
 

Η συναίνεση του ασθενούς στην ιατρική ευθύνη  

Εισαγωγή 

Στην σύγχρονη εποχή απαντάται όλο και πιο συχνά  ζητήματα  ιατρικής 
ευθύνης να απασχολούν  τις δικαστηριακές αίθουσες,  τα μέσα μαζικής 
ενημερώσεως, αλλά και την κοινή γνώμη. Συχνότερα από το παρελθόν, 
οι γιατροί βρίσκονται   αντιμέτωποι με μία δικαστική εμπλοκή ενώ πλέον 
γίνεται λόγος ότι   ασκούν τη λεγόμενη «αμυντική  ιατρική».   Δυστυχώς 
και στην χώρα μας το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί με γεωμετρική πρόοδο 
καθώς  η  ελληνική    κοινωνία  φαίνεται  να  αμφισβητεί  σε  ένα  μεγάλο 
τουλάχιστον βαθμό τους ιατρούς και την ιατρική που εφαρμόζουν.    
Τα βασικά κείμενα είναι ο ΑΝ 1565/1939 («Περί Κώδικος Ασκήσεως του 
Ιατρικού  Επαγγέλματος»),  το  ΒΔ  25.5/6.7.1955  («Περί  Κανονισμού 
Ιατρικής  Δεοντολογίας»),  ο  Κώδικας  Ιατρικής  Δεοντολογίας  (ν. 
3418/2005) αλλά  κυρίως ο  ν.2619/1998  (κυρωτικός  της  Σύμβασης  του 
Οβιέδο  για  τα  Ανθρώπινα  Δικαιώματα  και  τη  Βιοϊατρική).  Τα  κείμενα 
αυτά παρότι πρωτογενώς δεν ρυθμίζουν την ιατρική ευθύνη, αποτελούν 
βοηθητικά  κείμενα  προς  εξειδίκευση  των  υποχρεώσεων  του  ιατρού 
έναντι  του  ασθενούς,  ιδίως  σε  ζητήματα  ερμηνείας  της  μεταξύ  τους 
σύμβασης (λ.χ. εξειδίκευση των όρων για τη διενέργεια ιατρικής πράξης). 
Ιδιαίτερης νομικής σημασίας αποτελεί η ένταξη της ευθύνης του ιατρού 
και  στο άρθρο 8  του  ν.  2251/1994  (περί προστασίας  καταναλωτή), ως 
ευθύνη του παρέχοντος ανεξάρτητες υπηρεσίες. 
Ακρογωνιαίος  λίθος  και  βάση  της  αστικής  ιατρικής  ευθύνης  είναι  η 
λεγόμενη  αποτυχημένη  ιατρική  πράξη,  το  ιατρικό  σφάλμα,  που 
περικλείει  τόσο  πράξεις  όσο  και  παραλείψεις  του  ιατρού.  Πέραν  του 
ιατρικού  σφάλματος,  θεμέλιο  ευθύνης  αποτελεί  και  η  διενέργεια 
ιατρικής  πράξης χωρίς  την  έγκυρη συναίνεση  του ασθενούς.  Και  στις 
δυο περιπτώσεις βέβαια (ιατρικό σφάλμα‐έλλειψη συναίνεσης), υπάρχει 
συνήθως  συρροή  λόγων  ευθύνης,  τόσο  ενδοσυμβατικής  όσο  και 
αδικοπρακτικής (914 ΑΚ).  
Η    ιατρική  ευθύνη  λοιπόν  από  νομικής  απόψεως  μπορεί  να  είναι:  α) 
αστική,  στην  περίπτωση  που  ο  ασθενής  θεμελιώνει  δικαίωμα 
αποζημίωσης  έναντι  του  ιατρού  που  τον  ανέλαβε,  β)  πειθαρχική,  σε 
περιπτώσεις  πειθαρχικών  παραβάσεων  των  ιατρών,  όπως  αυτές 
ορίζονται από τον νόμο (άρθρο 36§1 ΚΙΔ) και τέλος, γ) ποινική ευθύνη 
του  ιατρού  όταν  με  τις  πράξεις  ή  τις  παραλείψεις  του,  παραβιάζει 
συγκεκριμένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, όπως εκείνες των άρθρων 



15 Π.Κ. 302 Π.Κ., 314 Π.Κ., 315§1εδ. α΄,β΄ Π.Κ., 288§2, 441 Π.Κ. 
Η  συμβατική  υποχρέωση  του  γιατρού  να  μη  διενεργεί  ιατρική  πράξη 
χωρίς συναίνεση προκύπτει ευθέως από τα άρθ. 5 Σύμβασης του Οβιέδο, 
άρθ.11  (για  την  ενημέρωση)  και  12  (για  τη  συναίνεση)  του  ΚΙΔ  και 
συμπληρωματικά  ως  παρεπόμενη  συμβατική  υποχρέωση  από  τις 
επιταγές της καλής πίστης όπως ορίζει το άρθ. 288 ΑΚ. 
Ο γιατρός επιβάλλεται  να ενημερώνει τον ασθενή για την κατάσταση της 
υγείας του, τις δυνατότητες και το είδος θεραπείας, τους κινδύνους που 
τυχόν διατρέχει τόσο από την παράλειψή της όσο και από τη διενέργεια 
της και γενικά να διευκρινίζει εκείνα τα σημεία που είναι κρίσιμα, ώστε 
να  παρέχεται  η  δυνατότητα  στον  ασθενή,  πριν  από  την  παροχή  της 
συναίνεσης  του  στην  διενέργεια  ιατρικής  πράξης  (διαγνωστικής  ή 
θεραπευτικής), να σχηματίσει ώριμη γνώμη για την ασθένειά του και την 
προτεινόμενη  σ’  αυτόν  από  τον  ιατρό  θεραπεία  του.  Συνεπώς 
αναγνωρίζεται  ως  λειτουργικός  παράγοντας  η  «θέληση  του 
ασθενούς». Η υποχρέωση ενημέρωσης του ιατρού προς τον ασθενή και 
η συνακόλουθη συναίνεσή του  δεν έχει μόνον δεοντολογικό χαρακτήρα 
αλλά όπως ορθά υποστηρίζεται, είναι κυρίως νομική και προκύπτει από 
το  δικαίωμα  αυτοδιάθεσης  του  ασθενούς  και  από  την  γενικότερη 
απαγόρευση της επέμβασης στη σωματική ακεραιότητά του. 
Το άρθρο 12 του ΚωδΙατρΔ στο οποίο γίνεται λόγος για την «συναίνεση 
του ενημερωμένου ασθενή», σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του  ιδίου 
Κώδικα για την «υποχρέωση ενημέρωσης», αποσκοπούν στην προστασία 
της ελευθερίας του ατόμου. Η συναίνεση του ασθενούς συνίσταται στην 
βούληση  να  διενεργηθεί  η  συγκεκριμένη  ιατρική  πράξη.    Κατά  την  
διενέργεια ιατρικών πράξεων ‐διαγνωστικών ή θεραπευτικών‐ κρίνεται 
απαραίτητη  η  εκ  των  προτέρων  ελεύθερη  συναίνεση  του  ασθενούς,  
αφού  ο  τελευταίος  ενημερωθεί  κατάλληλα,  τόσο  για  τη  φύση  της 
ιατρικής πράξης καθαυτής   όσο και ως προς τα επακόλουθα   και  τους 
κινδύνους  που  αυτή  συνεπάγεται.  Για  να  υπάρξει  έγκαιρη  συναίνεση 
πρέπει  να  προηγηθεί  πλήρη  ενημέρωση  του  ασθενούς  καθόσον  οι 
κίνδυνοι που δημιουργούνται  για  τον ασθενή μπορούν  να  καλυφθούν 
μόνο  με  τη  συναίνεσή  του  (βλ.  ΑΠ  424/2012  ΧρΙΔ  2012.587,  ΕφΑΘ 
5512/2003 ΕλλΔνη 2004.197, ΠΠρΑΘ 260/2014). 
Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς: 
1. Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση 
(άρθρο 11 του ΚΙΔ). 
2. ο  ασθενής  να  έχει  ικανότητα  για  συναίνεση.  α)Αν  ο  ασθενής  είναι 

ανήλικος,  η  συναίνεση  δίδεται  από  αυτούς  που  ασκούν  γονική 
μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται, όμως, υπόψη και η 



γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την 
ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει 
την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της  ιατρικής πράξης 
και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα   ή τους κινδύνους της πράξης 
αυτής.  Στην  περίπτωση  της  παραγράφου  3  άρθρου  11  απαιτείται 
πάντοτε  η  συναίνεση  των  προσώπων  που  ασκούν  τη  μέριμνα  του 
ανηλίκου.  β)    Αν  ο  ασθενής  δεν  διαθέτει  ικανότητα  συναίνεσης,  η 
συναίνεση  για  την  εκτέλεση  ιατρικής  πράξης  δίδεται  από  τον 
δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον αυτός έχει ορισθεί. Αν δεν υπάρχει 
δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τους οικείους 
του ασθενούς. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός πρέπει να προσπαθήσει 
να εξασφαλίσει  την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία 
του  ασθενούς,  και  ιδίως  εκείνου  του  ασθενούς  που  κατανοεί  την 
κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους 
κινδύνους, τις συνέπειες και αποτελέσματα της πράξης αυτής. 

3.  Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και 
να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη. 

4. Να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη  
5. Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται: 

Α) στις επείγουσες περιπτώσεις 
Β) σε περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας 
Γ)  αν  οι  γονείς  του  ανηλίκου  ασθενούς  δεν  μπορούν  για 
οποιαδήποτε  λόγο  να  δώσουν  την  συναίνεση  ή  αρνούνται  να 
δώσουν  την  συναίνεση  και  υπάρχει  άμεση  ανάγκη  παρέμβασης 
προκειμένου να αποτραπεί η κίνδυνος για την υγεία του ασθενούς.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: 

Ενημέρωση ασθενούς για  τους πιθανούς κινδύνους: Αξίζει σε αυτό  το σημείο να 

αναφέρουμε  ενδεικτικά  κάποιες  υποθέσεις  που  απασχόλησαν  κατά  καιρούς  τη 

νομολογία σχετικά με το ζήτημα της έκτασης της ενημέρωσης του ασθενούς. Σε μια 

περίπτωση  που  απασχόλησε  τα  γερμανικά  δικαστήρια,  τη  γνωστή  ως  "απόφαση 

ακτινοβολίας"  (Strahlenurteil‐BGHST  29,  176),  ο  ιατρός  προχώρησε  μετά  από 

συναίνεση  του ασθενούς  σε  θεραπεία  του  όγκου  του  τραχήλου  της  μήτρας με  τη 

μέθοδο της ακτινοβολίας. Ο όγκος υποχώρησε αλλά η ακτινοβολία προσέβαλλε τα 

όργανα  του  ουροποιητικού  συστήματος.  Η  επιπλοκή  αποδείχτηκε  ότι  είχε  μικρές 

πιθανότητες να συμβεί (5‐6%), παρόλα ταύτα ο ιατρός θεωρήθηκε υπεύθυνος επειδή 

δεν ενημέρωσε τον ασθενή για αυτή την πιθανότητα, παρά τη βεβαιότητα ότι ακόμη 

και αν ο ασθενής γνώριζε το μικρό αυτό κίνδυνο πάλι θα συμφωνούσε στη διενέργεια 

της πράξης. Σε άλλη περίπτωση τη γνωστή ως "απόφαση του ηλεκτροσόκ", ο ασθενής 

υποβλήθηκε  σε  θεραπεία  ηλεκτροσόκ  από  την  οποία  παρέλυσε  το  ένα  του  πόδι. 

Παρόλο που η πιθανότητα αυτή ως συνέπεια της θεραπείας υπολογίσθηκε μόλις στο 

7%, ο ιατρός θεωρήθηκε υπεύθυνος γιατί δεν ενημέρωσε τον ασθενή ως προς τους 

πιθανούς  κινδύνους.  Μετά  από  λίγα  χρόνια  βέβαια  σε  παρόμοια  υπόθεση  το 

γερμανικό ακυρωτικό έκρινε πως η μικρή αυτή πιθανότητα παραλύσεως δεν είναι 

δυνατή να επηρεάσει τον ασθενή ως προς την συναίνεσή του σχετικά με τη θεραπεία 

και να θεμελιώσει ευθύνη του ιατρού. 

Η  ελληνική  νομολογία  δεν  έχει  πάρει  θέση  σε  σχέση  με  το  κριτήριο  βάσει  του 

οποίου θα κριθεί η επάρκεια της ενημέρωσης του ασθενούς. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός  ότι  η  υπόθεση  της  ενημέρωσης  του  ασθενούς  αντιμετωπίζεται  από  τα 

ελληνικά  δικαστήρια  σαν  υπόθεση  κλασικής  ιατρικής  αμέλειας68.  Ουσιαστικά  θα 

λέγαμε ότι η ελληνική νομολογία εφαρμόζει το "ιατρικό κριτήριο" στα πλαίσια της 

ιατρικής αμέλειας, με βάση το οποίο ο ιατρός οφείλει να ενημερώσει τον ασθενή όσο 

θα τον ενημέρωνε ένας μέσος ικανός ιατρός της ειδικότητάς του. ΕφΘεσ. 2384/2005, 

δημοσιευμένη σε NOMOS, όπου ιατρός‐μαιευτήρας από αμέλεια κατά την ενάσκηση 

των  καθηκόντων  του  παρέλειψε  να  συστήσει  στους  ενάγοντες  να  προβούν  σε 

διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου β` επιπέδου κατά το μεσοδιάστημα της 22ης 

– 24ης εβδομάδας της κύησης, αν και όφειλε να το κάνει, σύμφωνα με τους κοινώς 

αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, και γι’ αυτό το λόγο δεν κατέστη 

δυνατόν  να  διαγνωστούν  υπερηχογραφικώς  οι  συγγενείς  ανωμαλίες  του 

κυοφορούμενου,  και  εξ  αυτής  της  αιτίας  δεν  άσκησαν  το  δικαίωμά  τους  να 

διακόψουν τεχνητά την κύηση, αφού σκοπός τους ήταν να γεννηθεί ένα υγιές τέκνο 

και ζητούν χρηματική  ικανοποίηση για ηθική βλάβη (στη συγκεκριμένη περίπτωση 

πάντως δεν αποδείχθηκε τελικά η παράλειψη), βλ. και Διατ. ΕισΕφΘεσ. 154/1998, 

δημοσιευμένη  σε  Υπερ.  1999,  σελ.  713,  η  οποία  αναφέρεται  σε  ποινική  ευθύνη 

οφθαλμίατρου  για  ανθρωποκτονία  από  αμέλεια,  δεδομένου  ότι  ενώ  διέγνωσε 

καρκίνο στον οφθαλμό ασθενούς και προέβη σε αφαίρεση αυτού, παρέλειψε να τον 

υποβάλει  στην  κατάλληλη  θεραπευτική  αγωγή  και  να  ενημερώσει  τους  συγγενείς 

του, με συνέπεια το θάνατό του από μετάσταση του καρκίνου.   



 

Με το 13218/01 πόρισμά του, ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαπιστώσει κατά 
πόσο πειθαρχικό εξιτήριο ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο λόγω μη υπογραφής 
λευκής συναίνεσης αποτελεί άρνηση παροχής ιατρικής βοήθειας. Στα πλαίσια αυτού 
του ερωτήματος αναζητάται επίσης κατά πόσο η ως άνω συμπεριφορά προσβάλλει 
την αρχή της ανθρώπινης αξίας.  «Η ενημέρωση αποτελεί τέτοιο βασικό όρο ώστε ο 
ασθενής αφενός να γνωρίζει πραγματικά τι συμβαίνει με την υγεία του και αφετέρου 
να διαθέτει  τον εαυτό του όπως ο  ίδιος επιθυμεί. Η ενημέρωση του ασθενούς ως 
προϋπόθεση  για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  επιλογής  και  πιθανής  συναίνεσης 
διακρίνεται  τόσο  σε  βασική  ενημέρωση  (για  το  είδος  της  ασθένειας  και  την 
απαιτούμενη  θεραπεία)  όσο  και  στην  ενημέρωση  για  τους  κινδύνους  που 
συνεπάγεται η ασθένεια αλλά και η διαγνωστική ή θεραπευτική 5 αντιμετώπισή της. 
Συνεπώς, κάθε τύπου παροχή «γενικής» πληροφόρησης που δεν εξατομικεύεται (στο 
συγκεκριμένο  ασθενή)  και  δεν  εξειδικεύεται  (με  βάση  τα  συγκεκριμένα  ιατρικά 
δεδομένα)  δεν  αποτελεί  την  αναγκαία  ενημέρωση  προκειμένου  να  δοθεί  τυχόν 
συναίνεση στη διενέργεια ιατρικών πράξεων ...Ειδικότερα, η συναίνεση απαιτείται 
να είναι «προϋφιστάμενη, θετική και συγκεκριμένη…». 
 
Χαρακτηριστικές  είναι  δύο  περιπτώσεις  που  απασχόλησαν  τη  νομολογία  τα 
προηγούμενα χρόνια. Μεγάλο ενδιαφέρον είχε προκαλέσει ο πατέρας που άφησε 
το νεογέννητο παιδί του να πεθάνει, καθώς απαγόρευσε στους θεράποντες ιατρούς 
να προβούν στην αναγκαία για τη διάσωση της ζωής μετάγγιση αίματος, επειδή ήταν 
χιλιαστής και το δόγμα του απαγόρευε αυστηρά κάτι τέτοιο. βλ. Ανδρουλάκης Ν., "Ο 
χιλιαστής πατήρ" σε ΠοινΧρ Κ' (1970), 241 επ. και σε Ποινικαί Μελέται 1972, 93 επ. 
καθώς  και  την  εισαγγελική  πρόταση  του  Σταμάτη  Κ.,  την  οποία  ακολούθησε  το 
βούλευμα  του  ΣυμβΠλημΘεσ με αριθμ.  161/1970,  σε ΠοινΧρ Κ'  (1970),  299  επ. Η 
δεύτερη περίπτωση αφορούσε ασθενή που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με έντονη 
αιμορραγία  λόγω  γαστρορραγίας  και  η  οποία  παρά  τις  επίμονες  συστάσεις  των 
ιατρών  για  ανάγκη  άμεσης  μετάγγισης  και  χειρουργικής  επέμβασης  (χωρίς  την 
διενέργεια  των οποίων θα επερχόταν με βεβαιότητα ο θάνατος  της) αρνήθηκε να 
υποβληθεί  στην  ανωτέρω  μετάγγιση  επικαλούμενη  λόγους  θρησκευτικής 
συνείδησης.  Οι  ιατροί  προχώρησαν  στη  μετάγγιση  παρά  τη  ρητή  άρνηση  της 
ασθενούς,  η  υγεία  της  οποίας  αποκαταστάθηκε.  Έπειτα  η  ίδια  άσκησε  κατά  των 
ιατρών μήνυση για παράνομη βία και επικίνδυνη σωματική βλάβη αλλά το ΣυμβΠλημ 
απήλλαξε τους κατηγορουμένους. βλ. Γιαννίδης Ι. – Μπιτσαξής Π., "Ιδιωτική..." ο.π., 
καθώς και τη γνωμοδότηση του ΕισαγΕφετΘεσ Τσίχλα Α. υπ. αριθμ. 2692/1991 με 
παρατηρήσεις Τζαννετής Α., σε ΠοινΧρ ΜΑ', 601 επ.   
 
Απόφ. 11330/2002 του Συνήγορου του Πολίτη, ΠοινΔνη 2004, σελ. 173: “Ο ασθενής 
έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Από σχετικό έντυπο 
του  νοσοκομείου,  με  το  οποίο  φερόταν  ότι  ο  ασθενής  είχε  συγκατατεθεί  στην 
μεταμόσχευση, προέκυπτε με βάση την ημερομηνία υπογραφής του εντύπου ότι η 
συγκατάθεση στη μεταμόσχευση  είχε  δοθεί  σε  χρόνο μεταγενέστερο  της  ιατρικής 
πράξης  και  συγκεκριμένα  είχε  δοθεί  μετά  την  υποβολή  του  ασθενούς  σε 
χημειοθεραπεία. Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι, ακόμα κι αν υποτεθεί πως είχε 
προηγηθεί προφορική ενημέρωση του ασθενούς, από το έντυπο προέκυπτε ότι την 
απόφασή του την σχημάτισε μετά την υποβολή του στην διαδικασία και άρα δεν ήταν 



έγκαιρη η συναίνεσή του. 
 
ΕφΑθ 6426/2013 ΕφΑΔ 2014  
Ιατρική  ευθύνη.  Υποχρεώσεις  ιατρού  κατά  την  ενάσκηση  των  καθηκόντων  του. 
Πέραν  των  υποχρεώσεων  του  ιατρού  προς  αποφυγή  των  αμιγώς  ιατρογενών 
σφαλμάτων του κατά την άσκηση οποιασδήποτε φύσης ιατρικής πράξης, οφείλει να 
ενημερώνει  τον  ασθενή  ως  προς  το  είδος,  τους  κινδύνους  και  τις  πιθανότητες 
αποτυχίας της θεραπείας που επιλέγει.  Ο παθών συναίνεσε εγγράφως στον πρώτο 
εμβολισμό στον οποίον υποβλήθηκε, γεγονός που σημαίνει, κατά τα διδάγματα της 
κοινής πείρας, ότι ενημερώθηκε και για τη διαδικασία που θα ακολουθείτο, αλλά και 
για τους πιθανούς κινδύνους και επιπλοκές της επέμβασης αυτής (εμβολισμού), τους 
οποίους αυτός γνώριζε και για τους επόμενους εμβολισμούς. 
 
ΕφΑθ 5512/2003, δημοσιευμένη σε ΕλλΔνη, 2004, σελ. 198 κατά την οποία: "ζήτημα 
γεννάται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ιατρός επεμβαίνει αυτογνωμόνως, χωρίς 
τη θέληση ή εναντίον της θέλησης του ασθενούς, ή των εχόντων την επιμέλεια του 
προσώπου του. Υποστηρίζεται ότι μια τέτοια ενέργεια του ιατρού, έστω και αν γίνεται 
lege artis, πλήττει την προσωπική ελευθερία του ατόμου και μπορεί να συνιστά το 
έγκλημα της παράνομης βίας"   
 

Διοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  816/2009:  ο  ασθενής  στην  προσπάθεια 
φορτώσεως  ενός  δέματος ατσάλινων βεργών,  τραυμάτισε  το μικρό  και  παράμεσο 
δάκτυλο  του  δεξιού  του  χεριού  με  αποτέλεσμα  να  προκληθεί  αιμορραγία, 
μεταφέρθηκε  δε  στα  επείγοντα  εξωτερικά  ιατρεία  του  εφημερεύοντος  την  ημέρα 
εκείνη εφεσιβλήτου νοσοκομείου, όπου, αφού έγιναν οι απαραίτητες ακτινογραφίες 
(απωλεσθείσες  όμως  από  το  νοσοκομείο)  και  χορηγήθηκε  αντιτετανικός  ορός, 
διαγνώστηκαν κακώσεις του παράμεσου και του μικρού δακτύλου της δεξιάς χειρός 
στο ύψος της δεύτερης φάλαγγας, με διαταραγμένη αισθητικότητα και κινητικότητα 
του μικρού δακτύλου  (βλ. διάγνωση επί  του φύλλου εισόδου της Β΄ Χειρουργικής 
Κλινικής) και θεωρήθηκε επιβεβλημένη η χειρουργική διερεύνηση και αντιμετώπιση 
του  τραύματος,  οπότε  και  παραπέμφθηκε  από  τους  ειδικευόμενους  ιατρούς  της 
Χειρουργικής Κλινικής στους εφημερεύοντες Πλαστικούς Χειρουργούς.   Η παραπάνω 
επέμβαση διήρκεσε περί τις 3½ ‐ 4½ ώρες και κατέληξε σε ακρωτηριασμό του μικρού 
δακτύλου  του  εκκαλούντος  στο  ύψος  του  μέσου  της  δεύτερης  φάλαγγας  αυτού. 
Σύμφωνα  με  όσα  αναγράφονται  στο  «πρακτικό  εγχειρήσεως»  που  συντάχθηκε 
σχετικά με την εν λόγω επέμβαση «με περιοχική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση 
διερευνήθηκαν  τα  τραύματα  των  δακτύλων  κατόπιν  επιμελούς  καθαρισμού  της 
δεξιάς χειρός. Διαπιστώθηκε ευρεία συνθλιπτική κάκωση των μαλακών μορίων της 
καμπτικής επιφάνειας του μικρού δακτύλου συμπεριλαμβανομένων των τενόντων, 
αμφοτέρων  των  νευροαγγειακών  δεματίων,  και  συντριπτικά  κατάγματα  της  2ης 
φάλαγγας. Η κατάσταση εκρίθη ακατάλληλη για επαναγγείωση και προχωρήσαμε σε 
ακρωτηριασμό  του  μικρού  δακτύλου  στο  ύψος  της  δεύτερης  φάλαγγας  και 
διευθέτηση του κολοβώματος. Καθαρισμός του τραύματος του παραμέσου, έλεγχος 
ακεραιότητας των ευγενών στοιχείων και οστεοσύνθεση του κατάγματος με βελόνες 
(K‐wires). Συρραφή των τραυμάτων. Επίδεση‐ακινητοποίηση (κ. Δεμίρη‐ κ.Γκανάτσα). 
Αναλγητική‐αντιβιωτική αγωγή». Ο ασθενής στη συνέχεια  εξήλθε από το νοσοκομείο 
την επομένη, και κατόπιν  άσκησε κατά του νοσοκομείου, καθώς και κατά των ως άνω 



δύο  γιατρών  που  ενήργησαν  την  επέμβαση,  αγωγή  ενώπιον  του  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  με  την  οποία  υποστήριξε  ότι  ο  ακρωτηριασμός  του 
δακτύλου του ήταν αποτέλεσμα σειράς παρανόμων πράξεων και παραλείψεων των 
οικείων γιατρών. Σύμφωνα με την ένορκης διοικητικής εξετάσεως (Ε.Δ.Ε.) ο ασθενής 
ενημερώθηκε  για  τη  βαρύτητα  του  τραύματος  και  για  την  αναγκαιότητα  του 
ακρωτηριασμού από τις τελευταίες, ότι παρά τις επίμονες αρχικές του αντιρρήσεις, 
μετά  από  σχετικές  συζητήσεις  και  εξηγήσεις  οι  αντιδράσεις  του  εκάμφθησαν  και 
συμφώνησε  για  την  προτεινόμενη  επέμβαση,  ότι  το  είδος  και  η  βαρύτητα  της 
κακώσεως και το συνοδό κάταγμα επέβαλαν ευθύς εξαρχής τον ακρωτηριασμό και 
ότι  η  χειρουργική  επέμβαση  έγινε  με  τη  χρήση  των  κατάλληλων  για  ανάλογη 
περίπτωση μεγεθυντικών φακών, διότι δεν υπήρχε ένδειξη επανασυγκόλλησης ώστε 
να  χρησιμοποιηθεί  ηλεκτρικό  μικροσκόπιο  (το  οποίο  η  Κλινική  διαθέτει  και 
χρησιμοποιεί από ετών). 

Σκεπτικό απόφασης:  για  να είναι  νόμιμη η διενέργεια οποιασδήποτε  ιατρικής 
πράξεως  απαιτείται  η  ύπαρξη  προηγούμενης  έγκυρης  συναινέσεως  του  ασθενή, 
εκτός  και  αν  πρόκειται  για  περίπτωση  επείγοντος,  κατά  την  οποία  δεν  μπορεί  να 
ληφθεί η δέουσα συναίνεση. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως αποδεικνύεται από 
την  προσκομιζόμενη  έκθεση  πραγματογνωμοσύνης,  περίπτωση  επείγοντος  δεν 
υφίστατο,  αφού  η  ιατρική  πράξη  του  ακρωτηριασμού  του  δακτύλου  του 
εκκαλούντος,  μπορούσε  χωρίς  κανένα  κίνδυνο  ζωής  αυτού  να  γίνει  μετά  από 
«ώρες ή και ημέρες». Συνεπώς, υπήρχε το χρονικό περιθώριο ώστε ο εκκαλών να 
αποφασίσει  σοβαρά,  μετά  ενδεχομένως  και  την  λήψη  άλλης  ιατρικής  γνώμης 
σχετικά με το αν πράγματι η επίμαχη επέμβαση αποτελούσε τη μόνη δυνατή λύση, 
αν  θα  υποβληθεί  ή  όχι  στην  οικεία  ιατρική  πράξη.  Στην  προκείμενη  όμως 
περίπτωση, και αν ακόμη υποτεθεί ως αληθής ο ισχυρισμός του  νοσοκομείου ότι ο 
εκκαλών χορήγησε τελικώς «ρητή» συναίνεση για τη διενέργεια του ακρωτηριασμού 
– ισχυρισμό στον οποίο, πάντως, αντιτίθεται ο εκκαλών, ο οποίος συνομολογεί μόνο 
«σιωπηρή ανοχή» μετά από «πολύωρη ταλαιπωρία του» ‐‐ η εν λόγω συναίνεση δεν 
έφερε  κανένα  στοιχείο  εγκυρότητας.  Ειδικότερα,  προκύπτει,  ότι  αυτή  ήταν 
βεβιασμένη,  κάτω  από  ψυχολογική  πίεση  και  μάλιστα  μέσα  στην  αίθουσα  του 
χειρουργείου, σε ευάλωτη κατάσταση του εκκαλούντος και χωρίς δυνατότητα χρόνου 
για σκέψη και ενσυνείδητη, ελεύθερη και εκούσια απόφαση, χωρίς, επίσης, ύπαρξη 
προηγούμενης ενημερώσεως, υπό την έννοια της προτάσεως άλλων εναλλακτικών 
λύσεων (εφόσον τέτοιες υπήρχαν), ακόμη και στο επίπεδο της χορηγήσεως χρονικού 
περιθωρίου για νηφάλια σκέψη και στάθμιση των προοπτικών, ενδεχόμενα και με 
την προσφυγή σε άλλη  ιατρική γνώμη, δεδομένου ότι η απειλούμενη βλάβη ήταν 
αρκετά  σοβαρή  και  ανεπανόρθωτη.  Εξάλλου,  όπως  συνομολογείται  και  από  το 
διάδικο  νοσοκομείο,  ο  εκκαλών  είχε  κάνει  επανειλημμένα,    με  τρόπο  σαφή  και 
κατηγορηματικό  γνωστή  τη  θέλησή  του  για  μη  προσφυγή  στη  λύση  του 
ακρωτηριασμού,  ενώ,  είναι  χωρίς  αμφισβήτηση  το  γεγονός  ότι  είχε  πλήρως  τις 
αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Η δοθείσα συναίνεση ήταν μία 
καθαρώς τυπική συναίνεση, που όπως συνομολογείται από το διάδικο νοσοκομείο, 
λήφθηκε αφού οι ενεργούσες την επέμβαση γιατροί του εξήγησαν ότι αποτελούσε τη 
μοναδική λύση, διότι ήταν υπαρκτός ο κίνδυνος εμφανίσεως γάγγραινας, οπότε και 
«κάμφθηκαν οι αντιδράσεις του» (βλ. πόρισμα της Ε.Δ.Ε.). Εξάλλου, ακόμη και στην 
περίπτωση  που  η  λύση  αυτή  ήταν  πράγματι  η  μόνη  δυνατή,  λόγω  της  απόλυτης 
βεβαιότητας  για  αδυναμία  επανασυγκόλλησης  του  οικείου  μέλους,  δεν  ήρετο  η 



αναγκαιότητα ύπαρξης νηφάλιας συναινέσεως εκ μέρους του ασθενή. Επομένως, μη 
νόμιμα το διάδικο νοσοκομείο δια των αρμοδίων οργάνων του προέβη στο χρονικό 
αυτό σημείο και υπό τις δεδομένες συνθήκες στην οικεία ιατρική πράξη, ανεξάρτητα 
από το αν η πράξη αυτή ήταν ενδεδειγμένη και επιστημονικά ορθή. 

 
Σύμφωνα με την 2692/1991 Διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης επί 

αυτογνωμόνων ιατρικών επεμβάσεων, η άρση του άδικου χαρακτήρα της παράνομης 
βίας  θεμελιώνεται  στην  σύγκρουση  καθηκόντων.  Η  επίλυσης  της  σύγκρουσης 
καθηκόντων (ανάμεσα στο καθήκον της σωτηρίας τους ασθενούς και του σεβασμού 
του  δικαιώματος  αυτοδιάθεσης)  προς  την  κατεύθυνση  της  προσβολής  του 
δικαιώματος  αυτοδιάθεσης,  αρκεί  για  την  αρση  του  άδικου  χαρακτήρα  της 
αυτόγνωμης  ιατρικής επέμβασης. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι όταν τα 
αλληλοσυγκρουόμενα καθήκοντα είναι  ίσα ή ανάλογα,  εναπόκειται στον  ιατρό να 
κρίνει και να επιλέξει ποιο καθήκον θα εκπληρωθεί.    

 
6/1986 ΕΦΑΙΓ( 93396)  ΠΟΙΝΧΡ/1987 (241) 

Ανθρωποκτονία εν συναινέσει. Πατέρας που θανατώνει το παιδί του που 
πάσχει  από  ψυχική  πάθηση.  Κρίση  ότι  από  τα  αποδεικτικά  μέσα  προκύπτει  το 
στοιχείο του οίκτου, σε αντίθεση με το πρωτόδικο βούλευμα, το οποίοπαραπέμπει 
τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συνδρομή και του στοιχείου 
της επίμονης και σπουδαίας απαίτησης του παθόντος, η οποία δεν αποκλείεται επί 
ψυχικής παθήσεως. Συμπληρωματική ανάκριση ως προς το στοιχείο του ανιάτου της 
ασθένειας  το  οποίο  είναι  αντικειμενικό,  σε  αντίθεση  με  το  στοιχείο  του  οίκτου, 
εφόσον  δεν  υπάρχουν  στη  δικογραφία  σχετικές  πιστοποιήσεις  των  ιατρών  των 
νοσοκομείων και κλινικών, όπου νοσηλεύθηκε ο παθών κατά καιρούς. Περιστατικά.  

 Ο εκκαλών τις πρωϊνές ώρες της 28.9.1986, προκάλεσε το θάνατο του γυιού του 
...,τον οποίο έπληξε με μαχαίρι τουλάχιστο τρεις φορές στη θωρακική χώρα ενώ ήταν 
ξαπλωμένος  στο  δωμάτιό  του,  προκαλώντας  σ`  αυτόν  τραύματα  στην  αριστερή 
κοιλία της καρδιάς και στο αριστερό υποχόνδριο, από τα οποία και προκλήθηκε ο 
θάνατος,  ενώ μετά  την πράξη  του αυτή, προσπάθησε  να αυτοκτονήσει με  το  ίδιο 
μαχαίρι, χωρίς να το επιτύχει "γιατί είχαν κοπεί οι δυνάμεις του". Οπως τονίζει στην 
απολογία του και προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ο γυιός του έπασχε 
από ψύχική νόσο, για την οποία είχε νοσηλευθεί πάνω από δέκα φορές στην κλινική 
"..." Αθηνών και στο  ... νοσοκομείο, η νόσος δε είχε χαρακτηρισθεί σαν ανίατη. Εξ 
αιτίας της καταστάσεως αυτής της υγείας του, δημιουργούσε συνεχώς επεισόδια στο 
σπίτι του, έβριζε και απειλούσε το πατέρα του και ζητούσε απ`αυτόν με επιμονή και 
τρόπο έντονο να τον σκοτώσει "για να γλυτώσει από τα βάσανά του". Το τελευταίο 
δεκαπενθήμερο η κατάσταση είχε επιδεινωθεί, το θύμα είχε απειλήσει το δράστη ότι 
θα τον σκοτώσει με το τραπεζομάχαιρο που κρατούσε αν δεν το σκοτώσει αυτός "για 
να γλυτώσει", η ένταση δε και η ψυχική ταραχή του δράστη ήταν τέτοια ώστε όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπόρεσε να ησυχάσει ή να κοιμηθεί. Αλλά και γενικά 
η διάθεση και η συμπεριφορά του δράστη, μετά τη διαπίστωση της σοβαρότητας της 
καταστάσεως του γυιού του και την απώλεια κάθε ελπίδας βελτιώσεως, ήταν τέτοια, 
ώστε να μεταβληθεί σε "ράκος", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η γυναίκα του  ... 
στην κατάθεσή της. Στη κατάσταση αυτή ευρισκόμενος και ύστερα από την επίμονη 
και σπουδαία απαίτηση του παθόντος, αποφάσισε και εξετέλεσε την ανθρωποκτονία 
από οίκτο προς το γυιό του, τον οποιο υπεραγαπούσε. Το τελευταίο, η υπερβολική 



αγάπη  και  αφοσίωση  στο  γυιό  του,  είναι  διάχυτη  στις  καταθέσεις  όλων  των 
μαρτύρων. Το Συμβούλιο Πλημ/κών όμως έκρινε, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση 
του Εισαγγελέως, ότι δεν συντρέχουν στη προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις 
για την εφαρμογή του άρθρου 300 ΠΚ, που προβλέπει και τιμωρεί το έγκλημα της 
ανθρωποκτονίας  με  πρόθεση  (άρθρ.  299  ΠΚ).  Εκρινε  δηλαδή  ότι  δεν  κινήθηκε  ο 
δράστης  από  οίκτο  για  το  γυιό  του,  αφού  στη  προανακριτική  απολογία  του 
επικαλείται  "τελείως  ψεύτικη  νόμιμη  άμυνα"  και  αφού  το  πιθανότερο  είναι  ότι 
κίνητρο  του  φόνου  ήταν  "ο  φόβος  για  ενδεχόμενο  κακό  σε  βάρος  του",  ενώ 
περαιτέρω έκρινε ότι λείπει και το στοιχείο της σπουδαίας απαίτησης του παθόντος. 
Η κρίση όμως αυτή βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με τα στοιχεία που προκύπτουν 
από την ανάκριση. Οπως έχει ήδη εκτεθεί, η υπερβολική αγάπη και η αφοσίωση του 
δράστη στον παθόντα βεβαιώνεται απ` όλους τους μάρτυρες. Οπως τονίζει η σύζυγός 
του δράστη και μητέρα του παθόντος ..., "όλη η αγάπη του δράστη είχε πέσει πάνω 
σ αυτό το παιδί και αυτή η αγάπη τον έκανε να το σκοτώσει, έκανε δε ότι μπορούσε 
για να γίνει καλά και για να μην τον έχει στα ψυχιατρεία τον κρατούσαμε στο σπίτι 
και του έκανε το νοσοκόμο", ενώ ο πρωτότοκος γυιός του δράστη ... βεβαιώνει ότι 
υπεραγαπούσε τον παθόντα και για έξι χρόνια ήταν ο νοσοκόμος και ο φίλος του. Η 
σπουδαία και επίμονη απαίτηση του παθόντος προκύπτει εξ ̀  άλλου εναργέστερα απ 
τις καταθέσεις των μαρτύρων που βεβαιώνουν ότι από του χρόνεπιδεινώσεως της 
υγείας του, το 1985, ζητούσε με επιμονή από τους οικείους του και τους γιατρούς 
φάρμακα για να τερματίσει τη ζωή του ή ζητούσε να τον σκοτώσουν, "να ανοίξουν 
ένα λάκκο, να μπούν όλοι μέσα". Οι ίδιοι μάρτυρες και ειδικώτερα οι οικείοι και οι 
γείτονες, βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας του θύματος είχει επιδεινωθεί, οι 
γιατροί δε που τον είχαν εξετάσει βεβαίωναν ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλά. Ο 
αγροτικός γιατρός όμως που ειδοποιήθηκε το πρωί της 28.9.1986 και πιστοποίησε το 
θάνατο  του  παθόντος,  ο  οποίος  χορηγούσε  κατά  διαστήματα  φάρμακα  σ  αυτόν 
σύμφωνα  με  τις  συνταγές  άλλων  γιατρών  ‐  ψυχιάτρων,  δεν  είναι  σε  θέση  να 
χαρακτηρίσει την ψυχασθένειά του ή τη βαρύτητα της παθήσεως. Στη δικογραφία 
συνεπώς  δεν  υπάρχει  ιατρική  πιστοποίηση  για  το  είδος  της  ψυχασθένειας  του 
παρόντος ή τη μορφή και τη βαρύτητα της νόσου, (ώστε να χαρακτηρίζεται αυτή σαν 
ανίατη  κατά  την  απαίτηση  του  νόμου),  αν  και  είναι  γνωστό  ότι  είχε  νοσηλευθεί 
πολλές φορές στη κλινική "..." των Αθηνών και στο ... νοσοκομείο, το στοιχείο δε αυτό 
του  ανιάτου  της  νόσου,  είναι  σε  αντίθεση  με  το  στοιχείο  αυτό  του  οίκτου, 
αντικειμενικό  (Αλ. Κατσαντώνη ‐ Η ανθρωποκτονία εν συναινέσει. Ποινχρ ΣΤ`, σελ. 
231).  Πρέπει  κατά  ταύτα  να  επισυναφθούν  στη  δικογραφία  πιστοποιήσεις  των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα οποία είχε νοσηλευθεί ο παθών, για τη διάρκεια της 
νοσηλείας,  το  είδος,  τη  μορφή  και  τη  βαρύτητα  της  παθήσεως,  ειδικώτερα  δε  να 
προσδιορίζεται αν η πάθηση είχε εκτιμηθεί σαν ανίατη, προκειμένου να κριθεί αν 
συντρέχει  και  το  στοιχείο  αυτό,  απαραίτητο  για  την  αντικειμενική  υπόσταση  του 
εγκλήματος της ανθρωποκτονίας με συναίνεση, χαρακτήρα που φέρει και κατά τον 
εγκαλούντα  η  πράξη,  αντί  της  ανθρωποκτονίας  από  πρόθεση,  για  την  οποία 
παραπέμπεται. Είναι δε κατά την ορθότερη άποψη η πάθηση, ευρύτερη έννοια της 
νόσου,  πάθηση  δε  νοείται  τόσο  η  σωματική  όσο  και  η  ψυχική,  αφού  ο  νόμος 
εκφράζεται γενικά και δεν κάνει διάκριση επί πλεόν δε και την σπουδαία απαίτηση 
μπορούμε  να  έχουμε  επί  ψυχικής  παθήσεως,  αφού  και  επί  ψυχικής  νόσου  δεν 
αποκλείεται πάντοτε η αληθής βούληση. (Δ. Καρανίκα Εγχ. ΠοινΔικ Τόμος Β`, Ειδικό 
Μέρος, σελ. 589, Γ. Κανάτσιου Η κατ` απαίτηση ανθρωποκτονία, σελ. 36, αντίθετα Α. 



Μπουρόπουλου ‐ Ερμ. Ποιν. Κώδ., τόμος Γ ` Ειδικό Μέρος σελ. 470). Για τους λόγους 
αυτούς.  Προτείνω:  Να  διαταχθεί  η  συμπλήρωση  της  ανακρίσεως  προκειμένου  να 
ενεργηθούν όσα στο σκεπτικό αναφέρονται.  
 ΠολΠρΑθ 260/2014  ΕλλΔ/νη 2014  
Ιατρική ευθύνη.  Ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή για το σκοπό και τη 

φύση  των  ιατρικών  πράξεων,  προκειμένου  ο  τελευταίος  να  παράσχει  την  έγκυση 
συναίνεσή του. Ο παθών δεν ενημερώθηκε πλήρως από τους θεράποντες  ιατρούς 
του  για  την  εν  γένει  κλινική  εικόνα  του  δεξιού  του  ποδιού  …  ούτε  για  τις  τυχόν 
μελλοντικές  πιθανότητες  δημιουργίας  φλεβικής  θρόμβωσης  και  πνευμονικής 
εμβολής, επιπλοκές που αποδείχτηκε ότι ήταν ενδεχόμενες, αφού δεν είχε χορηγηθεί 
στον  παθόντα,  ….η  ενδεδειγμένη  αντιπηκτική‐αποιδηματική  αγωγή  και  τού 
συστήθηκε  κλινοστατισμός,  ακινησία  και  βάδιση  με  βακτηρίες,  άνευ  περαιτέρω 
γραπτής  εξειδικεύσεως…  έχουν  όμως  και  οι  θεράποντες  ιατροί  την  αντίστοιχη 
υποχρέωση να εξειδικεύουν με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τον τρόπο αποθεραπείας, 
εκπληρώνοντας  έτσι  το  βασικό  καθήκον  ενημερώσεως  του  ασθενή  …  είτε  με  τις 
χορηγούμενες ιατρικές βεβαιώσεις τους, είτε με άλλον ευχερή αποδεικτικώς τρόπο, 
όταν μάλιστα η αναρρωτική διάρκεια κατ` οίκον, που χορηγείται στον ασθενή για την 
αποθεραπεία του (όπως συνέβη στην προκείμενη περίπτωση), είναι πολυήμερη και 
δεν αναμένεται η σε σύντομο χρονικό διάστημα επανεκτίμηση της κατάστασης της 
υγείας του 

   
ΕφΑθ 5512/2003 Ελλ Δ/νη 2004/198 
Ιατροχειρουργικές επεμβάσεις στον άνθρωπο. Απαιτείται κατ` αρχήν η παροχή της 
συναίνεσης  του  ασθενή,  προκειμένου  να  αρθεί  ο  άδικος  χαρακτήρας  της. Όταν  η 
ιατρική  επέμβαση  γίνεται  χωρίς  τη  συναίνεση  του  ασθενή  υπάρχει  παράνομη 
προσβολή της προσωπικότητάς του, εφόσον δεν είναι ενδεδειγμένη ή εμφανίζεται 
ως  άσκοπη  ή  περιττή,  οπότε  μπορεί  να  στοιχειοθετείται  και  το  αδίκημα  της 
σωματικής  βλάβης.  Η  σύμβαση  γιατρού  και  πελάτη  φέρει  το  χαρακτήρα  της 
μίσθωσης έργου. 
 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Χανίων Αριθμ.226/2009 
Κύηση.  Περιπτώσεις  επιτρεπόμενης  διακοπής  της  κύησης.  Οποιαδήποτε 
παρακώλυση να αποφασίσει ελεύθερα η έγκυος, αν θα συνεχίσει ή θα διακόψει την 
κύηση συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς της. Υπαίτια παράλειψη του γιατρού 
να  ενημερώσει  την  έγκυο ότι υπάρχει σοβαρή ανωμαλία  του  εμβρύου και  να  την 
παραπέμψει  σε  εξειδικευμένα  διαγνωστικά  κέντρα  με  αποτέλεσμα  την  γέννηση 
παθολογικού νεογνού κατ΄ αρ. 304 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή τόσο η έγκυος όσο και 
ο σύζυγός της δικαιούνται αποζημίωσης λόγω προσβολής προσωπικότητας κατ΄ αρ. 
59 ΑΚ.   
620/2009 ΜΟΔ ΑΘ ( 578005)(ΠΟΙΝΔ/ΝΗ 2011/952) 
Διακοπή  εγκυμοσύνης  χωρίς  τη  συναίνεση  της  εγκύου.  Ανθρωποκτονία  από 
πρόθεση.  Πραγματικά  περιστατικά.  Πυροβολισμός  του  θύματος  από  τον 
κατηγορούμενο  σε  καίρια  σημεία  του  σώματος  του  θύματος,  με  αποτέλεσμα  τα 
σφαιρίδια να προκαλέσουν τη θανάτωση τόσο του ίδιου του θύματος, όσο και του 
κυοφορούμενου από αυτήν εμβρύου. Συρροή. Αληθινή συρροή μεταξύ της πράξης 
της  διακοπής  της  εγκυμοσύνης  χωρίς  τη  συναίνεση  της  εγκύου  και  της 



ανθρωποκτονίας, δεδομένου ότι ο δόλος του κατηγορουμένου κατευθυνόταν και στη 
θανάτωση του κυοφορούμενου εμβρύου.   
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