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ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Α1’ Πνιηηηθό Σκήκα 

 

Ο γάιινο επεκβαηηθόο αθηηλνιόγνο Α, ηαηξόο παγθνζκίνπ θήκεο θαη 

εκβέιεηαο, πξνζηεζείο ηεο ελαγνκέλεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο (Ιαηξηθό Κέληξν), 

πξαγκαηνπνίεζε εκβνιηζκό ζηνλ αζζελή Β (αθνύ ζπλαίλεζε εγγξάθσο) 

πξνο αληηκεηώπηζε ηεο αξηεξηνθιεβώδνπο δπζπιαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεύηεξνπ εκβνιηζκνύ από ακειή ρεηξηζκό ηνπ Α, θαζώο δελ έιαβε ηα 

ελδεηθλπόκελα κέηξα θαη δελ ελήξγεζε θαηά ηνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο, δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ελάγνληα ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία θαη 

αθνινύζσο αηκάησκα. ηε ζπλέρεηα ν Β νδεγήζεθε ζην ρεηξνπξγείν όπνπ 

ππνβιήζεθε ζε αθαίξεζε ηνπ αηκαηώκαηνο από ηνλ λεπξνρεηξνπξγό Γ. Με 

ηελ επέκβαζε αληηκεησπίζηεθε κόλν ελόο κέξνπο ηεο δπζπιαζίαο έηζη ώζηε 

ν Β πιένλ πάζρεη από δεμηά εκηπάξεζε. 

Αδηθνπξαθηηθή επζύλε ηαηξνύ ζεκειηώλεηαη αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ηαηξηθώλ ηνπ θαζεθόλησλ παξέβε ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ελεξγήζεη ζύκθσλα 

κε ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο (lege artis) επηδεηθλύνληαο ηε 

δένπζα επηκέιεηα, δειαδή απηή πνπ αλακέλεηαη από ηνλ κέζν εθπξόζσπν 

ηνπ θύθινπ ηνπ. Πεξεηαίξσ απαηηείηαη ε σο άλσ παξάβαζε ηνπ ηαηξνύ λα 

απνδίδεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ, αξθεί θαη ε ειαθξά ακέιεηα θαη λα νδήγεζε 

αηηησδώο ζηελ επειζνύζα δεκία. ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζζελνύο από 

ηαηξό ζε λνζειεπηηθό ίδξπκα, αξθεί, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ σο 

πξνζηήζαληνο, ε εθ κέξνπο ηνπ παξνρή γεληθώλ κόλν νδεγηώλ ζηνλ ηαηξό. Η 

παξνρή εηδηθώλ νδεγηώλ ζηνλ ηαηξό γηα ηνλ ηξόπν δηελέξγεηαο ησλ ηαηξηθώλ 

πξάμεσλ δελ είλαη δπλαηή γηαηί ν ηαηξόο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, λα ελεξγήζεη ζύκθσλα κε ηηο ζεκειηώδεηο 

αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, δειαδή ηα δηδάγκαηα ηεο ελ ιόγσ επηζηήκεο 

θαη ηελ απνθηεζείζα ζπλαθώο εηδηθή πείξα. Δπηπιένλ, ν ηαηξόο επζύλεηαη 

αλαιόγσο θαη γηα θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιόγσ εζηθήο βιάβεο 

ηνπ παζόληνο αζζελνύο θαηά ηνπο όξνπο ησλ αξζξ. 299 θαη 932 Α.Κ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν ηαηξόο Α εθηέιεζε ηνλ εκβνιηζκό από ακέιεηα 

ηνπ θαηά παξάβαζε ησλ γεληθώο παξαδεδεγκέλσλ θαλόλσλ ηεο ηαηξηθήο 



επηζηήκεο έηζη ώζηε πξνθάιεζε ηειηθά ζηνλ Β δεμηά εκηπάξεζε. Ο Α έδξαζε 

ακειώο θαζώο όθεηιε σο ηαηξόο θάησ από ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη 

πεξηζηάζεηο, κε βάζε ηνπο θαλόλεο θαη πξόηππα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, αιιά 

θαη ηελ θνηλή πείξα θαη ινγηθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε είρε ηε δπλαηόηεηα, κε 

βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, ηθαλόηεηεο, γλώζεηο θαη ινηπέο πξνζσπηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηηο αλαγόκελεο ηδίσο ζην επάγγεικα ηνπ σο ηαηξνύ θαη κάιηζηα 

ηνπ δηθνύ ηνπ βειελεθνύο ιόγσ θαη ηεο κεγάιεο εκπεηξίαο πνπ είρε σο 

εμεηδηθεπκέλνο ζηηο επεκβάζεηο απηέο ώζηε λα δηελεξγήζεη ηνλ επίδηθν 

εκβνιηζκό θαηά ηνπο γεληθώο παξαδεδεγκέλνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο ("lege artis"), λα απνηξέςεη ηε δεκηνπξγία ελδνεγθεθαιηθνύ 

αηκαηώκαηνο. Πεξεηαίξσ, ν Β εμαηηίαο ηεο αδηθνπξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

Α ππέζηε θαη εζηθή βιάβε γηα ηελ νπνία δηθαηνύηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ έθηαζε ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο, ηνλ πόλν θαη ηελ 

ηαιαηπσξία πνπ ππέζηε ν Β, ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ην γεγνλόο νηη ε 

δεμηά εκηπάξεζε ζα ηνλ αθνινπζεί εθόξνπ δσήο. 

 


