα άλλο στενότερο κύκλο. Αν λοιπόν η παραπομπή 

του ασθενούς γίνεται στον ιατρό αυτό όχι ως φορέα 

«εξαιρετικών ατομικών ικανοτήτων», αλλά ως φορέα 

εξιδιασμένης και αντικειμενικά μετρήσιμης (π.χ. με τίτλους 

μετεκπαίδευσης) γνώσης ή στο ότι ο ίδιος ο ιατρός βασίζει την 

επιστημονική, επαγγελματική και οικονομική του πρόοδο στην 

ιδιότητα του φορέα αυτής της γνώσης, το δίκαιο της αστικής 

ευθύνης κατευθύνεται στην περαιτέρω εξειδίκευση του 

αντικειμενικού κριτηρίου επιμελείας. 

Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι η παραπομπή του ασθενούς 

στον ειδικό ιατρό συνιστά υποχρέωση του ιατρού, της οποίας 

η παράβαση συνιστά ιατρικό σφάλμα. Ο πρώτος ιατρός 

συμβάλλεται με τον δεύτερο με τις διατάξεις της εκούσιας 

αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση, όμως, που ο ασθενής 

αγνοεί ή δεν εγκρίνει τη συμμετοχή του δεύτερου ιατρού, τότε 

θα πρόκειται είτε για διοίκηση αλλοτρίων ή για de facto 

συμβατική σχέση. Η ευθύνη του πρώτου ιατρού αποκλείεται, 

εκτός αν θεωρηθεί ότι ο δεύτερος ιατρός λειτουργεί ως βοηθός 

εκπλήρωσης του πρώτου. 

ιιι. Η εφαρμογή διατάξεων νόμου περί καταναλωτών-

νόθος αντικειμενική ευθύνη-αντιστροφή του βάρους 

αποδείξεως 

  

 Στην περίπτωση επίκλησης της συμβατικής ευθύνης από 

τον ιατρό ο ασθενής οφείλει να αποδείξει την παράβαση της 

συμβατικής υποχρέωσης και την πταισματική συμπεριφορά 

του ιατρού, η οποία προκάλεσε αιτιωδώς τη ζημία του. Αν 

όμως εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν. 2251/1994 «για την 

προστασία των καταναλωτών» και συγκεκριμένα το άρθρο 8, 

καθώς ο ιατρός παραμένει πάροχος υπηρεσιών και ο ασθενής 

είναι ο λήπτης αυτών, τότε ο ζημιωθείς ασθενής υποχρεούται 

να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ 

παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας. Ενώ ο παρέχων 
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υπηρεσίες – ιατρός φέρει το βάρος της απόδειξης της 

έλλειψης παρανομίας και υπαιτιότητάς του. Έτσι, η παραπάνω 

διάταξη καθιερώνει νόθο αντικειμενική ευθύνη για τον υπαίτιο 

ιατρό, με την έννοια της αντιστροφής του βάρους απόδειξης 

τόσο ως προς την υπαιτιότητα, όσο και ως προς την 

παρανομία, οπότε ο ζημιωθείς φέρει το βάρος απόδειξης της 

παροχής των υπηρεσιών, της ζημίας του και του αιτιώδους 

συνδέσμου της ζημίας με την εν γένει παροχή των υπηρεσιών, 

όχι όμως με τη συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη που 

επέφερε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ ο παρέχων τις 

υπηρεσίες ιατρός, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη, 

πρέπει να ανταποδείξει, είτε την ανυπαρξία παράνομης και 

υπαίτιας πράξεώς του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου 

της ζημίας με την παράνομη και υπαίτια πράξη του, είτε τη 

συνδρομή κάποιου λόγου επαγόμενου την άρση ή τη μείωση 

της ευθύνης του (ΑΠ 1227/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

Ως εκ τούτου, επί της προβλεπόμενης στο άρθρο 926 εδ. 

1α` ΑΚ περιπτώσεως ευθύνης εις ολόκληρον, ο ζημιωθείς 

αποδεικνύει α) την προς αυτόν παροχή των (ιατρικών) 

υπηρεσιών με "κοινή πράξη" περισσότερων ιατρών, δηλαδή 

με την εκ μέρους αυτών σύμπραξη ως ενιαία συλλογική τους 

πράξη, β) τη ζημία του και γ) τον αιτιώδη σύνδεσμο της ζημίας 

με την εν γένει από κοινού παροχή των υπηρεσιών, όχι όμως 

και ποιά επιμέρους πράξη ή παράλειψη του κάθε 

συμπράξαντος επέφερε το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Για να 

απαλλαγεί από την ευθύνη του έναντι του ζημιωθέντος, ο 

καθένας από τους συμπράξαντες ιατρούς οφείλει να αποδείξει 

είτε το σύννομο της δικής του επιμέρους πράξεως, είτε την 

έλλειψη υπαιτιότητάς του, είτε την έλλειψη αιτιώδους 

συνδέσμου μεταξύ της (ατομικής) πράξεώς του και της ζημίας 

(ΑΠ 1227/2007, ΕφΛαρ 298/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

               

 V. Η αδικοπρακτική ευθύνη του ιατρού 
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 ι. Έννοια – προϋποθέσεις – βάρος αποδείξεως – εύρος 

αποζημιώσεως 

 Το ιατρικό σφάλμα που προκαλεί αιτιωδώς ζημία σε ένα 

πρόσωπο, επειδή προσβάλλεται η ζωή ή η υγεία του, 

αναγνωρίζεται κατά πάγια άποψη από την ημεδαπή 

νομολογία ως περίπτωση εφαρμογής της ΑΚ 914. Το ιατρικό 

σφάλμα συνιστά παρανομία, ως συμπεριφορά που αντίκειται 

στο θετικό δίκαιο, και συγκεκριμένα στη διάταξη του άρθρ. 24 

ΑΝ 1565/1939 («περί κώδικος ασκήσεως ιατρικού 

επαγγέλματος»), η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως κανόνας 

συμπεριφοράς και όχι απλώς ως εξειδίκευση του κατά την ΑΚ 

330 μέτρου επιμέλειας, όσο και στους γενικούς και άγραφους 

κανόνες επιμέλειας, που ρυθμίζουν τον τρόπο ενέργειας των 

ιατρών σε συγκεκριμένη περίπτωση15. Σε κάθε περίπτωση τα 

θέματα του ιατρικού σφάλματος απαιτούν συνδυαστική 

εξέταση της παρανομίας και της υπαιτιότητας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίθηκε ότι η αδικοπρακτική 

ευθύνη βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 Σ 

και 57, 59 ΑΚ, όταν από την πράξη του ιατρού προσβληθεί η 

προσωπικότητα του παθόντος. Ενδεικτικά σύμφωνα με την 

ΑΠ 10/2013 κρίθηκε ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα των 

γονέων, όταν στερούνται της ελευθερίας οικογενειακού 

προγραμματισμού. Ειδικότερα κρίθηκε ότι υφίσταται νόμιμη 

δυνατότητα της εγκύου να σταθμίσει ελεύθερα αν θα συνεχίσει 

την εγκυμοσύνη ή θα τη διακόψει, λόγω δικαιολογημένου 

ενδιαφέροντος να αποκτήσει υγιές τέκνο.   

Τον κίνδυνο των ανυπαίτιων σφαλμάτων φέρει ο 

ασθενής,  δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη δεν έχει ακόμη 

εξασφαλίσει τη βεβαία πρόγνωση και την ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων της θεραπείας, ο δε ιατρός δεν εγγυάται το 

                                                           
15

 Φουντεδάκη, ό.π., σ. 327. 
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αποτέλεσμα μίας θεραπείας, αλλά μόνο την ορθή θεραπευτική 

αγωγή της ασθένειας (βλ. παραπάνω). 

 

ιι. Αστική ευθύνη του προστήσαντος 

Για να θεμελιωθεί ευθύνη από πρόστηση του 

επιχειρηματία κλινικής, στην οποία ο ιατρός νοσήλευσε 

παθόντα πελάτη του, αρκεί η παροχή από τον επιχειρηματία 

γενικών μόνον οδηγιών ως προς τον τόπο, το χρόνο και τους 

όρους εργασίας του ιατρού μέσα στην κλινική. Αρκεί, δηλαδή, 

μια χαλαρή έστω εξάρτηση του ιατρού από την κλινική και δεν 

απαιτείται η παροχή ειδικών οδηγιών προς αυτόν κάθε φορά 

για την άσκηση του έργου του, αφού ο ιατρός είναι 

υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση των ιατρικών του 

καθηκόντων να ενεργεί όχι σύμφωνα με ενδεχόμενες οδηγίες 

του κλινικάρχη, αλλά σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της 

ιατρικής επιστήμης (ΑΠ 1988/2013, ΑΠ 1429/2012 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ). Στο πλαίσιο αυτό η ευθύνη του επιχειρηματία της 

κλινικής από τη σχέση της πρόστησης με συνεργαζόμενο με 

την κλινική ιατρό δημιουργείται από την αμελή συμπεριφορά 

του ιατρού τόσο κατά την παροχή του ιατρικού του έργου 

εντός της κλινικής όσο και εκτός αυτής, εφόσον πρόκειται για 

ιατρικές οδηγίες συναφείς και αμέσως συνεχόμενες με 

επέμβαση ή θεραπεία που προηγήθηκαν στο χώρο της 

κλινικής, δηλαδή η ευθύνη από την πρόστηση καλύπτει και το 

απόλυτα αναγκαίο στάδιο της αποθεραπείας, όπως είναι και 

το μετεγχειρητικό στάδιο χειρουργικής επέμβασης (βλ. και ΑΠ 

427/2015, 181/2011 ΤΝΠ Νόμος).  

Η αντικειμενική ευθύνη του κλινικάρχη από τη σχέση 

προστήσεως είναι βεβαίως δυνατό να συντρέχει και με 

υποκειμενική του ευθύνη όταν από αμέλειά του έχει 

παραλείψει και ο ίδιος να μεριμνήσει για την τήρηση των 

απαραίτητων και γενικώς παραδεκτών όρων ασφαλούς 

παροχής του συγκεκριμένου κάθε φορά ιατρικού έργου που 
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παρέχεται στην κλινική του. Σ΄αυτή την τελευταία περίπτωση 

έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 

2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, με τις 

προαναφερόμενες δικονομικές συνέπειες ως προς το βάρος 

της αποδείξεως. Εφόσον συντρέχουν δε ταυτοχρόνως οι 

προϋποθέσεις υποκειμενικής αδικοπρακτικής ευθύνης ιατρού 

από ιατρική αμέλεια και υποκειμενικής ευθύνης κλινικάρχη, 

διότι συνετέλεσαν αμφότεροι στην επέλευση του ζημιογόνου 

αποτελέσματος, αυτοί καθίστανται έναντι του ζημιωθέντος εις 

ολόκληρον συνοφειλέτες, όχι μόνον κατά το άρθρο 922, αλλά 

και κατά το άρθρο 926 ΑΚ.  

 

 Με την υπ’ αριθ. 1429/2012 απόφαση του ΑΠ κρίθηκε ότι 

ευθύνεται το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που αποτελεί νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και όχι το ελληνικό δημόσιο, 

έναντι του παθόντος για αδικοπρακτική συμπεριφορά του 

ιατρού κατά την παροχή υπηρεσιών του στο νοσοκομείο, 

καθώς με την ένταξη του ιατρού στο ιατρικό προσωπικό του 

άνω νοσοκομείου, τελεί σε οργανική σχέση με αυτό, 

υπαγόμενος στη δικαιοδοσία και τον επιστημονικό και 

ιεραρχικό έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του. Επίσης κατά 

την ΑΠ 181/2011 κρίθηκε ότι υφίσταται αντικειμενική ευθύνη 

της προστήσασας κλινικής και η ευθύνη αυτή καλύπτει και το 

αναγκαίο στάδιο της αποθεραπείας (ομοίως και η πιο 

πρόσφατη ΕφΛαρ 298/2015). Αντίθετα κατά τις 847/2006 ΑΠ 

και 6285/2011 ΠΠΑθ κρίθηκε ότι δεν υφίσταται ευθύνη της 

κλινικής, διότι οι σχετικές ιατρικές πράξεις διενεργήθηκαν 

χωρίς τη διαμεσολάβησή της. 

 

  

ιιι. Το εύρος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 

βλάβης 
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Αξίζει να πούμε δύο λόγια για τη διάσταση στη νομολογία 

σχετικά με το αν είναι αναιρετικά ελεγκτέο το εύρος της 

χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Πρόσφατα 

δημοσιεύθηκε η ΟλΑΠ 10/2017. Η κατά πλειοψηφία κρίση του 

δικαστηρίου ήταν ότι το Εφετείο δεν ερμήνευσε και δεν 

εφάρμοσε ορθά την διάταξη του αρ. 932 ΑΚ με κριτήρια 

αντικειμενικά, αντλούμενα από το σκοπό του κανόνα δικαίου 

στον οποίο περιέχεται και στα οποία υπόκειται, με έμμεση 

εφαρμογή και η αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 

Συντάγματος και με τα ποσά που επιδίκασε ως εύλογη 

χρηματική ικανοποίηση των αναιρεσιβλήτων, παραβίασε τις 

διατάξεις περί αναλογικότητας, και υπερέβη τα ακραία όρια 

της διακριτικής του ευχέρειας. Διαφορετική γνώμη ενός μέλος 

του δικαστηρίου, κατά την οποία ο εν λόγω αναιρετικός λόγος 

ήταν απαράδεκτος διότι με αυτόν, πληττόταν η αναιρετικώς 

ανέλεγκτη κρίση του Εφετείου σχετικά με τον προσδιορισμό 

του ύψους της επιδικαστέας υπέρ των αναιρεσιβλήτων 

χρηματικής ικανοποίησης, ενώ και αν ακόμα ήθελε εκτιμηθεί 

ότι με αυτόν αποδιδόταν στην προσβαλλόμενη απόφαση 

παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, ο ανωτέρω λόγος 

αναιρέσεως θα ήταν ωσαύτως απαράδεκτος, αφού η διάταξη 

αυτή απευθύνεται στο νομοθέτη και όχι στο δικαστή. 

Πιστεύουμε ότι η ορθή εφαρμογή της αρχής της 

αναλογικότητας απευθύνεται και στον δικαστή. Η εξειδίκευση 

δε του δικαστή σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, μπορεί να 

βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της αρχής αυτής, ως προς το 

εύρος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης 

του παθόντος.  

Τέλος με την ΑΠ 846/2017, η οποία έκρινε το ζήτημα της 

αποζημίωσης κατ’ άρθρ. 931 ΑΚ, δέχθηκε ότι ως «μέλλον» 

του παθόντα νοείται το οικονομικό του μέλλον και συνεπώς η 

αυτοτελής για την αιτία αυτή αξίωσή του αποζημίωσης, 

παρέχεται για την κάλυψη περιουσιακής και μόνο ζημίας του 

και μάλιστα μελλοντικής. Εσφαλμένη η κρίση του εφετείου, η 
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οποία για τον καθορισμό της αποζημίωσης του αρ. 931 ΑΚ, 

συνεκτίμησε και την ανάγκη του παθόντα να αποκατασταθεί η 

κοινωνική του απαξίωση λόγω του σημαντικού περιορισμού 

των κοινωνικών επαφών του. 

 

  VI. Ασφαλιστική κάλυψη ιατρικής ευθύνης – 

προσεπίκληση 

 

 Ο ιατρός μπορεί να προβεί σε σύναψη ατομικής 

σύμβασης ασφάλισης αναφορικά με την επαγγελματική αστική 

ευθύνη προς αποζημίωση, που  προκύπτει εξαιτίας 

σωματικών βλαβών σε τρίτους στα πλαίσια της άσκησης του 

ιατρικού του λειτουργήματος. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιατρός 

ανακοινώνει τη δίκη και προσεπικαλεί την ασφαλιστική εταιρία, 

η οποία μπορεί να παρέμβει προσθέτως υπέρ αυτού. 

Συνήθως σωρεύεται παρεμπίπτουσα αγωγή κατά της 

ασφαλιστικής εταιρίας (ΠΠΑθ 6285/2011, ΠΠΘεσ 

24772/2010).  

 Ένα θέμα που γεννάται σχετικά είναι αυτό της 

δυνατότητας περιορισμού του λήπτη της ασφάλισης ιατρού. 

Στις περιπτώσεις της ασφαλιστικής κάλυψης 

επαγγελματικών κινδύνων, δηλαδή κινδύνων από την 

επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου ή του 

λήπτη της ασφάλισης ο νομοθέτης δεν έχει επιτρέψει την 

ελεύθερη διαμόρφωση των όρων της ασφαλιστικής 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση ασφάλισης επαγγελματικών 

κινδύνων, αλλά μόνο σε όσες περιπτώσεις είτε ειδικά 

αναφέρονται στη διάταξη του άρθρ. 33§1 του ν. 2496/1997 

είτε γίνεται με τη διάταξη αυτή παραπομπή σε άλλες 

διατάξεις του ίδιου νόμου υπό την έννοια ότι ναι μεν δεν 

κατονομάζονται ρητά στην εν λόγω διάταξη, καλύπτονται 

όμως από την περιεχόμενη σ’ αυτή γενική επιφύλαξη, ότι τα 

δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή 
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του δικαιούχου του ασφαλίσματος δεν επιτρέπεται να 

περιοριστούν συμβατικά, εκτός αν κάτι άλλο ειδικά ορίζεται 

στο ν. 2496/1997. Τέτοια ειδική ρύθμιση είναι και αυτή του 

άρθρ. 7§6 του ν. 2496/1997, η οποία έχει ευρεία διατύπωση, 

είναι ενταγμένη στο πρώτο τμήμα του νόμου αυτού (ν. 

2496/1997), που περιέχει γενικές διατάξεις για τις 

ασφαλιστικές συμβάσεις και μπορεί έτσι να γίνει ασφαλώς 

δεκτό ότι η προβλεπόμενη με τη ρύθμιση αυτή δυνατότητα 

διεύρυνσης με την ασφαλιστική σύμβαση των περιπτώσεων 

απαλλαγής του ασφαλιστή, όταν ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης 

της ασφάλισης ενεργούν για την κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων, αφορά ποικίλες κατ’ αρχήν απαλλακτικές ρήτρες 

για όλα τα είδη των ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιών. 

Συνεπώς ως απαλλακτική ρήτρα μπορεί να συμφωνηθεί 

έγκυρα και η διαμορφωμένη στη διεθνή ασφαλιστική 

πρακτική στερεότυπη ρήτρα "claims made policy" (αξιώσεις 

που θα προβληθούν), σύμφωνα με την οποία δεν αρκεί για 

τη γέννηση υποχρέωσης του ασφαλιστή προς καταβολή του 

ασφαλίσματος μόνον η πραγματοποίηση του κινδύνου κατά 

τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, αλλά πρέπει και να 

προβληθούν κατά τη διάρκειά της οι αξιώσεις αποζημίωσης 

κατά του ασφαλιστή ή κατά επιεικέστερη παραλλαγή να 

αναγγελθεί απλώς στον ασφαλιστή κατά τη διάρκειά της η 

επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, που θα πρέπει έτσι 

να ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου 

(ρήτρα ανακάλυψης της ζημίας). Η υποχρέωση αυτή 

αναγγελίας δεν συνιστά απλό ασφαλιστικό βάρος κατά την 

έννοια της παρ. 1 του άρθρ. 7 του ν. 2496/1997, ώστε και σε 

περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης του ασφαλισμένου να 

δικαιούται αυτός εξακολουθητικά το ασφάλισμα, αλλά 

συνιστά προϋπόθεση από την πλήρωση της οποίας 

εξαρτάται η γέννηση της ίδιας της αξίωσής του προς 

αποζημίωση (ΑΠ 1026/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Με την 14/2013 

απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (η θέση της 
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οποίας επαναλήφθηκε με την ΟλΑΠ 18/2015) έχει ήδη κριθεί 

ότι η ρήτρα "claims made policy" μπορεί έγκυρα να 

συμφωνηθεί στην ασφάλιση πίστωσης κατά επαγγελματικών 

κινδύνων, οπότε όμως συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός 

λόγος για να γίνει δεκτή η ρήτρα αυτή και στις λοιπές 

ασφαλίσεις επαγγελματικών κινδύνων. Aν σε σύμβαση 

ιδιωτικής ασφάλισης συμφωνηθεί ανώτατο ασφαλιστικό όριο, 

σε περίπτωση που οι ζημίες και οι παθόντες από την 

επέλευση του κινδύνου είναι περισσότεροι και το σύνολο των 

αξιώσεων που έχουν κατά του ασφαλιζομένου (κατά του 

ασφαλιστή οι παθόντες θα έχουν αξιώσεις επί της 

υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων, δυνάμενοι να 

στραφούν απευθείας κατ΄ αυτού και όχι στις περιπτώσεις 

προαιρετικής ασφάλισης κατά τις οποίες ο ασφαλιστής 

ευθύνεται μόνον έναντι του ασφαλιζομένου) είναι μεγαλύτερο 

από το ασφαλιστικό ποσό, χωρεί περιορισμός της ευθύνης 

της ασφαλιστή μέχρι του ανωτάτου ορίου αυτού. Στην ως 

άνω περίπτωση όμως, κατά την οποία οι τρίτοι παθόντες δεν 

έχουν αξίωση απευθείας κατά του ασφαλιστή, δεν υφίσταται 

λόγος ο περιορισμός μέχρι του ανωτάτου ορίου του 

ασφαλιστικού ποσού να λάβει χώρα με σύμμετρο περιορισμό 

των περισσοτέρων αξιώσεων του ασφαλιζομένου 

(ανερχομένων στο σύνολο των αξιώσεων των τρίτων 

κατ΄αυτού) μέχρι συμπλήρωσης του συμφωνηθέντος ορίου, 

εφόσον δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι μόνον ο 

τελευταίος, ο οποίος δεν δικαιούται αποζημίωσης 

υψηλότερης του ορίου εκείνου. Έτσι αν μεν η καταβολή από 

τον ασφαλιστή ορισμένου ποσού στον δικαιούχο 

αποζημίωσης ασφαλισμένο, που του επιδικάσθηκε με 

τελεσίδικη απόφαση ή προσωρινώς εκτελεστή, εξαντλεί το 

ασφαλιστικό ποσό απαλλάσσει τον ασφαλιστή για τις τυχόν 

περαιτέρω αξιώσεις του ασφαλισμένου. Επομένως για την 

προβολή της σχετικής ένστασης εκ μέρους του ασφαλιστή 

στις περιπτώσεις ευθύνης του αποκλειστικώς έναντι του 
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ασφαλιζομένου, η οποία κατ΄ ορθό χαρακτηρισμό της δεν 

αποτελεί ένσταση σύμμετρης ικανοποίησης αλλά 

περιορισμού του ασφαλιστικού ποσού (του οποίου 

δικαιούχος είναι ένα μόνον πρόσωπο, ήτοι ο ασφαλισμένος), 

απαιτείται τελεσιδικία των συγκεκριμένων αποφάσεων που 

επιδίκασαν αποζημίωση στον ασφαλισμένο για τη ζημία που 

υπέστη αποζημιώνοντας τρίτους δικαιούχους αποζημίωσης 

έναντι αυτού ή και καταβολή προς τον ασφαλισμένο ποσού ή 

ποσών, που καλύπτουν ή τείνουν να καλύψουν στο ανώτατο 

συμφωνηθέν ασφαλιστικό όριο, ώστε να απορριφθεί η 

σχετική του αξίωση εάν αυτό καλύφθηκε ήδη ή να 

περιορισθεί το επιδικαστέο στον ασφαλισμένο ποσό σε 

εκείνο που εναπομένει μέχρι τη συμπλήρωσή του (πρβλ. και 

ΑΠ 1193/1995 ΤΝΠ Νόμος). Εάν δεν συντρέχουν αυτές οι 

προϋποθέσεις, η ανωτέρω ένσταση είναι απορριπτέα ως 

προώρως υποβαλλόμενη, εκτός από το ενυπάρχον σ΄ αυτήν 

αίτημα να αναγνωρισθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, το 

συνολικώς οφειλόμενο ποσό για τις αιτίες που αναγράφονται 

στην ασφαλιστική σύμβαση για τη συγκεκριμένη διάρκειά της 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ασφαλιστικού 

ποσού. Το αίτημα αυτό αφορά την κρινόμενη μεταξύ του 

ασφαλιστή και του ασφαλιζόμενου έννομη σχέση και, σε 

περίπτωση παραδοχής του, αποτελεί και πρόκριμα για την 

ένσταση που είναι δυνατό νομίμως να προβληθεί, όταν οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις πληρωθούν, σε άλλες εκκρεμείς 

δίκες για περισσότερες αξιώσεις του ασφαλισμένου ή ακόμη 

και κατά το στάδιο της εκτελέσεως εάν οι σχετικές αποφάσεις 

είναι καταψηφιστικές, λαμβάνοντας παραλλήλως και 

χαρακτήρα ενστάσεως εξοφλήσεως του ανωτάτου ορίου του 

ασφαλιστικού ποσού. 

  

VIΙ. Γενικές παρατηρήσεις - Συμπεράσματα 
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Στην αρχική υπόθεση μελέτης του ασθενούς 

Αετόπουλου το εφετείο αντιμετώπισε την αστική ιατρική 

ευθύνη εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρ. 8 του 

παρέχοντος υπηρεσίες, προσδιορίζοντας την ευθύνη 

περισσοτέρων και την ευθύνη της προστήσασας ιδιωτικής 

κλινικής, καθώς και θέματα ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής 

ιατρικής ευθύνης, όλα σε μία και μοναδική απόφαση. Το 

εφετείο προέβη σε ενδελεχή στάθμιση της αμέλειας των δύο 

εναγομένων ιατρών, επικύρωσε τελικά την πρωτόδικη 

απόφαση, δεχόμενο την πταισματική συμπεριφορά του 

πρώτου ιατρού, ενώ μείωσε το ποσό που επιδίκασε η 

πρωτόδικη ως προς την παρεμπίπτουσα αγωγή, καθώς το 

πρωτόδικο δικαστήριο επιδίκασε (εκ παραδρομής) στον ιατρό 

μεγαλύτερο ποσό από αυτό που θα καλούνταν αυτός να 

καταβάλει ως αποζημίωση στους κληρονόμους του ασθενούς. 

Επίσης δέχθηκε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο παραλείποντας 

να αναγνωρίσει το ανώτατο όριο ασφαλιστικής κάλυψης για 

όλες αθροιστικώς τις προκληθείσες εκ μέρους του 

παρεμπιπτόντως ενάγοντος σωματικές βλάβες (και για βλάβες 

δηλ. σε άλλες εκκρεμείς δίκες εφαρμόζοντας αναλόγως και το 

άρθρ. 69 περ. ε΄ ΚΠολΔ) υπέπεσε σε σφάλμα και κατ΄αυτό το 

μέρος του έκανε δεκτό σχετικό λόγο της έφεσης της 

εκκαλούσας ασφαλιστικής εταιρίας. 

Τελικά, τι συμβαίνει νομικά με τον αμελή ιατρό. Ο αμελής 

ιατρός οφείλει να υποστεί τις συνέπειες της αμέλειας του. Η 

πολιτεία όμως οφείλει να τηρήσει τη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας. Έτσι, κατά την 

επιδίκαση των αποζημιώσεων από ιατρικά λάθη θα μπορούσε 

να προβλεφθεί ακριβής, κατά το δυνατό, προσδιορισμός 

ύψους αποζημίωσης για κάθε είδος βλάβης, έτσι ώστε να 

αποφεύγονται οι υπερβολές, αν δικαστική υπόθεση και να 

τηρείται η αρχή της όμοιας αντιμετώπισης όμοιων 

καταστάσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη νομοθετική θέσπιση 

ορίου αποζημίωσης για κάθε είδος βλάβης. 
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Περαιτέρω, μπορεί να προβλεφθεί πλαφόν στις 

δικηγορικές αμοιβές όταν πρόκειται για υποθέσεις αστικής 

ιατρικής ευθύνης (πρόταση που μου είχε κάνει ο καθηγητής 

Ταρλατζής), αλλά και επιδίκαση προστίμου σε προφανώς 

αβάσιμες ή αστήριχτες αιτήσεις παροχής έννομης προστασίας 

ως προς την αστική ιατρική ευθύνη.  

Ποιος ο λόγος να τα προτείνουμε αυτά κλείνοντας; Ο 

εντοπισμός αμελών ιατρών δεν πρέπει να λειτουργήσει 

επιβαρυντικά για τον επιμελή ιατρό. Ο ιατρός πρέπει να ασκεί 

τα καθήκοντά του με βάση τα παραδεδεγμένα στην ιατρική 

επιστήμη και με επαγγελματική ευσυνειδησία. Κανείς δεν θέλει 

ο ιατρός να προβαίνει σε «αμυντική ιατρική», η οποία όχι μόνο 

κοστίζει, αλλά και κάθε άλλο προάγει το επίπεδο της 

παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας. Η κοινωνία δεν θέλει ένα 

φοβισμένο ιατρό, θέλει έναν επιμελή ιατρό και εμείς ως 

δικαστικοί λειτουργοί με τις αποφάσεις μας μπορούμε να 

διαμορφώσουμε το μέτρο. 

 

  

  

 

 

 

 




