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Ζητήματα απόδειξης
στην ποινική ιατρική ευθύνη

Υποκειμενικό Στοιχείο
ΑΠ 45/2013: Από το συνδυασμό των διατάξεων 302 παρ.1 και 28 ΠΚ προκύπτει ότι
απαιτείται: «α) να μην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόμενη κατ’αντικειμενική
κρίση προσοχή, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό
τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις να καταβάλει….β) να μπορούσε αυτός, με βάση τις
προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες γνώσεις και ικανότητες και κυρίως εξ αιτίας
της υπηρεσίας του ή του επαγγέλματος του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο
αποτέλεσμα….γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του
αποτελέσματος που επήλθε…..Η αμέλεια διακρίνεται σε μη συνειδητή, κατά την οποία ο δράστης
από έλλειψη της προσήκουσας προσοχής δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που
προκάλεσε η πράξη του και σε συνειδητή, κατά την οποία προέβλεψε μεν ότι από τη
συμπεριφορά του μπορεί να επέλθει το αποτέλεσμα αυτό, πίστευε όμως ότι θα το
απόφευγε.».

Το ιατρικό σφάλμα – Συνηθέστερες κατηγορίες ιατρικού σφάλματος
•διάγνωση (ΑΠ 436/2012, ΑΠ 159/2012, ΣυμβΠλημΧίου 45/2006, ΑΠ
419/20000)
•θεραπεία (ΑΠ 264/2006, ΑΠ 400/2007, ΑΠ 1424/2007)
•εγχείριση (ΑΠ 1970/2008, ΑΠ 1784/2008, ΑΠ 1270/2009)
•ανάληψη του περιστατικού (ΕφΑιγαίου 48/1992)
•απουσία κάθε φροντίδας (ΑΠ 264/2006, ΑΠ 1424/2007,
ΑΠ669/2011).

Αιτιώδης Σύνδεσμος
Οι περιπτώσεις με το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας
αμφισβητείται τόσο το ιατρικό σφάλμα όσο και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου
ανάμεσα στο ενδεχόμενο σφάλμα και το αποτέλεσμα (ΣυμβΠλημΧίου 45/2006)

δεν αμφισβητείται το ιατρικό σφάλμα αλλά αμφισβητείται η ύπαρξη αιτιώδους
συνδέσμου (ΣυμβΠλημΚοζ 51/1995)
Ανάμεσα στις ιατρικές πράξεις και τις ιατρικές παραλείψεις, τη μεγαλύτερη δυσκολία
για την κατάφαση ή μη του αιτιώδους συνδέσμου έχουν οι ιατρικές παραλείψεις

παραδείγματα
ΑΠ 1220/2008: κρίθηκε ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση για καταδίκη ιατρού,
επειδή ο τελευταίος δεν ενήργησε, άμεσα προς διάγνωση της κατάστασης του ασθενούς
που μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου και εφημέρευε, και, κατά συνέπεια, δεν
προέβη στις ενδεδειγμένες θεραπευτικές ενέργειες προς διάσωση του ασθενούς.
Αποτέλεσμα των παραλείψεων αυτών ήταν ο ασθενής μετά από 25-30 λεπτά να
καταλήξει.
ΑΠ 436/2012: κρίθηκε ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη ιατρού, ο οποίος καίτοι
βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμότητας – εφημερία on call, δεν προσήλθε προκειμένου
να εξετάσει την ασθενή κατόπιν ειδοποιήσεως του στις 23:30 περίπου το βράδυ. Η
ασθενής εισήλθε στο νοσοκομείο στις 19:30 της ίδιας ημέρας και κατέληξε στις 16:00
της επόμενης, ενώ από τις 08:30 της ημέρας αυτής την είχε αναλάβει άλλος γιατρός.

c.s.q.n.
ΑΠ 436/2012: «Προϋποτίθεται βέβαια ότι συντρέχει και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της
παράλειψης και του αποτελέσματος, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει στην περίπτωση κατά
την οποία, αν γινόταν η επιβεβλημένη ενέργεια, η οποία τελικά δεν έγινε, τότε με
πιθανότητα που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, το συγκεκριμένο εγκληματικό
αποτέλεσμα δεν θα είχε επέλθει.» (ΑΠ 2183/2008, ΑΠ 830/2009)
Εφ.Αιγαίου 48/92, στην εισαγγελική πρόταση της οποίας, που έγινε δεκτή, αναφέρονται τα εξής:
«...σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, στα δια παραλείψεως τελούμενα εγκλήματα η ανθρώπινη
συμπεριφορά θεωρείται ως προκαλούσα αιτιωδώς ένα αποτέλεσμα, όταν, λογιζομένης της
παραλείψεως υποθετικά ως απολειπομένης, απολείπεται και το αποτέλεσμα με πιθανότητα
εγγίζουσα τα όρια της βεβαιότητας. Η ανωτέρω άποψη δεν συνιστά συμπλήρωση του
χρησιμοποιούμενου από την condition sine qua non κριτηρίου, αλλά απλώς ερμηνεία αυτού,
καθ΄όσον θεωρητικά σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η απόφανση με απόλυτη
βεβαιότητα για την επέλευση ενός υποθετικού αποτελέσματος.»

βαθμός πιθανότητας για την πρόκληση ή μη του αποτελέσματος
•«θα ήταν δυνατό» να αποφευχθεί (ΑΠ 1063/2000, ΑΠ 2335/2004, ΑΠ 183/2006)
•«σε βαθμό μεγάλης πιθανότητας» θα είχε αποφευχθεί (ΣυμβΠλημΚοζ 51/1995,
ΣυμβΠλημΚαστορ 99/1997, ΤρΕφΑθ 4549/2000)
•«πολλές πιθανότητες» να επιζήσει ο ασθενής (ΑΠ 1206/2006)
•το αποτέλεσμα θα (ή δεν θα) επερχόταν «μετά μεγίστης πιθανότητας» (ΤρΕφΑιγαίου
48/1992, ΑΠ 1709/2007)
•η κατάληξη του ασθενούς ήταν «αναπόφευκτη» (ΠλημΑιγίου 46/2001, ΑΠ
355/2004)
•«λίαν αμφίβολο αν θα αποτρεπόταν το αποτέλεσμα» (ΣυμβΧίου 45/2006)
• «με πιθανότητα που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας» το συγκεκριμένο εγκληματικό
αποτέλεσμα δεν θα είχε επέλθει (ΑΠ 436/2012, ΑΠ 830/2009, ΑΠ 2183/2008, ΑΠ
159/2012, ΣυμβΙωαν 181/2004)

Ο παράγων «χρόνος»
•
•
•
•
•
•
•

ΑΠ 543/2008: 11 λεπτά
ΑΠ 1220/2008: 25 – 30 λεπτά
ΕφΑιγαίου 48/1992: 45 λεπτά
ΑΠ 1424/2007 : 2 ½ ώρες
ΑΠ 264/2006 : 3 ώρες και 20 λεπτά
ΑΠ 1063/2000: 4 ώρες και 35 λεπτά
ΑΠ 58/2007: 9 ½ ώρες

Ουσιώδης ή επουσιώδης απόκλιση ως προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα;
ΣτρατΑθ 127/1996 : Η ύπαρξη ασθένειας που θα επέφερε το θάνατο του ασθενούς σε
απώτερο χρονικό διάστημα δεν αναιρεί την υποχρέωση προσοχής του γιατρού αν
αυτή θα μπορούσε να τον καθυστερήσει και να παρατείνει τη ζωή του ασθενούς, ούτε
φυσικά διακόπτει τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ σφάλματος και θανάτου του θύματος

ΣυμβΠλημΧίου 45/2006: Ανακύπτει θέμα διακοπής του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ
της όποιας παραλείψεως των κατηγορουμένων και του θανατηφόρου αποτελέσματος,
διότι, λόγω της αιτίας θανάτου και της ταχύτητας επελεύσεως του, πρακτικώς
αναιρείται ή στατιστικώς ελαχιστοποιείται κάθε δυνατότητα ιατρικής παρέμβασης.

Ουσιώδης ή επουσιώδης απόκλιση ως προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα;
ΣυμβΠλημΙωαν 181/2004: «Εάν ο γιατρός παραλείπει να χορηγήσει συγκεκριμένη
φαρμακευτική αγωγή και εξαιτίας της παράλειψης επέρχεται ο θάνατος, δεν είναι
ιατρικά βάσιμο και επομένως νομικά αξιολογήσιμο, το επιχείρημα ότι και χωρίς την
παράλειψη του γιατρού ο θάνατος θα επερχόταν μισή, μία ή δύο ώρες αργότερα.
Και τούτο διότι ιατρικά δεν μπορεί να βεβαιωθεί, πότε ακριβώς θα επερχόταν ο
θάνατος, ούτε αν αυτός θα μπορούσε σίγουρα να αποτραπεί ή να καθυστερήσει
σημαντικά σε περίπτωση που χορηγούνταν η συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Το
αποτέλεσμα το οποίο ενδιαφέρει στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας είναι
αποκλειστικά και μόνο η πρόκληση του θανάτου και όχι η σύντμηση ή μη παράταση
της ζωής»

Τρόπος απόδειξης σφάλματος και αιτιώδους συνδέσμου
– Ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη
ΑΠ 1970/2008: δεν προκύπτει ότι έγινε νεκροψία – καταδικαστική απόφαση
ΑΠ 1282/1994: χορηγήθηκε πιστοποιητικό θανάτου και νεκροψία έγινε 36 μέρες μετά το θάνατο
– αθωωτική απόφαση
ΤρΕφΠλημΛαμ 189/2006: χορηγήθηκε πιστοποιητικό θανάτου και εν συνεχεία έγινε νεκροψία –
αθωωτική απόφαση
ΑΠ 120/2009: έγινε νεκροψία αλλά δεν διαπιστώθηκαν τα ακριβή αίτια θανάτου –
καταδικαστική απόφαση
ΑΠ 436/2012: έγινε νεκροψία – καταδικαστική απόφαση
ΑΠ 2335/2004: έγινε ιδιωτική ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη μόνο – καταδικαστική
απόφαση
ΑΠ 2038/2008: αναιρέθηκε απαλλακτικό βούλευμα γιατί δεν λήφθηκε υπόψη ιδιωτική
πραγματογνωμοσύνη
ΑΠ 1010/2007: απορρίφθηκε από το δικαστήριο αίτημα των κατηγορουμένων για την διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης επί των στοιχείων του φακέλου του θανόντος – καταδικαστική απόφαση

Ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη
ΤρΕφΑθ 4549/2000: «Η ακριβής αιτία το θανάτου του Γ.Π. δεν διακριβώθηκε, αφού δεν
έλαβε χώρα νεκροτομή...Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι δεν εξακριβώθηκε το αίτιο του
θανάτου του ως άνω ασθενή, δεν μπορεί το Δικαστήριο να αχθεί σε πλήρη δικανική
πεποίθηση ότι η παράλειψη του κατηγορουμένου να προβεί σε άμεση χειρουργική
επέμβαση του ασθενή, επέφερε το θάνατο αυτού, που με μεγάλη πιθανότητα θα επερχόταν
και αν ακόμη ο ασθενής υποβαλόταν σε άμεση χειρουργική επέμβαση. Πρέπει, επομένως,
ενόψει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αποδιδόμενης στον κατηγορούμενο
συμπεριφοράς (παραλείψεως) και του επελθόντος αποτελέσματος, να κηρυχθεί αθώος...»

Απαιτείται πλήρης ιατρική ανάλυση για τη στοιχειοθέτηση ή μη
του αιτιώδους συνδέσμου;
καταδικαστικές αποφάσεις: επανάληψη τυποποιημένων εκφράσεων περί ύπαρξης
αιτιώδους συνδέσμου (ΑΠ 1492/1998, ΣυμβΠλημΧαλκ 64/1998, ΑΠ 419/2000,
ΣυμβΣτρΑθ 500/2002, ΑΠ 97/2007), ΑΠ 1206/2006, ΑΠ 1220/2008, ΣυμβΠλημΑθ
2255/1998, ΑΠ 264/2006, ΑΠ 732/2007)

απαλλακτικές περιπτώσεις: ειδικότερη ιατρική ανάλυση περί της ανυπαρξίας αιτιώδους
συνάφειας (ΑΠ 1313/2002, ΣυμβΠλημΙωαν 181/2004, ΣυμβΠλημΑθ 2273/2004,
ΣυμβΠλημΧίου 45/2006)

Συντρέχουσα αμέλεια περισσοτέρων

ΑΠ 830/2009: «όταν το έγκλημα ης ανθρωποκτονίας από αμέλεια είναι απότοκο
συνδρομής αμέλειας πολλών προσώπων, το καθένα από αυτά κρίνεται και ευθύνεται
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων κατά τον λόγο της αμέλειας που επιδείχθηκε από
αυτό και εφόσον πάντως το επελθόν αποτέλεσμα τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο προς αυτή».
(ΑΠ 1337/2005, ΑΠ 2183/2008, ΤρΠλημΑθ 13873, 14317, 18664, 19626/2009 )

Διακοπή αιτιώδους συνδέσμου
ΣυμβΠλημΧίου 45/2006: «είναι λίαν αμφίβολο εάν το συγκεκριμένο ιατρικό περιστατικό θα
ήταν αναστρέψιμο ακόμη και επί τη υποθέσει ότι ο ασθενής θα είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο,
ως εκ τούτου δε ανακύπτει θέμα διακοπής του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της όποιας τυχόν
παραλείψεως εκ μέρους των κατηγορουμένων και του επελθόντος θανατηφόρου
αποτελέσματος.» (διακοπή λόγω αναπόφευκτου αποτελέσματος)
ΣυμβΠλημΑθ 2255/1998: «Στην περίπτωση κατά την οποία μεταξύ της αμέλειας του δράστη
και του επελθόντος ποινικά διαφέροντος αποτελέσματος ενεφυλοχώρησε οιοδήποτε άλλο
τυχαίο γεγονός, που συνετέλεσε στην επέλευση του αποτελέσματος τότε η αιτιώδης αυτή
συνάφεια μεταξύ της αμέλειας του δράστη και επελθόντος αποτελέσματος διακόπτεται»
(διακοπή λόγω παρεμβολής ανάμεσα στην αμέλεια και το αποτέλεσμα άλλου γεγονότος)
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