
Ρωσία: Απαγόρευση διαφημίσεων 
σχετικών με τη διακοπή της κύησης

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπί-
σει την παρατηρούμενη μείωση του 
πληθυσμού, η κυβέρνηση της Ρωσίας 
απαγόρευσε κάθε διαφημιστικό μέσο 
που αφορά στη διακοπή της κύησης. 
Η νέα νομοθεσία  αποτελεί ένα ακό-
μη πλήγμα γι’ αυτούς που παρέχουν 
σχετικές υπηρεσίες, καθώς ήδη από το 
2011 η κυβέρνηση ψήφισε νομοθεσία 
που απαγορεύει τη διακοπή της κύη-
σης μετά τη δωδέκατη εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής για την 
Οικογένεια και το Παιδί της Κρατικής 
Δούμας της Ρωσίας καλωσόρισε τον 
νόμο, σημειώνοντας ότι «τα προβλή-
ματα στην πρόληψη των αμβλώσεων 
και η μεταστροφή της κοινής γνώμης 
απέναντί τους είναι σήμερα επείγοντα 
θέματα. Παρά το γεγονός ότι ο αριθ-
μός των αμβλώσεων στη Ρωσία μειώ-
νεται, εξακολουθεί να υπερβαίνει τα 5 
εκατομμύρια ετησίως».

Υποστηρικτές της αντίθετης άποψης 
καταδίκασαν ωστόσο την κυβέρνηση, 
τονίζοντας ότι ο νόμος αποτελεί μέρος 
μιας εκστρατείας για τον περιορισμό 

των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων 
των γυναικών. Η ακτιβίστρια των δι-
καιωμάτων των γυναικών, Olgerta 
Kharitonova, δήλωσε: «Αυτή δεν είναι 
η αρχή του περιορισμού των αναπαρα-
γωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, 
αλλά περισσότερο η συνέχιση μιας δι-
αδικασίας που ξεκίνησε το 2011». 

Πηγή: BioEdge, 30.11.2013

Ουγκάντα: Αντιμέτωποι με ισόβια 
κάθειρξη οι ομοφυλόφιλοι 

Το Kοινοβούλιο της Ουγκάντα υιοθέ-
τησε στις 20 Δεκεμβρίου νομοσχέδιο 
που προβλέπει ακόμη και την ποινή 
της ισόβιας κάθειρξης για την τέλεση 
ομοφυλοφιλικών πράξεων. Παράλλη-
λα, ο ίδιος νόμος ποινικοποιεί τη μη 
καταγγελία περιστατικών ομοφυλοφι-
λίας, πράξη που απειλείται με ποινή 
φυλάκισης. 

Η ομοφυλοφιλία ήταν ήδη παράνο-
μη στην Ουγκάντα, όμως ο νέος νόμος 
εισάγει πολύ πιο αυστηρές ποινές. 

Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει προ-
καλέσει θύελλα αντιδράσεων παγκο-
σμίως, με τον Μπαράκ Ομπάμα να το 
χαρακτηρίζει «απεχθές». Ο πρωθυ-

πουργός της χώρας αντιτάχθηκε στην 
ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, λέγο-
ντας ότι δεν ήταν αρκετοί βουλευτές 
παρόντες για την ψήφισή του, χωρίς 
όμως η άποψή του να γίνει δεκτή.

Αρχικά το νομοσχέδιο προέβλεπε τη 
θανατική ποινή για όποιον συλλαμβα-
νόταν για δεύτερη φορά να επιδίδεται 
σε ομοφυλοφιλικές πράξεις, αλλά και 
για όσους ανθρώπους έχουν σχέση με 
ανήλικους ή έναν φορέα του ιού HIV.

«Είναι μια νίκη για την Ουγκάντα. Εί-
μαι χαρούμενος που το Κοινοβούλιο 
ψήφισε κατά αυτού του κακού, ακόμη 
κι αν το νομοσχέδιο επικρίνεται σφο-
δρά από τη διεθνή κοινότητα», δήλω-
σε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντέιβιντ 
Μπαχάτι, ο βουλευτής που κατέθεσε 
το εν λόγω νομοσχέδιο. «Επειδή εί-
μαστε ένα κράτος που φοβάται τον 
θεό, αποδίδουμε μια ολιστική αξία 
στη ζωή. Εξαιτίας αυτών των αξιών οι 
βουλευτές υιοθέτησαν το νομοσχέδιο, 
όποια κι αν είναι η γνώμη του έξω κό-
σμου», πρόσθεσε ο Μπαχάτι.

Πηγή: in.gr, 20.12.2013

Ιατρική Δεοντολογία
(Κατ’ άρθρο ανάλυση του Νόμου 
3418/2005). Επιμέλεια – Πρόλογος: Τά-
κης Κ. Βιδάλης, Χρυσούλα Καπαρτζιά-
νη, Ηλίας Κοντάκος, Ειρήνη Ν. Κυρια-
κάκη, Ευάγγελος Μάλλιος, Θανάσης Κ. 
Παπαχρίστου, Παντελής Ραβδάς, Πανα-
γιώτης Σολδάτος, Ευτύχης Φυτράκης 

ISBN: 978-960-445-970-4, © 2013,
Σελ.: XIV+420, Τιμή: € 38,00

Η ιστορία της νομοθεσίας που ρυθμί-
ζει τις σχέσεις του ιατρού με τον ασθενή, 
είναι σχετικά νέα. Στη χώρα μας, ο νόμος 

3418/2005 αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθέτημα στο πεδίο 
της ιατρικής πράξης, ένα νομοθέτημα που λαμβάνει υπόψη την εξειδί-
κευση στην ιατρική, τον πολλαπλασιασμό των ειδικοτήτων, τον αυξανό-
μενο ρόλο της τεχνολογίας, αλλά και τη σημασία των δικαιωμάτων του 
ασθενούς. Στη βάση του συγκεκριμένου νόμου, ήδη η νομολογία των 
δικαστηρίων μας εμπλουτίζεται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, πα-
ρακολουθώντας την ανάλογη εξέλιξη που παρατηρείται από δεκαετίες 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στο συλλογικό αυτό έργο επιχειρείται η λεπτομερής ανάλυση κρίσι-
μων για το ιατρικό λειτούργημα εννοιών, στο δεσμευτικό πλαίσιο που 
ορίζει ο νόμος, με πρώτη την έννοια της ιατρικής ευθύνης. Με αναφορές 
και στην, άγνωστη έως σήμερα, πρακτική του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η δομή του κατ’ άρθρον σχολιασμού 
προσφέρεται στη χρήση του έργου ως πραγματικού εργαλείου αναφο-
ράς για τη νέα εποχή που έχει ανοίξει στο ελληνικό ιατρικό δίκαιο.

Παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών 
σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης
Διεύθυνση Σειράς: 
Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, 
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη,
 Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. 
[Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαί-
ου και Βιοηθικής - τ. 16]

ISBN: 978-960-568-071-8, © 2014, 
Σελ: 81, Τιμή: € 10,00

Το θέμα της παροχής ιατρικών υπηρε-
σιών σε περίοδο οικονομικής κρίσης πα-

ρουσιάζει στην παρούσα συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Αντί για τόνωση του κοινωνικού κράτους σε τομείς ζωτι-
κούς για την ύπαρξη των πολιτών, όπως αυτός της υγείας, οι δραστικές 
περικοπές στις σχετικές παροχές φαίνεται να έχουν σοβαρές συνέπειες, 
που είναι δύσκολο ακόμη να προβλεφθούν αλλά και να αναταχθούν 
στο χρόνο. 

Ποιοι και πόσο πλήττονται; Ποιες είναι ακριβώς οι συνέπειες αυτής της 
κρίσης στο χώρο της υγείας; Τι οδήγησε εκεί και ποιες οι υπερβολές του 
παρελθόντος; Υπάρχει λύση στα προβλήματα και ποιος θα έπρεπε να 
είναι ειδικότερα ο ρόλος της ιατρικής κοινότητας; 

Αυτά είναι ορισμένα από τα καίρια ερωτήματα στα οποία προσπαθούν 
να απαντήσουν οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται σε τούτο το τεύχος.

       

 Οι υποθέσεις ιατρικής αμέ-
λειας θεωρούνται ιδι-
αίτερα δύσκολες για το 

δικαστή και τον εισαγγελέα. Ωστόσο, 
και ο ιατρικός κόσμος έχει τη δική του 
«ευθύνη» για τις αποδεικτικές δυσχέ-
ρειες, στις οποίες σκοντάφτει η ποινι-
κή διαδικασία. 

Γι’ αυτές τις δυσχέρειες, κατά τη δι-
αδικασία στο ποινικό δικαστήριο, θα 
διατυπώσω ορισμένες σκέψεις και 
προβληματισμούς. 

Εφόσον λάβει χώρα αμετάκλητη 
παραπομπή του κατηγορουμένου 
(για ανθρωποκτονία ή σωματική βλά-
βη από αμέλεια) γιατρού, αρχίζει η δι-
αδικασία στο ακροατήριο. Η δημόσια 
διαδικασία στο ακροατήριο του ποινι-
κού δικαστηρίου για μεν τον κατηγο-
ρούμενο γιατρό αποτελεί δοκιμασία 
(εξαιτίας της πιθανότητας καταδίκης 
του), για δε το Δικαστήριο μοιάζει με 
την ανάβαση ενός «Γολγοθά» (εξαιτί-
ας των δυσχερειών στην αξιολόγηση 
των αποδείξεων λόγω της φύσης των 
υποθέσεων ιατρικής αμέλειας).

Ωστόσο, για να αποχωρήσει ο κα-
τηγορούμενος από το ποινικό δικα-
στήριο με μία καταδίκη σε βάρος του, 
πρέπει η αποδεικτική διαδικασία να 
έχει δημιουργήσει στο δικαστήριο 
πλήρη βεβαιότητα για την αλήθεια 
της κατηγορίας. Εάν δεν υπάρχει τέ-
τοιος βαθμός βεβαιότητας και δημι-
ουργούνται αμφιβολίες, λειτουργεί ο 
κανόνας IN DUBIO PRO REO (εν αμ-
φιβολία υπέρ του κατηγορουμένου).

Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συ-
γκεντρωθούν κατά την προδικασία, 
ώστε η υπόθεση να «φωτισθεί» από 
κάθε πλευρά σε περίπτωση παραπο-
μπής στο ακροατήριο, θα αποτελέ-
σουν τη βάση της δημόσιας αποδει-
κτικής διαδικασίας. Ας δούμε, με τη 
δική μας οπτική γωνία, κάποια ενδι-
αφέροντα σημεία αναφορικά με τους 

μάρτυρες και τα έγγραφα.
Αν θέλαμε να κατατάξουμε σε κα-

τηγορίες τους μάρτυρες μιας ποινι-
κής υπόθεσης ιατρικής αμέλειας, θα 
μπορούσαμε (κάπως απλουστευτικά) 
να διακρίνουμε i. τους συγγενείς του 
θανόντος (ή τον ίδιο τον παθόντα, αν 
πρόκειται για σωματική βλάβη), οι 
οποίοι παρίστανται και ως πολιτικώς 
ενάγοντες, ii. τους εμπλακέντες στο 
ιατρικό περιστατικό μη κατηγορού-
μενους γιατρούς και νοσηλευτές, και 
iii. τους γιατρούς-μάρτυρες με ειδικές 
γνώσεις (203 ΚΠΔ) μη σχετιζόμενους 
άμεσα με το συγκεκριμένο περιστα-
τικό. Οι τελευταίοι μπορεί να έχουν 
κλητευθεί από τον εισαγγελέα (326 § 
1 ΚΠΔ), τον πολιτικώς ενάγοντα (326 
§ 2 ΚΠΔ) ή τον κατηγορούμενο (326 § 
3 ΚΠΔ, «υπεράσπισης»), ενώ δεν πε-
ριλαμβάνουμε σ’ αυτούς τον ορισθέ-
ντα πραγματογνώμονα ιατροδικαστή 
που μπορεί να καλείται για προφορι-
κή ανάπτυξη της γνωμοδότησής του 
και διατύπωση απαντήσεων σε ερω-
τήσεις (326 § 1 ΚΠΔ).

Ως προς την αξιοπιστία των γιατρών 
μαρτύρων, ιδίως της υπεράσπισης 
του κατηγορουμένου γιατρού, εύκο-
λα κανείς διακρίνει την επιφυλακτική 
στάση των ελληνικών δικαστηρίων, 
η οποία μερικές φορές φθάνει μέ-
χρι την ευθεία αμφισβήτηση, όπως 
έντονα φαίνεται στις διατυπώσεις της 
απόφασης ΑΠ 1438/2001 (ΠοινΔικ 
2004,124): «… η κρίση δε αυτή ουδό-
λως αποδυναμώθηκε από τις γενικό-
λογες, αόριστες, νεφελώδεις “ήξεις-
αφίξεις” απαντήσεις των αντίθετα 
υποστηριζόντων μαρτύρων-ιατρών, 
οι οποίοι έδωσαν την εντύπωση στο 
Δικαστήριο ότι στις εκτιμήσεις τους 
πρυτάνευσε η συναδελφική αλληλεγ-
γύη προς τους χειμαζομένους ομολό-
γους τους…». Πραγματικά, η συνα-
δελφική-επιστημονική αλληλεγγύη 
των γιατρών και η εναγώνια προσπά-
θειά τους να βοηθήσουν ως μάρτυ-
ρες τον κατηγορούμενο συνάδελφό 
τους κάποιες φορές γίνεται έκδηλη 
στα μάτια των δικαστών, οι οποίοι, 

μέχρι ένα βαθμό δικαιολογημένα, δι-
στάζουν να αποδεχθούν ισχυρισμούς 
προδήλως διαβλητούς. Ας σημειω-
θεί ότι η εικόνα των μαρτυρικών κα-
ταθέσεων είναι διαφορετική όταν οι 
γιατροί ως μάρτυρες υπερασπίζονται 
κάποιον συνάδελφό τους που είναι 
συγκατηγορούμενος με άλλον για-
τρό διαφορετικής ειδικότητας. Ενίοτε, 
ορίζονται «πραγματογνώμονες» για-
τροί σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο 

του συμβάντος, οι οποίοι κατ’ ουσίαν 
γνωμοδοτούν μελετώντας τον ιατρικό 
φάκελο της υπόθεσης και καλούνται 
και στο ακροατήριο. Θα λέγαμε ότι 
δεν πρόκειται για την κλασική πραγ-
ματογνωμοσύνη (183, 187 ΚΠΔ), την 
οποία διενεργεί διερευνών τα αίτια 
θανάτου με νεκροψία-νεκροτομή ια-
τροδικαστής, αλλά για έμμεσο τρό-
πο αξιοποίησης μαρτύρων με ειδικές 
γνώσεις (203 ΚΠΔ).

Όταν πρόκειται για υπόθεση ιατρι-
κής αμέλειας, στα έγγραφα ως απο-
δεικτικά μέσα, τα οποία διαβάζονται 
στη διαδικασία του ακροατηρίου (364 
§ 1 ΚΠΔ), περιλαμβάνονται συνή-
θως αποτελέσματα εργαστηριακών 
εξετάσεων, αποτυπώσεις και πορί-
σματα απεικονιστικών εξετάσεων, 
παραπεμπτικά σημειώματα, φύλλο 
νοσηλείας κ.λπ. Αυτά διαφωτίζουν 
το δικαστήριο εμμέσως, δηλαδή με 
τη μεσολάβηση είτε του ιατροδικαστή 
πραγματογνώμονα που τα αξιολογεί 
στη γνωμοδότησή του, είτε μαρτύ-
ρων ιατρών που τα «ερμηνεύουν». 
Τα πλέον ενδιαφέροντα από τα έγ-
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Δημήτριος Παπαγεωργίου,
Εισαγγελέας Εφετών, Διευθυντής
Κατεύθυνσης Εισαγγελέων της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Δικαιοσύνη και ιατρική αμέλεια στην πράξη:
Αποδεικτικές δυσχέρειες στην ποινική διαδικασία



Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε απόφαση 
του Εφετείου Αθηνών, η οποία επιδίκα-
σε αποζημίωση, λόγω αδικοπραξίας, σε 
35χρονο που υποβλήθηκε σε επέμβαση 
εξαλείψεως της μυωπίας, με τη χρήση 
laser. Ο ενάγων διατηρούσε άριστη οπτι-
κή οξύτητα (10/10) με τη χρήση γυαλιών 
μυωπίας, ήθελε όμως να απαλλαγεί από 
τη χρήση τους. Το εναγόμενο ιατρικό 
κέντρο δήλωνε εξειδικευμένο για τη δι-
ενέργεια αντίστοιχων επεμβάσεων, ενώ 
στους χώρους του διανεμόταν ενημερω-
τικό φυλλάδιο, στο οποίο αναγραφόταν 
ποσοστό επιτυχίας της επεμβάσεως 90%. 
Άλλα ποσοστά, για την ύπαρξη τυχόν 
βλαπτικών παρενεργειών, δεν αναφέρο-
νταν. Ο ενάγων έλαβε διαβεβαιώσεις για 
τα ποσοστά επιτυχίας και από τη χειρουρ-
γό οφθαλμίατρο, χωρίς και πάλι να γίνει 
αναφορά σε πιθανότητα επέλευσης βλα-
πτικής επιπλοκής. Η επέμβαση είχε τελι-
κά, ως αποτέλεσμα, την πρόκληση θόλω-
σης του κερατοειδούς και την παραμονή 
του ίδιου βαθμού μυωπίας. Ο ενάγων 
υποβλήθηκε σε εγχύσεις κορτιζόνης και 
σε δύο επανορθωτικές επεμβάσεις, που 
δεν βελτίωσαν την κατάσταση, με αποτέ-
λεσμα να παραμείνει μόνιμο νεφέλιο του 
κερατοειδούς και συνολική οπτική οξύτη-
τα 4/10, με τη χρήση γυαλιών μυωπίας. 
Η επιπλοκή, η οποία αποδόθηκε σε λό-
γους ιδιοσύστασης του κερατοειδούς του 
παθόντος, αναφέρθηκε να έχει ποσοστά 
εμφάνισης σε 6-7% των ασθενών. Το δι-
καστήριο δέχτηκε ότι υπήρξε σκόπιμη ελ-
λιπής ενημέρωση του ασθενούς, η οποία 
συνίστατο στην παράλειψη αναφοράς 
όλου του φάσματος πιθανών επιπλοκών 
της επεμβάσεως, σε μία περίπτωση μάλι-
στα που η συγκεκριμένη επέμβαση δεν 
επιβαλλόταν από οξείς λόγους αντιμετώ-
πισης προβλήματος υγείας. Έκανε επίσης 
δεκτό ότι οι εναγόμενοι εν γνώσει τους 
απέκρυψαν τα σημαντικά αυτά δεδομένα, 
διότι αποσκοπούσαν στην προσέλκυση 
πελατείας, αποδεχόμενοι ότι η συμπερι-
φορά τους θα μπορούσε να επιφέρει ζη-
μία στον ενάγοντα. 

Παρατηρήσεις: 
1. Στην υπό κρίση υπόθεση δεν μεσο-

λάβησε ιατρικό σφάλμα, με την παρα-

δοσιακή έννοια του όρου. Αντιθέτως, 
το βλαπτικό αποτέλεσμα αποδόθηκε σε 
παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον 
ίδιο τον ανθρώπινο οργανισμό και την 
ιδιοσυστασία του. Επρόκειτο δηλαδή για 
επιπλοκή, με την έννοια που ο όρος αυ-
τός χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη, 
και όχι για «ιατρογενή» επιπλοκή, δηλα-
δή για ιατρικό σφάλμα που εμφανίζεται 
με κάποια συχνότητα (λόγω ενδεχομένως 
και της πολυπλοκότητας της επεμβάσεως) 
και λογίζεται ως «επιπλοκή» στην ιατρική 
ορολογία. Έγινε έτσι δεκτό ότι η παράλει-
ψη της προσήκουσας ενημέρωσης, δηλα-
δή ενημέρωσης που περιλαμβάνει και τις 
πιθανές επιπλοκές, αποτελεί, αυτή καθ’ 
αυτή παράνομη συμπεριφορά και συνι-
στά, αυτοτελώς, αδικοπρακτική συμπερι-
φορά των εναγομένων. Είναι χαρακτηρι-
στικό το απόσπασμα της σχολιαζομένης 
αποφάσεως: «Έτσι, πέραν των παραπάνω 
υποχρεώσεων του ιατρού προς αποφυγή 
αμιγώς ιατρογενών σφαλμάτων, κατά την 
άσκηση οποιασδήποτε φύσης ιατρικής 
πράξης, υφίσταται υποχρέωσή του να 
ενημερώνει τον ασθενή ως προς το είδος, 
τους κινδύνους και τις πιθανότητες αποτυ-
χίας της θεραπείας που επιλέγει, κι αυτό, 
προκειμένου ο ασθενής, ενημερωμένος 
πλέον, να καταλήξει σε έγκυρη συναί-
νεση ως προς τη διενέργεια της ιατρικής 
πράξης».

 Η λήψη έγκυρης συναίνεσης αποτελεί, 
συνεπώς, ρητή υποχρέωση του ιατρού 
και αντίστοιχα σαφές και συγκεκριμένο 
δικαίωμα του ασθενούς, η παραβίαση 
του οποίου γεννά και δικαίωμα αποζη-
μίωσής του (ΔΕφΑθ 2244/2009, ΔΕφΑθ 
1314/2011, ΝΟΜΟΣ, Θ. Παπαζήση,  Συ-
ναίνεση ως προϋπόθεση σύννομης παρο-
χής υπηρεσιών υγείας, DIGESTA 2004).

2. Η υποχρέωση των εναγομένων να 
ενημερώσουν, κατά τρόπο ορθό και πλή-
ρη, τον ασθενή, απορρέει, σύμφωνα με 
την απόφαση, όχι μόνον από τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ (330, 652, 914) και από 
το άρθρο 24 του Α.Ν. 1565/1939, αλλά 
και από το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, 
περί της εφαρμογής του οποίου δεν υφί-
σταται πλέον ιδιαίτερη αμφισβήτηση, στις 
περιπτώσεις παροχής ιατρικών υπηρεσι-
ών (βλ. ΑΠ 1227/2007 και ανάλυση των 
θέσεών της από Α. Ζαρκινού, Συναίνεση 
του ασθενούς και δικονομικά ζητήματα σε 
Ιατρική Ευθύνη στην πράξη, 2010, σελ. 
157 επομ. με τις εκεί παραπομπές). Η υπο-
χρέωση ενημέρωσης θεσμοθετείται ακό-
μη στα άρθρα 5 και 10 του Ν. 2619/1998, 
στα άρθρα 11 και 12 του Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), καθώς και 

στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992 (βλ. εν-
δεικτικά, Κ. Φουντεδάκη, Η συναίνεση 
του ενημερωμένου ασθενούς σύμφωνα 
με το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, 
σε: Ο Νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογί-
ας, 2006, σελ. 15, Π. Βούλτσος/Α. Χατζη-
τόλιος,  Η συναίνεση του ασθενούς στα 
πλαίσια του νέου κώδικα ιατρικής δεοντο-
λογίας, Ιατρικό Βήμα 3-4/2006, 34.)

3. Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου ανα-
γνωρίζεται, παρά την ύπαρξη έγγραφης 
(όπως συνάγεται από το κείμενο της απο-
φάσεως) πλην όμως μη έγκυρης συναίνε-
σης. Και υφίσταται ακέραιος ο αιτιώδης 
σύνδεσμος λόγω του ενδεχομένου η έλ-
λειψη της απαιτούμενης ενημέρωσης να 
μην αποτρέψει τον ασθενή από την υπο-
βολή του στη βλαπτική επέμβαση.

4. Η αδικοπρακτική συμπεριφορά των 
εναγομένων ιατρών δημιουργεί γνήσια 
αντικειμενική ευθύνη στο οφθαλμολογι-
κό ιατρικό κέντρο, καθώς θεμελιώνεται 
σχέση προστήσεως, παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για ευκαιριακή συμβατική σχέ-
ση συνεργασίας με αντικείμενο την παρο-
χή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεν απαιτεί-
ται η παροχή ειδικών οδηγιών στον ιατρό, 
αφού ο ιατρός οφείλει πάντοτε να ενεργεί 
σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης του 
και την επαγγελματική του πείρα. Αρ-
κούν, όμως, για τη θεμελίωση της σχέσης 
προστήσεως οι γενικές οδηγίες του προ-
στήσαντος στον ιατρό, ως προς τον τόπο, 
τον χρόνο και τους όρους εργασίας του. 
Επιβεβαιώνεται, έτσι, η σχεδόν πάγια νο-
μολογιακή θέση του Αρείου Πάγου για τη 
σχέση προστήσεως μεταξύ κλινικής και 
ιατρού, δικαιολογητικό λόγο της οποίας 
αποτελεί «το γεγονός ότι ο προστήσας 
ωφελείται από τις υπηρεσίες του προστη-
θέντος, διευρύνοντας το πεδίο της επιχει-
ρηματικής του δραστηριότητας και ως εκ 
τούτου είναι εύλογο να φέρει την ευθύνη 
για τους κινδύνους που προκύπτουν από 
την δραστηριότητα του προστηθέντος». 
(Πρόκειται για παγιωθείσα νομολογία 
στον κλάδο των ιατρικών υπηρεσιών, η 
οποία δεν γίνεται πλήρως αποδεκτή από 
τη θεωρία· βλ. αναλυτικά Θ. Τροκάνα, Ια-
τρικό σφάλμα και ευθύνη για αλλότριες 
πράξεις σε: Ιατρική Ευθύνη στην πράξη, 
2010, σελ. 151 επομ. Μεμονωμένη παρέ-
μεινε η αντίθετη νομολογιακή θέση που 
είχε εκφραστεί με την ΑΠ 847/2006. Για το 
ίδιο ζήτημα, βλ. Κ. Φουντεδάκη,  Αστική 
ευθύνη ιδιωτικής κλινικής, Ιδιωτική γνω-
μοδότηση, ΧρΙΔ 2010, 786, Κ. Γεωργίου,  
Η ευθύνη ιατρικής κλινικής, ως προστή-
σασας, από ιατρικό σφάλμα, ΝοΒ 2012, 
838).

Ο προσφεύγων ήταν Έλληνας που γεν-
νήθηκε το 1980. Από το 2001 εργαζόταν 
σε εταιρεία κατασκευής κοσμημάτων. Τον 
Ιανουάριο του 2005 ανέφερε σε τρεις συ-
ναδέλφους του τους φόβους του για εν-
δεχόμενη προσβολή του από τον ιό του 
AIDS, φόβοι που τελικά επιβεβαιώθηκαν 
μετά από ιατρικές εξετάσεις. Λίγο αργότε-
ρα ο εργοδότης του έλαβε επιστολή από 
αυτούς τους τρεις συναδέλφους του, στην 
οποία του γνωστοποιούσαν τη νόσο του 
προσφεύγοντος και ζητούσαν την απόλυ-
σή του. Η πληροφορία διαδόθηκε στην 
εταιρεία, που απασχολούσε 70 άτομα, 
και το σύνολο του προσωπικού ζήτησε 
επίσης την απομάκρυνσή του. Ο εργοδό-
της κάλεσε ειδικό γιατρό προκειμένου να 
καθησυχάσει το προσωπικό, ενημερώνο-
ντάς τους ότι αν τηρούσαν συγκεκριμένα 
μέτρα ασφαλείας, δεν θα υπήρχε κίν-
δυνος για την υγεία τους. Εντούτοις, 33 
εργαζόμενοι, με επιστολή τους προς την 
εργοδοσία, επέμειναν στην απόλυση του 
προσφεύγοντος «προκειμένου να προ-
ασπίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία 
και την εργασία».  Δύο μέρες μετά ο ερ-
γοδότης απέλυσε τον προσφεύγοντα, κα-
ταβάλλοντάς του τη νόμιμη αποζημίωση. 

Λίγο αργότερα ο προσφεύγων, ο οποίος 
προσλήφθηκε από άλλη εταιρεία, προ-
σέφυγε παράλληλα στο Πρωτοδικείο, το 
οποίο, μολονότι απεφάνθη ότι η απόλυ-
σή του ήταν παράνομη, καθώς βασίσθηκε 
μόνο στην κατάσταση της υγείας του, δεν 
διέταξε εντούτοις επαναπρόσληψή του, με 
την αιτιολογία ότι αυτός ήδη εργαζόταν 
αλλού. Ο εργοδότης και ο προσφεύγων 
εφεσίβαλαν την απόφαση. Το Εφετείο επι-
κύρωσε την απόφαση του Πρωτοδικείου, 
υπογραμμίζοντας ότι εφόσον η ασθένεια 
μισθωτού δεν έχει δυσμενείς συνέπειες 
στη σχέση του με τον εργοδότη ή στην 
ομαλή λειτουργία της εταιρείας (συνεχείς 
απουσίες, μειωμένη απόδοση), δεν μπο-
ρεί να αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμ-
βασης εργασίας. Δεν αποδέχθηκε όμως 
και πάλι το αίτημά της επαναπρόσληψης. 
Η υπόθεση έφθασε στον Άρειο Πάγο, ο 
οποίος αναίρεσε την απόφαση του Εφετεί-
ου, κρίνοντας ότι η καταγγελία της σύμ-
βασης εργασίας του προσφεύγοντος δεν 
ήταν παράνομη. Δικαιολογούνταν αντί-
θετα από το συμφέρον του εργοδότη, το 
οποίο συνίστατο στην προσπάθειά του για 
αποκατάσταση της αρμονικής συνεργασί-
ας μεταξύ των εργαζομένων.

Ο προσφεύγων με την προσφυγή του 
στο ΕΔΔΑ υποστήριξε ότι παραβιάσθηκε 
το δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική του 
ζωή (άρθρο 8 ΕΣΔΑ), καθώς και ότι χώ-
ρησε διακριτική σε βάρος του μεταχείριση 
(άρθρο 14 ΕΣΔΑ).

Το Δικαστήριο συνέκρινε την κατάσταση 
του προσφεύγοντος με εκείνη των άλλων 
εργαζομένων, και κατέληξε ότι ο προ-
σφεύγων έτυχε λιγότερο ευνοϊκής μετα-
χείρισης από αυτή που είχε οποιοσδήποτε 
άλλος συνάδελφός του. Έκρινε επίσης, ότι 

το πρόβλημα, όπως δέχτηκε το Εφετείο, 
προέκυψε από τις αντιδράσεις των συ-
ναδέλφων του, οι οποίες βασίστηκαν σε 
επιστημονικά αστήρικτους φόβους, ενώ 
η ίδια η ασθένεια δεν είχε αρνητικές επι-
πτώσεις στη σχέση εργασίας ή στην ομαλή 
λειτουργία της εταιρείας, και για τον λόγο 
αυτό δεν μπορούσε να αποτελέσει νόμιμη 
βάση για την καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας. 

Επιπλέον, η λειτουργία της εταιρείας 
δεν απειλήθηκε από την πίεση που ασκή-
θηκε από τους εργαζόμενους. Κατά το 
Δικαστήριο, η ανάγκη για προστασία των 
συμφερόντων του εργοδότη έπρεπε να 
σταθμισθεί προσεκτικά έναντι της ανάγκης 
για προστασία των συμφερόντων του ερ-
γαζομένου, ο οποίος είναι το ασθενέστερο 
μέρος της σύμβασης, ιδίως όταν είναι και 
φορέας του ιού HIV. Εξάλλου, επισήμανε 
το Δικαστήριο ότι ακόμη και ο Άρειος Πά-
γος δεν αμφισβήτησε το γεγονός πως  η 
ασθένεια του προσφεύγοντος δεν είχε κα-
θαυτή αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία 
του, αλλά συνέδεσε την ύπαρξη κινδύνου 
για την «ομαλή λειτουργία της εταιρείας» 
αποκλειστικά με την υποκειμενική και 
εσφαλμένη αντίληψη των υπόλοιπων ερ-
γαζομένων.

Με βάση τις σκέψεις αυτές, το ΕΔΔΑ 
έκρινε ότι ο Άρειος Πάγος δεν αιτιολό-
γησε επαρκώς τον λόγο για τον οποίο τα 
συμφέροντα του εργοδότη υπερτερούσαν 
των συμφερόντων του προσφεύγοντος 
στη συγκεκριμένη περίπτωση και καταδί-
κασε την Ελλάδα για διακριτική μεταχεί-
ριση του προσφεύγοντος λόγω της κα-
τάστασης της υγείας του, κατά παράβαση 
των άρθρων 8 και 14, της ΕΣΔΑ.

γραφα θεωρώ ότι είναι οι εκθέσεις και 
τα πορίσματα των γιατρών επιθεωρη-
τών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., του Διευθυντή της 
Ιατρικής Υπηρεσίας ή άλλου γιατρού 
του νοσοκομείου που διενήργησε 
ΕΔΕ, καθώς και οι αποφάσεις των 
Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρι-
κών Συλλόγων. Αυτά δείχνουν ότι 
ο ελέγχων τον συνάδελφό του για-
τρός κάποιες φορές παγιδεύεται στα 
αισθήματα αλληλεγγύης προς τον 
ελεγχόμενο και οδηγείται σε κρίσεις 
«Ποντίου Πιλάτου». Άλλες φορές, 
όμως, ο ενδοεπιστημονικός έλεγχος 
δικαιώνει το ρόλο του και ο ελέγχων 
δεν διστάζει να αποδώσει ευθύνες 
στο συνάδελφό του γιατρό. Όχι σπά-
νια προσκομίζονται στο ποινικό δικα-
στήριο, από την πολιτική αγωγή ή την 
υπεράσπιση του κατηγορουμένου, 

αποσπάσματα σε φωτοαντίγραφα ή 
ολόκληρα συγγράμματα πανεπιστη-
μιακών καθηγητών της Ιατρικής, με 
αίτημα να περιληφθούν στα «ανα-
γνωστέα έγγραφα». Αναρωτιέμαι αν, 
από μόνη της, η προσθήκη ιατρικών 
συγγραμμάτων στην ποινική δικογρα-
φία φωτίζει ή συσκοτίζει την έρευνα 
της υπόθεσης. Μάλλον και εδώ δεν 
ταιριάζει μονολεκτική απάντηση.

Τελική επισήμανση: στις υποθέ-
σεις ιατρικής αμέλειας, οι γιατροί 
που καλούνται να συνδράμουν στην 
αποδεικτική διαδικασία του ποινικού 
δικαστηρίου (ως μάρτυρες ή πραγ-
ματογνώμονες) πρέπει να υπερασπί-
ζονται έμπρακτα την επιστημονική 
αξιοπιστία τους, οι δε δικαστές και 
εισαγγελείς οφείλουν να μη λησμο-
νούν ότι και για την ιατρική αμέλεια 

ισχύει η απλή αλλά πολυσήμαντη συ-
νάμα προσέγγιση που μας έχει χαρί-
σει ο λόγος ενός μεγάλου δασκάλου 
του Ποινικού Δικαίου, του Καθηγητή 
Ιωάννη Μανωλεδάκη, ο οποίος εδώ 
και δύο χρόνια βρίσκεται στον κόσμο 
των αγγέλων και τον οποίον –όσοι 
υπήρξαμε μαθητές του– δεν θα παύ-
ουμε να μνημονεύουμε: η αμέλεια 
δεν είναι απλώς η μη ύπαρξη δόλου, 
ώστε να καταφάσκεται πάντοτε όταν 
δεν υπάρχουν τα στοιχεία του δόλου 
προκειμένου να βρεθεί εξιλαστήριο 
θύμα για κάποιο ατυχές συμβάν, 
αλλά (είναι) υπαρκτό μέγεθος υπο-
κειμενικής υπαιτιότητας που πρέπει 
να αποδειχθεί η συνδρομή του προ-
κειμένου να καταλογισθεί ένα αποτέ-
λεσμα σε ενοχή εκείνου που το προ-
κάλεσε.
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