
 1 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ  

 
 
 
ΕΛΕΝΗ ΖΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, MD, PHD, MSc 
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Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι Ιατροδικαστικές Επιστήμες (Forensic Sciences) είναι ο κλάδος εκείνος των 

Βιολογικών επιστημών που παρέχει πληροφορίες για τις επιστήμες αυτές, 

μεταξύ των οποίων και η ιατρική, στο Δίκαιο. Τα ευρήματα των επιστημών 

αυτών, σε περιστατικά ιατρικής αμέλειας, συμβάλλουν στην ορθή απόδοση 

του δικαίου.  

 

Στην παρούσα εισήγηση περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους ενότητες:  

 αρχικά γίνεται μια παρουσίαση των ιατροδικαστικών δομών της χώρας 

που ασχολούνται με περιστατικά ιατρικής αμέλειας, βάσει της 

υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα με τη σοβαρότερη μορφή 

αυτών που χαρακτηρίζονται ως ανθρωποκτονίες από αμέλεια.  

 ακολουθεί η παρουσίαση των ιατροδικαστικών “βημάτων” της 

διερεύνησης / διαχείρισης ενός περιστατικού που χαρακτηρίζεται ως 

τέτοιο, από την διακομιδή του στο νεκροτομείο έως τη συγγραφή της 

τελικής έκθεσης που θα αποσταλεί στις αρχές. 

 τέλος περιγράφεται η παρουσία του ιατροδικαστή (medical examiner), 

που είναι υπεύθυνος για το περιστατικό, στην προδιαδικασία και την 

ακροαματική διαδικασία, σε συσχετισμό με αυτή άλλων γιατρών, 

ιατροδικαστών (medical examiners) και μη (medical experts).   

 σχολιάζονται οι προβληματισμοί που ανακύπτουν, σχετικά με το ρόλο 

του ιατροδικαστή, σε όλη την παραπάνω αλυσίδα γεγονότων που 

αφορά μια μεγάλη χρονική περίοδο. 
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 σχολιάζεται η παρουσία και ο ρόλος των ιατρών (medical experts) στην 

ακροαματική διαδικασία και οι προβληματισμοί που έχουν ανακύψει 

στη διεθνή βιβλιογραφία για το ζήτημα αυτό.      

 

Πρακτικά, στα ζητήματα ιατρικής αμέλειας, στη σύγχρονη ελληνική δικαστική 

πραγματικότητα, η ιατρική κοινότητα στέκεται κριτικά στο γεγονός εάν οι 

καταθέσεις των ιατροδικαστών / πραγματογνωμόνων βρίσκονται εντός των 

επιστημονικών κριτηρίων. Η δικαστική κοινότητα στέκεται κριτικά στο γεγονός 

της αξιοπιστίας τους. Η κοινότητα γενικά λέει “κόρακας κοράκου μάτι...”   

Θεωρούμε ότι στα ζητήματα της ιατρικής αμέλειας η τελική μαρτυρία του 

ιατροδικαστή, όπως και των λοιπών γιατρών (πραγματογνωμόνων, τεχνικών 

συμβούλων κλπ), πρέπει να είναι αξιόπιστη και ακριβής ιατρικά, αντικειμενική 

ως προς τον σχολιασμό των ιατρικών ευρημάτων και να παρέχει μια ανάλυση 

των γεγονότων που αιτιωδώς προσεγγίζει την αλήθεια, ανεξάρτητα από τη 

θέση της κοινωνίας, των ΜΜΕ, ή τυχόν οικονομικές απολαβές.    

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 

 

Οι Ιατροδικαστικές Επιστήμες (Forensic Sciences) είναι ο κλάδος εκείνος των 

Βιολογικών επιστημών που παρέχει πληροφορίες για τις επιστήμες αυτές, 

μεταξύ των οποίων και η ιατρική, στο Δίκαιο. Οι επιστήμες αυτές 

προσαρμόζονται στο εκάστοτε Δίκαιο. Έτσι στις ΗΠΑ οι Medical Examiners 

εκλέγονται από το λαό και μπορεί να έχουν και ανακριτικό έργο, ενώ στο 

Ηνωμένο Βασίλειο οι Coroners, που μπορεί να είναι γιατροί ή νομικοί, τελούν 

και υπηρεσία ληξιάρχου. Στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες 

μεσογειακές χώρες, η ιατροδικαστική επιστήμη αποτελεί κλάδο της ιατρικής 

και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, είτε προανακριτική, είτε ανακριτική 

απαντά σε ερώτημα των αντίστοιχων αρχών.     

 

Η διερεύνηση ενός περιστατικού ιατρικής αμέλειας αποτελεί το πιο δύσκολο 

αντικείμενο της ιατροδικαστικής. Αφορά κυρίως στη διερεύνηση θανάτων με 

υποψία ιατρικής αμέλειας στην ποινική διαδικασία και απαιτεί:  

 σύγχρονες γνώσεις όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και συνεχή 

βιβλιογραφική ενημέρωση. 
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 σωστή επιστημονική διερεύνηση της σωρού. 

 λεπτομερή καταγραφή των ευρημάτων.   

 αντικειμενική διαγνωστική προσέγγιση ως προς τα αίτια του θανάτου. 

 υπομονή (από την ημέρα της νεκροτομικής διερεύνησης μέχρι χρόνια 

μετά στην εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό). 

 ηθική. 

 

Οι αντίστοιχες περιπτώσεις των σωματικών βλαβών, στις οποίες τίθεται η 

υποψία ιατρικής αμέλειας, διερευνώνται από την αντίστοιχη με το περιστατικό 

ιατρική ειδικότητα (χειρουργική, παιδοχειρουργική, ορθοπεδική, πλαστική 

χειρουργική, μαιευτική κλπ).   

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ 

 

Ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διερεύνηση των περιστατικών 

θανάτων με υποψία ιατρικής αμέλειας  σας αναφέρω τα εξής:  

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο η Ελλάδα είναι μέλος από την ίδρυσή 

του το 1949, αναγνώρισε από πολύ νωρίς το πρόβλημα της εναρμόνισης των 

ιατροδικαστικών πράξεων στα κράτη – μέλη. Το 1991 υιοθέτησε τη 

Recommendation 1159, που αφορούσε την εναρμόνιση των ιατροδικαστικών 

πράξεων. Ακολούθησε πρόταση του ECLM (European College of Legal 

Medicine) για τη σύσταση μιας επιτροπής που θα ασχολούνταν με το ζήτημα.  

Η επιτροπή,  αποτελούμενη από δικηγόρους, γιατρούς και εκπροσώπους των 

αστυνομικών αρχών, αφού έλαβε υπόψη της (α) την Recommendation 1159 

(1991), (β) το Model Autopsy Protocol of the United Nations (1991) και (γ) τον 

Guide on disaster victim identification (1997) υιοθέτησε ένα νέο πρωτόκολλο 

εναρμόνισης των ιατροδικαστικών πράξεων στην 668η συνάντηση των 

αρμοδίων υπουργών με τίτλο: the harmonization of medico-legal autopsy 

rules – Recommendation No. (99) 3 (and explanatory memorandum 2000).  

 

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αφορά στις νεκροτομές που θα πρέπει να 

διενεργούνται σε όλους τους προφανείς βίαιους θανάτους ή σε περιπτώσεις 
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υποψίας αυτών, ακόμη και όταν υπάρχει χρονική καθυστέρηση μεταξύ των 

αιτιωδών συνθηκών και του επελθόντος θανάτου, και συμπεριλαμβάνει σε 

αυτούς και τις περιπτώσεις υποψίας ιατρικής αμέλειας (suspected medical 

malpractice). Η σύσταση αυτή δεν έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με νόμο, παρόλο 

που η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση των αρμοδίων υπουργών 

στο Συμβούλιο. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης ακολουθεί το 

πρωτόκολλο αυτό στη διαχείριση όλων των ιατροδικαστικών πράξεων.   

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 3772/2009, που αποτελεί το τελευταίο 

νομοθέτημα οργάνωσης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του κράτους, ορίζει 

ότι οι ιατροδικαστικές πράξεις θα πρέπει να διενεργούνται  (α) από τις 

Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (ΙΥ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και (β) από τα 

μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων Ιατροδικαστικής των Πανεπιστημίων της χώρας 

που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. 

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα πάντα με το ν. 3772, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης λειτουργούν στις έδρες των Εφετείων της χώρας 

και διενεργούν τις ιατροδικαστικές πράξεις που προκύπτουν στα πλαίσια της 

Εφετειακής τους Περιφέρειας. Αυτές είναι: Η κεντρική ΙΥ Αθηνών, οι 

περιφερειακές ΙΥ Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Πάτρας και οι τοπικές ΙΥ 

Κομοτηνής, Κοζάνης, Λάρισας, Λαμίας, Κέρκυρας, Σύρου, Ναυπλίου, Ρόδου 

και Ηρακλείου. Παράλληλα, παρόμοιες πράξεις διενεργούνται από τα μέλη 

ΔΕΠ και στα ΑΕΙ της χώρας, στα οποία λειτουργούν Εργαστήρια 

Ιατροδικαστικής για την εκπαίδευση των φοιτητών της ιατρικής και των 

ειδικευομένων στην ιατροδικαστική ειδικότητα γιατρών. Σήμερα αυτά είναι τα 

Εργαστήρια Ιατροδικαστικής των Παν/μίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης, τα περισσότερα από τα οποία 

εκπαιδεύουν ιατρούς στην ειδικότητα της Ιατροδικαστικής.  

 

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το ν. 3772, σε περίπτωση που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μια ιατροδικαστική πράξη στη χώρα αλλά δεν υπάρχει 

αρμόδιος ιατροδικαστικός φορέας ούτε του Υπουργείου Δικαιοσύνης ούτε του  

Υπουργείου Παιδείας, από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, τότε η πράξη 

μπορεί να διενεργηθεί και από επικουρικό (συμβασιούχο) γιατρό του ΕΣΥ 
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(Εθνικού Συστήματος Υγείας) με τίτλο ειδικότητας ιατροδικαστή, εφόσον 

υπάρχει. Οι γιατροί αυτοί (επικουρικοί) τοποθετούνται συνήθως σε 

απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές με θητεία ενός έτους.  

 

Η διαχείριση των ιατροδικαστικών πράξεων από πολλούς, παράλληλους 

φορείς αποτελεί  σοβαρό πρόβλημα στην εξέλιξη της διαχείρισης ενός 

περιστατικού ιατρικής αμέλειας. Εάν ένα τέτοιο περιστατικό λάβει χώρα στη 

Μύκονο, αυτό, εφόσον οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες της ακτοπλοίας 

(εάν δηλαδή υπάρχει ακτοπλοϊκή γραμμή) το επιτρέψουν θα μεταφερθεί, υπό 

κανονικές συνθήκες, για τη διεκπεραίωσή του, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία 

της Σύρου, όπου υπάγεται εφετειακά η Μύκονος. Εάν οι συνθήκες δεν το 

επιτρέψουν θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά (αμφότερες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης). Εάν ένα τέτοιο περιστατικό λάβει 

χώρα στη Χίο θα διεκπεραιωθεί από ιατρό επικουρικό του ΕΣΥ, εφόσον 

υπηρετεί τέτοιος, και σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να μεταφερθεί σε 

πόλη όπου υπάρχει ειδικός ιατροδικαστής.   

 

Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω εκτεθέντα προκύπτει ότι, με την ισχύουσα 

νομοθεσία η διερεύνηση μιας σωρού για την οποία τίθεται η υποψία ιατρικής 

αμέλειας, είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Η νομοθεσία, αν και καινούργια (2009), 

προσθέτει προβλήματα αντί να αφαιρεί. 

 

Η ιατροδικαστική διερεύνηση δεν ολοκληρώνεται ποτέ, στα περιστατικά 

υποψίας ιατρικής αμέλειας, με το πέρας της διενέργειας της νεκροψίας / 

νεκροτομής. Ακολουθούν πάντοτε ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις με στόχο 

την τεκμηρίωση της αιτίας του θανάτου. Αυτές συνήθως αφορούν σε δύο 

κατηγορίες εξετάσεων:    

 

α) Τοξικολογικές εξετάσεις: Αφορούν εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις που 

απαιτούν ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό και εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό.  Διενεργούνται μόνο σε κρατικά τοξικολογικά εργαστήρια από 

ειδικούς χημικούς / τοξικολόγους. Στην Ελληνική Επικράτεια σήμερα 

λειτουργούν επτά Τοξικολογικά Εργαστήρια, τέσσερα από αυτά στα Παν/μια 

Αθηνών, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (μαζί με τα Εργαστήρια 
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Ιατροδικαστικής), δύο λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στις 

Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ένα Εργαστήριο 

Φαρμακολογίας & Τοξικολογίας λειτουργεί στο Νοσοκομείο της Πάτρας στα 

πλαίσια του ΕΣΥ.  

 

Ο μέσος χρόνος διενέργειας μιας τοξικολογικής εξέτασης, που αφορά σε ένα 

περιστατικό αλλά πολλά βιολογικά υλικά (αίμα / ούρα / χολή / γαστρικό 

περιεχόμενο κλπ) είναι κατά προσέγγιση δεκαπέντε μέρες εξαιρουμένων των 

δύσκολων τοξικολογικών αναλύσεων (πχ μετά εκταφή της σωρού). Το κόστος 

της το επωμίζεται το Δημόσιο. Σε περίπτωση που το περιστατικό λάβει χώρα 

σε περιοχή της Ελλάδας όπου δεν υπάρχει τοξικολογικό Εργαστήριο τα 

βιολογικά δείγματα της σωρού αποστέλλονται στο κοντινότερο Εργαστήριο 

Τοξικολογίας με ότι επίσης αυτό συνεπάγεται. Αυτονόητο ότι όσο πιο 

σύγχρονος ο εξοπλισμός τόσο πιο αξιόπιστο και το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης.  

 

β) Ιστοπαθολογικές εξετάσεις: Αυτές αφορούν εξειδικευμένες ιατρικές 

εξετάσεις που διενεργούνται σε εξειδικευμένα ιατρικά Εργαστήρια. Στην 

Ελληνική Επικράτεια σήμερα υπάρχουν πέντε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια 

Παθολογικής Ανατομικής, στα Πανεπιστήμια στα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων και Κρήτης που αποδέχονται να διερευνήσουν σε ιστοπαθολογικό 

επίπεδο πτωματικούς ιστούς. Είναι τα ίδια Εργαστήρια που αποδέχονται 

ιστούς από χειρουργικές επεμβάσεις για να μελετήσουν τους ιστούς αυτούς 

και να θέσουν τη διάγνωση μιας νόσου σε μικροσκοπικό επίπεδο (με τη 

χρήση μικροσκοπίου), μετά από εξέταση του ιστού που αφαιρέθηκε 

χειρουργικά. Τα Εργαστήρια αυτά διαθέτουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό.  

 

Ο χρόνος διενέργειας μιας ιστοπαθολογικής εξέτασης, που αφορά ένα 

περιστατικό αλλά πολλούς ιστούς ή ακόμη και εξέταση ολόκληρου οργάνου 

(καρδιά, στόμαχο μετά από χειρουργική επέμβαση κλπ) είναι κατά 

προσέγγιση δύο μήνες, εξαιρουμένων των περιστατικων που απαιτούν 

επιπλέον διερεύνηση. Το κόστος της το επωμίζεται το Δημόσιο. Σε περίπτωση 

που το περιστατικό λάβει χώρα σε περιοχή της Ελλάδας όπου δεν υπάρχει 

αρμόδιο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο οι ιστοί που ελήφθησαν από σωρό 



 7 

και τοποθετήθηκαν σε μονιμοποιητικά υλικά, αποστέλλονται στο κοντινότερο 

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής με ότι επίσης αυτό συνεπάγεται.  

 

Σπανιότερα μπορεί να διενεργηθούν εξειδικευμένες μικροβιολογικές / ιολογικές 

εξετάσεις κυρίως για να καθορίσουν κάποιο λοιμογόνο παράγοντα ή κάποια 

νόσο όπως  το AIDS.     

 

Ο ν. 3772 δεν αναφέρεται στις ειδικές εξετάσεις που αναφέραμε παραπάνω 

ούτε καθορίζει τα Εργαστήρια διενέργειάς τους.  

 

Στη διάρκεια της διαδικασίας που περιγράψαμε (νεκροψία / νεκροτομή / 

ειδικές εξετάσεις) οι επιστήμονες πρέπει να λειτουργούν με ανεξαρτησία και 

αντικειμενικότητα. Δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενα κάθε είδους πίεσης 

ενώ πρέπει να είναι αντικειμενικοί ιδιαίτερα στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων τους.      

       

ΠΩΣ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ  

 

Η διαδικασία ξεκινά με τη μεταφορά στο νεκροτομείο της υπό διερεύνηση 

σωρού συνοδευόμενη από εντολή διενέργειας νεκροψίας / νεκροτομής του 

οικείου αστυνομικού τμήματος που διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του 

θανάτου και τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα θανόντα / 

θανούσης, βιβλιάριο ασθενείας κλπ).  

 

Η σωρός παραλαμβάνεται και τοποθετείται στην αίθουσα νεκροτομών. 

Ακολουθεί η διαδικασία της νεκροψίας / νεκροτομής. Στην υπηρεσία μας στη 

Θεσσαλονίκη ακολουθούμε τη Recommendation No (99)3. Η διενέργεια της 

νεκροτομής γίνεται από δύο ιατροδικαστές και η όλη διαδικασία 

φωτογραφίζεται ή / και βιντεοσκοπείται.  

  

Η νεκροτομική διερεύνηση καθίσταται εργώδης όταν έχει προηγηθεί 

χειρουργική επέμβαση είτε στην κρανιακή, είτε στη θωρακική, είτε στην 

κοιλιακή κοιλότητα. Επιπλέον η σωρός συνήθως φέρει ιατρικό εξοπλισμό 
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καθετήρων, σωλήνων, παροχετεύσεων κλπ. Κατά τη διαδικασία γίνεται πλάνο 

των απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων και λαμβάνονται, ανάλογα με 

την περίπτωση που διερευνάται (προηγούμενη χειρουργική επέμβαση ; 

θάνατος μετά λήψη λάθος αγωγής ; θάνατος κατά την αναισθησία ;  κλπ), τα 

βιολογικά δείγματα και οι ιστοί που θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το προσωπικό του νεκροτομείου φορά κατάλληλο 

ιατρικό ιματισμό  / εξοπλισμό (Personal Protective Equipment / PPE) για την 

προστασία του από διάφορους λοιμώδεις παράγοντες (AIDS, ηπατίτιδες, 

φυματίωση), ενώ ο χώρος του νεκροτομείου θα πρέπει να λειτουργεί όπως μια 

αίθουσα χειρουργείου σε σχέση με την καθαριότητα. Στη διαδικασία 

χρησιμοποιείται κατάλληλος ιατρικός εξοπλισμός εργαλείων.     

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  ακολουθεί η περιποίηση της σωρού 

και η απόδοσή της προς τα ταφή που ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του 

Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου, αμέσως μετά τη διενέργεια της νεκροτομής, 

το οποίο θα κατατεθεί στο Ληξιαρχείο για την έκδοση της Ληξιαρχικής πράξης 

θανάτου.  

 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διενέργεια της 

νεκροψίας / νεκροτομής ενός περιστατικού στο οποίο τέθηκε υποψία ιατρικής 

αμέλειας είναι διαθέσιμα στο διενεργώντα τη νεκροτομή ιατροδικαστή μόνο τα 

μακροσκοπικά ευρήματα. Ως εκ τούτου τα σαφή συμπεράσματα ως προς τα 

αίτια του θανάτου, ιδιαίτερα όταν ο μηχανισμός του θανάτου αφορά 

λειτουργική αιτία (σηπτικό σοκ, αιματολογικές διαταραχές κλπ) ή τοξικά 

επίπεδα φαρμάκων, θα τεθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των 

εργαστηριακών εξετάσεων. Τότε θα γίνει η συγγραφή της Ιατροδικαστικής 

Έκθεσης που θα αποσταλεί στη συνέχεια στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για 

να αποτελέσει έγγραφο της δικογραφίας. 

 

 

 

 

Προβλήματα / προβληματισμοί μέχρι τη συγγραφή της Ιατροδικαστικής 
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Έκθεσης:  

 

 Καχυποψία. Πολλοί θάνατοι που λαμβάνουν χώρα στα Νοσηλευτικά 

ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, τείνουν πλέον να θεωρούνται ως 

ιατρικές αμέλειες πριν ακόμη τη διερεύνησή τους. 

 Προβλήματα που αφορούν στη διαχείριση των σορών (πχ χιλιομετρικές 

αποστάσεις, κόστος μεταφοράς, ψυχολογική υποστήριξη οικείων). 

 Ζητήματα που αφορούν στη διαδικάσια της ιατροδικαστικής 

διερεύνησης: α) Η διαδικασία της νεκροτομής  πραγματοποιείται χωρίς 

τον ιατρικό φάκελο. β) Ποιοι νομιμοποιούνται να παρίστανται σε αυτή 

πχ δικαιούνται να παρίστανται τεχνικοί σύμβουλοι στο νεκροτομείο 

(στάδιο προανάκρισης) εφόσον πρόκειται για πλημέλλημα; γ) έλλειψη 

επαρκών εξειδικευμένων Εργαστήρια στην επικράτεια (τοξικολογικά και 

παθολογοανατομικά). δ) Unknown cause of death (άγνωστη αιτία 

θανάτου) ακόμη και μετά λεπτομερή διερεύνηση.  Ασυμφωνία κλινικών 

– νεκροτομικών ευρημάτων. ε) Σχολιασμός των ευρημάτων στις 

ιατροδικαστικές εκθέσεις: επιτρέπεται ; 

  

 
ΠΡΟΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
  

Μετά άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα από τη νεκροτομική διερεύνηση ξεκινά 

προακροαματική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο ιατροδικαστής  

που διαχειρίστηκε το περιστατικό θανάτου ασθενούς με υποψία ιατρικής 

αμέλειας καλείται, στο πλαίσιο της προανάκρισης, ώστε να απαντήσει σε 

συγκεκριμένα ερωτήματα της εισαγγελικής έρευνας.  

 

Ο ιατροδικαστής ενημερώνεται στο στάδιο αυτό, για πρώτη φορά, για τον 

ιατρικό φάκελο του ασθενούς, τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα 

σημειώματα παροχής εξηγήσεων των θεραπόντων ιατρών. Λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα παραπάνω θα προσπαθήσει να συσχετίσει τα ευρήματα της 

ιατροδικαστικής διερεύνησης με το κλινικό ιατρικό ιστορικό και τις ιατρικές 

πράξεις που προηγήθηκαν του θανάτου και γενικότερα να πραγματοποιήσει 

μια προσέγγιση της αλληλουχίας των ιατρικών πράξεων ή παραλείψεων. 
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Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός πως σχεδόν το σύνολο των 

περιστατικών που φτάνουν στην προανάκριση θα οδηγηθούν στη συνέχεια 

στο ακροατήριο. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι μοναδικές στις οποίες ο γιατρός 

ή οι γιατροί είναι ένοχοι μέχρι να αποδείξουν την αθωότητά τους. Το ιατρικό 

λειτούργημα είναι μια ιδιότυπη κοινωνικά μορφή επαγγελματικής 

δραστηριότητας αλλά το νομοθετικό πλαίσιο που το ελέγχει δεν είναι κάποιο 

ιδιαίτερο δίκαιο αλλά το κοινό δίκαιο που ρυθμίζει τις σχέσεις των πολιτών. 

 

Όσο η πρόοδος της επιστήμης προσθέτει γνώσεις και νέα όπλα (φάρμακα, 

μεθόδους, εξοπλισμό), όσο αυξάνεται η εμπλοκή προσώπων (ιατρικό, 

παραιατρικό, λοιπό τεχνικό) στον τομέα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών και 

όσο η οικονομική κρίση δημιουργεί νέες συνθήκες εργασίας στο νοσοκομειακό 

περιβάλλον, η στατιστική πιθανότητα εμφάνισης ενός αποτελέσματος που δε 

συμπλέει με τις προσδοκίες γιατρού και ασθενούς αυξάνει κατακόρυφα. 

  

Ως προς την έννοια του ιατρικού σφάλματος αυτή παραδοσιακά αφορά την 

επικοινωνία με τη μορφή της ενημερωμένης συναίνεσης, τη διάγνωση και τη 

θεραπεία, αφορά πράξη ή παράλειψη και κυρίως τις “τέμνουσες” ιατρικές 

ειδικότητες της μαιευτικής γυναικολογίας, της χειρουργικής και της 

ορθοπεδικής καθώς και την αναισθησιολογία. Οι “απλούστερες” στη 

διερεύνησή τους περιπτώσεις είναι αυτές της “the thing speaks for itself” όπου 

χειρουργικά εργαλεία ή άλλος εξοπλισμός, γάζες κλπ εγκαταλείπονται στο 

σώμα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης οπότε και θα πρέπει να 

εξεταστεί το μέτρο της ευθύνης των συμμετεχόντων (ιατρών, νοσηλευτών, 

εργαλειοδοτών). 

  

Μετά τρία κατά προσέγγιση χρόνια από το θάνατο ξεκινά η ακροαματική 

διαδικασία, σε επίπεδο Τριμελούς Πλημ/κείου και στη συνέχεια, σε δεύτερο 

βαθμό, σε επίπεδο Εφετείου. Αποτελεί μια επίπονη χρονικά και ψυχολογικά 

διαδικασία, που πραγματοποιείται, στις περιπτώσεις αυτές, με αυξημένο 

συγκινησιακό φόρτο κυρίως και ευλόγως από την πλευρά των οικείων του 

θανόντος.  
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Ο ιατροδικαστής που διαχειρίστηκε το περιστατικό καλείται στην ακροαματική 

διαδικασία ως μάρτυρας. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει οι απαντήσεις του 

στις ερωτήσεις της έδρας και των δικηγόρων να είναι ιατρικά τεκμηριωμένες, 

αντικειμενικές, σαφείς και κατανοητές. Η “αναπαράσταση” των γεγονότων που 

έλαβαν χώρα σε μια αίθουσα χειρουργείου ή σε ένα θάλαμο νοσηλείας δεν 

είναι απλή και μάλλον είναι αδύνατο τελικά να πραγματοποιηθεί.  

 

Στη διαδικασία αυτή παρελαύνει πληθώρα ετέρων ιατρών: μαρτύρων ειδικών 

γνώσεων υπεράσπισης ή και κατηγορίας, πραγματογνωμόνων που έχει ορίσει 

το δικαστήριο, τεχνικών συμβούλων που έχει ορίσει η υπεράσπιση ή η 

πολιτική αγωγή και ενδεχομένως να είναι σωστή η ρύση ότι: “οι υποθέσεις 

αυτές κερδίζονται από τους μάρτυρες και όχι από τους δικηγόρους”. Οι 

έμπειροι ιατροδικαστές - μάρτυρες καθίστανται “πολύτιμοι”.  

 

Παρόλα αυτά η ιατρική θέση του ιατροδικαστή που διερεύνησε το περιστατικό 

θα ικανοποιεί πάντα το 50% και ως εκ τούτου θα γίνεται αντικείμενο κρίσεων 

και επικρίσεων. Οι ιατροί της ειδικότητας που κρίνεται αντιμετωπίζουν πολλές 

φορές τον ιατροδικαστή με απαξίωση, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται 

μακριά από την ιατρική πρακτική και ως εκ τούτου δεν είναι ικανός να κρίνει 

τους μάχιμους γιατρούς. Οι δικαστές τον αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό για το 

εάν η άποψή του είναι τελικά αντικειμενική, ή είναι συντεχνιακή ή ακόμη ακόμη 

αποτέλεσμα οικονομικού οφέλους. Οι δικηγόροι τον αντιμετωπίζουν ανάλογα 

με το εάν η άποψή του είναι υπέρ ή κατά του πελάτη τους. Ανάλογη είναι και η 

αντιμετώπιση των συγγενών, της κοινωνίας και των ΜΜΕ.  

 

Επιπλέον, τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκε, από ορισμένους σχετικούς 

με τη δίκη παράγοντες, η εντύπωση ότι οι ιατροδικαστές – μάρτυρες σε 

περιπτώσεις ιατρικών αμελειών έχουν τη γνώση και την ικανότητα να 

απαντούν σε ερωτήματα που δεν αφορούν την ειδικότητά τους αλλά αφορούν 

την εκάστοτε κρινόμενη ιατρική ειδικότητα. Το γεγονός αυτό πρέπει να 

στηλιτευτεί τόσο από τον ιατροδικαστικό κλάδο όσο από το ίδιο το δικαστήριο. 

Οι ιατροδικαστές κατέχοντας τον τίτλο της ειδικότητας της ιατροδικαστικής 

μπορούν να καταθέσουν για ζητήματα της ειδικότητάς τους και μόνο και όχι να 

περιγράφουν κλινικές ή άλλες εργαστηριακές ιατρικές πράξεις άλλων 
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ειδικοτήτων.  

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ), η Ιατρική θα πρέπει να 

ασκείται με κανόνες και μεθόδους όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα 

αποτελέσματα της εφαρμοσμένης σύγχρονης επιστημονικής έρευνας (αρθ 3, 

παρ 3), με τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις 

ιατρικής επιστήμης (άρθ 3, παρ 2γ). Ο γιατρός κατά την άσκηση της Ιατρικής 

οφείλει να συμμορφώνεται με βάση την πείρα και τις δεξιότητες που απέκτησε 

με ορισμένο πρότυπο επιμέλειας (standard) (αρθρ 3 παρ 3). Οι ιατροδικαστές, 

όπως όλοι οι λοιποί ιατροί, θα πρέπει να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια αυτά 

διότι σε άλλη περίπτωση θα μιλάμε πλέον για ιατροδικαστική αμέλεια (The 

malpractice of medical examiners as medical experts).  

 

ΟΙ MEDICAL EXPERTS ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ Η «ΑΣΥΛΙΑ» ΤΟΥΣ 

 

Ορολογία: Για τα ξένα δίκαια όλοι οι ιατροί που λειτουργούν ως 

πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι ή μάρτυρες ειδικών γνώσεων έχουν 

τον γενικό τίτλο medical experts. Οι medical experts είναι εκείνοι που θα 

εξηγήσουν στο δικαστήριο τι έπρεπε να πράξει ή να μην πράξει ο 

κατηγορούμενος γιατρός, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, και για το 

εάν η συμπεριφορά του αυτή χαρακτηρίζεται ως αμελής, καταστρατηγώντας 

τα standards του επαγγέλματός του. Έχει ο medical expert κάποια ιδιαίτερη 

κατάρτιση που του δίνει αυτόν τον τίτλο; Γενικά είναι κάποιος γιατρός με 

εμπειρία στο συγκεκριμένο ιατρικό πεδίο. 

 

Ιστορικά η πρώτη υπόθεση στην οποία κλήθηκαν να καταθέσουν 

επαγγελματίες με την ιδιότητα του medical expert αφορά το Αγγλικό Δίκαιο και 

την υπόθεση Slater v. Baker and Stapleton το 1767, όπου ζητήθηκε η ιατρική 

άποψη για το εαν ήταν σωστός ο ιατρικός χειρισμός του με κάταγμα μέλους 

Slater από τους γιατρούς της εποχής Baker και Stapleton.  

 

Αναφορικά με την ασυλία που πρέπει να διακρίνει τη μαρτυρία των medical 

experts, για το Αμερικάνικο Δίκαιο, στην υπόθεση Mitchell v. Forsyth του 1985 

το δικαστήριο συμφώνησε με την ιστορικά πάγια αντιμετώπιση της πλήρους 
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ασυλίας των medical experts για τα λεγόμενά τους από το βήμα του μάρτυρα 

υπό όρκο. Παρόλα αυτά ήδη από το 1977 υπάρχουν και αντίθετες απόψεις: 

στην υπόθεση Brousseau v. Jarrett του 1977 ο δικαστήριο αποφάσισε ότι 

κάποιος ασθενής μπορούσε να στραφεί κατά ιατρού, διότι βάσει των 

δηλώσεων του (ως μάρτυρα), που αφορούσαν την ανάνηψή του, δεν 

κατόρθωσε τελικά να λάβει αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα που υπέστη.  

 

Το 1983 η Αμερικανική Εταιρεία Νευροχειρουργών (American Association of 

Neurological Surgeons (AANS) ήταν η πρώτη επαγγελματική ένωση που 

καταγράφει έκτοτε τις μαρτυρίες των μελών της σε δικαστήρια. Το 2007 

τουλάχιστον άλλες 18 επαγγελματικές ιατρικές ενώσεις στις ΗΠΑ 

ακολούθησαν το παράδειγμά της.    

 

The “Daubert” standard: to 1995 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ υιοθέτησε 

συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να γίνεται αποδεκτή η μαρτυρία των medical 

examiners στην ακροαματική διαδικασία υπό τον παραπάνω τίτλο. Σύμφωνα 

με τα κριτήρια αυτά ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει εάν:  

 Η υπό έλεγχο θεωρία ή τεχνική έχει ελεγχθεί επιστημονικά. 

 Η υπό έλεγχο θεωρία ή τεχνική έχει περάσει από διαδικασία peer 

review και διαδικασία επιστημονικής δημοσίευσης.  

 Υπάρχει γνωστό ή πιθανό ποσοστό λάθους της επιστημονικής 

μεθόδου. 

 Υπάρχουν επιστημονικά standards που ελέγχουν την υπό κρίση 

επεμβατική μέθοδο. 

 Εάν η μέθοδος είναι γενικά από την επιστημονική κοινότητα (κριτήριο 

του Frye, το μοναδικό μέχρι πρότινος κριτήριο πριν την υιοθέτηση των 

κριτηρίων του Daubert). 

 

Επιπλέον, από το 2006 σε 22 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν καθιερωθεί τα 

ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα των ιατρών medical experts: οι γιατροί 

αυτοί πρέπει όχι μόνο να έχουν ενεργή άδεια άσκησης επαγγέλματος αλλά να 

ασκούν ενεργά το ιατρικό επάγγελμα (εξαιρούνται δηλαδή οι συνταξιούχοι 

γιατροί). Στην πολιτεία του Ohio μάλιστα οι medical experts πρέπει να 



 14 

καταναλώνουν τα 3/4 του επαγγελματικού τους χρόνου στην ιατρική πράξη ή 

την ιατρική διδασκαλία.  

 

Ενώ στο Αμερικανικό και το Αγγλοσαξωνικό δίκαιο δεν υπάρχει η 

εξωδικαστική εξέταση των ποινικών υποθέσεων για το Γερμανικό Δίκαιο, από 

το 1975, υπάρχουν στις υγειονομικές περιφέρειες επιτροπές ειδικών 

(Gutachterkommissionen), στις οποίες προΐσταται δικαστικός, ο οποίος 

επιλέγει τις περιπτώσεις που θα κρίνει και τους medical experts που θα τον 

βοηθήσουν και εκδίδει απόφαση. Οι επιτροπές αυτές εξετάζουν περιπτώσεις 

ιατρικών αμελειών που δεν έχουν οδηγηθεί στη Γερμανική Δικαιοσύνη, 

στηρίζονται μόνο στις γενόμενες ιατρικές πράξεις (ιατρικό φάκελο), δεν 

εξετάζουν άλλους μάρτυρες πλην των medical experts, και πληρώνονται από 

τους ιατρικούς συλλόγους. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο το 5% των 

εμπλεκομένων μερών δεν αποδέχεται την ετυμηγορία των επιτροπών αυτών 

και οδηγείται στη Δικαιοσύνη.        

 

Για την Ελληνική πραγματικότητα, στην οποία ομοίως δεν υπάρχει 

εξωδικαστική ποινική διαδικασία, εκτός από τον ιατροδικαστή που 

διαχειρίστηκε τη σωρό, καταθέτουν ειδικοί γιατροί με την ιδιότητα του medical 

expert (πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, μάρτυρες ειδικών γνώσεων) 

μεταξύ των οποίων και ιατροδικαστές.  

 

Μέχρι πρότινος είχαν «ασυλία» για όσα καταθέτουν κάτω από όρκο. Παρόλα 

αυτά τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες οι 

συγγενείς θανόντα από υποψία ιατρικής αμέλειας μήνησαν ιατροδικαστές 

κυρίως, είτε για ψευδομαρτυρία, είτε για ψευδή ιατρική βεβαίωση, διότι βάσει 

της μαρτυρίας τους αθωώθηκαν σε προηγούμενο χρόνο οι υπό κατηγορία 

γιατροί, με αποτέλεσμα να οδηγούνται πλέον οι ίδιοι στο ακροατήριο ως 

κατηγορούμενοι. Πράγματι, η αξιοπιστία του medical expert έχει πλέον 

αναγνωριστεί ως πρόβλημα στην όλη διαδικασία: αυτό σημαίνει ότι ένας 

ειδικός γιατρός που έχει προσληφθεί για να καταθέσει (του έχει χορηγηθεί 

αμοιβή από τη μία ή την άλλη πλευρά των διαδίκων) μπορεί να αποτελέσει 

δικονομικό στόχο εξαιτίας αυτής του της πράξης. Αποτελεί δε πάγια διεθνή 

τακτική οι δύο “αντίπαλες” πλευρές να προτιμούν να προσλαμβάνουν medical 
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experts αναγνωρίσιμους, εξοικειωμένους με τη νομική διαδικασία και καλή 

μαρτυρική εμφάνιση στην ακροαματική διαδικασία.      

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα προκύπτει ότι, η διερεύνηση ενός θανάτου 

με υποψία ιατρικής αμέλειας αποτελεί ένα ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο, στο 

οποίο, θα πρέρει να «εκπροσωπείται» η ιατρική επιστήμη στο δίκαιο με 

αξιοπιστία και αντικειμενική επιστημονική τεκμηρίωση.  

 

Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της επιστημονικής διερεύνησης των αιτιών ενός 

τέτοιου θανάτου, η πολιτεία θα πρέπει να έχει ως αντικειμενικό επιστημονικό 

«βοηθό» έναν ισχυρό κρατικό φορέα ιατροδικαστικών επιστημών, 

στελεχωμένο με επιστήμονες όλων των κλάδων και δεδομένη υλικοτεχνική 

υποδομή. Ο φορέας αυτός, εφόσον στελεχωθεί από επιστήμονες που 

διαθέτουν σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις, εμπειρία, και κυρίως 

επιστημονική ηθική, θα μπορεί κάθε φορά να «συγκρουστεί» επιστημονικά με 

τους εκάστοτε τεχνικούς συμβούλους που θα έχουν προσληφθεί από τις δύο 

αντιμαχόμενες πλευρές για να υπερασπιστούν την επιστημονική άποψη της 

κάθε πλευράς. 

 

Η ιατροδικαστική επιστήμη έχει την υποχρέωση να παραμένει τα ευρήματα 

της και μόνο δηλαδή αυτά που αφορούν τη νεκροψιακή / νεκροτομική 

διερεύνηση της σωρού και τις παρεπόμενες αυτών εξετάσεις και να μην 

εμπλέκεται σε χώρους που δεν αντιπροσωπεύει.  

 

Οι πραγματογνώμονες που διορίζονται από το δικαστήριο και οι τεχνικοί 

σύμβουλοι που εκπροσωπούν τις δύο πλευρές θα πρέπει να αφορούν 

γιατρούς των εμπλεκομένων ιατρικών ειδικοτήτων. Θα είναι αυτοί που θα 

πρέπει να σχολιάσουν επιστημονικά τα ευρήματα που η ιατροδικαστική 

επιστήμη προσφέρει στη διαδικασία, ώστε να διερευνηθεί ο αιτιώδης 

σύνδεσμος μεταξύ της πράξης / παράλειψης και του (θανατηφόρου) 

αποτελέσματος. Ως εκ τούτου η εκλογή ιατροδικαστών από τους δικηγόρους 

των δύο πλευρών για να παίξουν το ρόλο αυτό θεωρείται τελικά ατυχής γιατί η 
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ακροαματική διαδικασία καταλήγει στο να κρίνεται η ιατροδικαστική έκθεση και 

όχι η ιατρική πράξη που προηγήθηκε, με αποτέλεσμα να 

αποπροσανατολίζεται η διαδικασία. 

 

Στόχος του ιατροδικαστή / medical examiner στην επιστημονική διερεύνηση 

θανάτου με υποψία ιατρικής αμέλειας, όπως και στις λοιπές κατηγορίες 

θανάτων που διερευνά, είναι, η με τα ιατρικά εργαλεία που διαθέτει, 

προσέγγιση της ιατρικής επιστημονικής αλήθειας και όχι η ικανοποίηση της 

μιας ή της άλλης πλευράς.     
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