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ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Α1’ Πνιηηηθφ Σκήκα 

 

ΤΓΚΡΟΣΖΘΖΚΔ απφ ηνπο Γηθαζηέο: Γεκήηξην Κξάλε, Πξνεδξεχνληα 
Αξενπαγίηε, Αληψλην Εεπγψιε, Γεξάζηκν Φνπξιάλν, Γεψξγην Λέθθα θαη Πελειφπε 
Εσληαλνχ, Αξενπαγίηεο. 

ΤΝΔΓΡΗΑΔ δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ, ζηηο 19 Οθησβξίνπ 2015, κε ηελ 
παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα Γεσξγίνπ Φηζηνχξε γηα λα δηθάζεη ηελ ππφζεζε 
κεηαμχ: Σεο αλαηξεζείνπζαο: Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΗΑΣΡΗΚΟ 
ΑΘΖΝΩΝ Δ.Α.Δ.", πνπ εδξεχεη ζην ... θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ε νπνία 
εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο Βιάζην Λενλάξδνπ θαη 
θαηέζεζε πξνηάζεηο. Σνπ αλαηξεζηβιήηνπ: Θ. Κ. ηνπ Β., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο 
εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Ησάλλε Καξαθψζηα θαη 
θαηέζεζε πξνηάζεηο. 

Ζ έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 1/10/1999 αγσγή ηνπ ήδε αλαηξεζηβιήηνπ θαη 
ηελ απφ 16/10/2000 πξνζεπίθιεζε - παξεκπίπηνπζα αγσγή ηεο ήδε 
αλαηξεζείνπζαο, πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ θαη 
ζπλεθδηθάζηεθαλ. 

Δθδφζεθαλ νη απνθάζεηο: 2512/2005 κε νξηζηηθή θαη 8170/2008 νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ 
Γηθαζηεξίνπ θαη νη 133/2012 κε νξηζηηθή θαη 6426/2013 νξηζηηθή ηνπ Δθεηείνπ 
Αζελψλ. 

Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο δεηεί ε αλαηξεζείνπζα κε ηελ απφ 7/3/2014 
αίηεζή ηεο. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη δηάδηθνη 
παξαζηάζεθαλ, φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. 

Ζ Δηζεγήηξηα Αξενπαγίηεο Πελειφπε Εσληαλνχ αλέγλσζε ηελ απφ 3/11/2014 
έθζεζή ηεο, κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ηελ απφξξηςε ησλ ιφγσλ αλαίξεζεο. Ο 
πιεξεμνχζηνο ηεο αλαηξεζείνπζαο δήηεζε ηελ παξαδνρή ηεο αηηήζεσο, ν 



πιεξεμνχζηνο ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ ηελ απφξξηςή ηεο θαη θαζέλαο ηελ θαηαδίθε ηνπ 
αληίδηθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

 

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

Η) Με ηελ απφ 7-3-2014 αίηεζε αλαίξεζεο πξνζβάιιεηαη ε 6426/2013 απφθαζε ηνπ 
Δθεηείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία, αθνχ έγηλαλ δεθηέο νη εθέζεηο θαηά ηεο 8170/2008 
απφθαζεο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, εμαθαλίζηεθε ε εθθαινπκέλε 
απφθαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε κελ θχξηα αγσγή ηνπ ήδε αλαηξεζηβιήηνπ έγηλε ελ 
κέξεη δεθηή θαη ππνρξεψζεθε ε ελαγνκέλε θαη λπλ αλαηξεζείνπζα λα ηνπ θαηαβάιεη, 
εληφθσο, ην πνζφ ησλ 52.054 επξψ, ε δε παξεκπίπηνπζα αγσγή ηεο ηειεπηαίαο 
(αλαηξεζείνπζαο) έγηλε ελ φισ δεθηή θαη ππνρξεψζεθαλ νη παξεκπηπηφλησο εθεί 
ελαγφκελεο λα ηεο θαηαβάινπλ εληφθσο ηα αλαθεξφκελα ζ’ απηή πνζά. Ζ αίηεζε 
αζθήζεθε λνκφηππα θαη εκπξφζεζκα (αξζξ. 552, 553, 556, 558, 564, 566§1 
Κ.Πνι.Γ). Δίλαη ζπλεπψο παξαδεθηή (αξζξ. 577§1 Κ.Πνι.Γ) θαη πξέπεη λα 
εξεπλεζεί σο πξνο ην παξαδεθηφ θαη βάζηκν ησλ ιφγσλ ηεο (αξζξ. 577§3 
Κ.Πνι.Γ). 

II) Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 α.λ. 1565/1939 "πεξί θσδηθφο αζθήζεσο ηνπ 
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο", πνπ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΚ 
θαηά ην αξζξ. 47 ηνπ ΔηζΝΑΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 330 θαη 914 ΑΚ, 
πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ έπαζε ν αζζελήο 
πειάηεο ηνπ απφ θάζε ακέιεηα ηνπ, αθφκε θαη ειαθξά, αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ηαηξηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ παξέβε ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε 
ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο επηδεηθλχνληαο ηε δένπζα επηκέιεηα, 
δειαδή απηή πνπ αλακέλεηαη απφ ηνλ κέζν εθπξφζσπν ηνπ θχθινπ ηνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν ηαηξφο επζχλεηαη αλαιφγσο θαη γηα θαηαβνιή ρξεκαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ παζφληνο αζζελνχο ή ςπρηθήο νδχλεο ησλ 
κειψλ ηεο νηθνγελείαο απνβηψζαληνο αζζελνχο θαηά ηνπο φξνπο ησλ αξζξ. 299 θαη 
932 Α.Κ. (ΑΠ 1009/2013 ΑΠ 424/2012). Απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 922 ΑΚ, ζε 
ζπλδπαζκφ κε εθείλεο ησλ άξζξσλ 299, 330 εδ. β’ , 914 θαη 932 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, 
πξνθχπηεη φηη, ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ αδηθνπξαθηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζηεζέληνο, ε επζχλε ηνπ πξνζηήζαληνο πξνο απνθαηάζηαζε 
ηεο δεκίαο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ παζφληνο πξνυπνζέηεη: α) ζρέζε πξφζηεζεο, 
β) παξάλνκε θαη ππαίηηα (άξα θαη ακειή) ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζηεζέληνο, ηεινχζα 
ζε πξφζθνξν αηηηψδε ζχλδεζκν κε ηελ επέιεπζε ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο θαη γ) 
εζσηεξηθή αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο 
αλαηεζεηκέλεο ζηνλ πξνζηεζέληα ππεξεζίαο. ρέζε πξφζηεζεο ππάξρεη φηαλ, ζην 
πιαίζην πθηζηάκελεο κεηαμχ δχν πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ) δηθαηνπξαθηηθήο 
ή νπνηαζδήπνηε άιιεο βηνηηθήο ζρέζεο, δηαξθνχο ή επθαηξηαθήο, ην έλα απφ ηα 
πξφζσπα απηά (πξνζηήζαο) αλαζέηεη ζην άιιν (πξνζηεζέληα), κε ή ρσξίο ακνηβή, 
ηελ εθηέιεζε νξηζκέλεο ππεξεζίαο, πιηθήο ή λνκηθήο θχζεο, ε νπνία απνβιέπεη 
ζηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 
επαγγεικαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ ή άιισλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πξψηνπ θαη 
θαηά ηε νπνία ν δεχηεξνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ή έζησ ζηηο γεληθέο νδεγίεο θαη 
εληνιέο ή κφλν ζηελ επίβιεςε ηνπ πξψηνπ. Πάλησο, φηαλ ε εθηέιεζε κηαο 



ππεξεζίαο έρεη αλαηεζεί ζε πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο ή ηερληθέο 
γλψζεηο, ν άλσ έιεγρνο δελ είλαη απαξαίηεην λα εθηείλεηαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο 
ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ, σο πξνο ηνλ νπνίν άιισζηε ν θχξηνο ηεο ππφζεζεο, 
ειιείςεη ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα ειέγμεη, αιιά κπνξεί θαη 
αξθεί (ν έιεγρνο) λα αθνξά ζηελ παξνρή νδεγηψλ, έζησ θαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, 
σο πξνο ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο εξγαζίαο ησλ εηδηθεπκέλσλ 
πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζζελνχο απφ ηαηξφ ζε 
λνζειεπηηθφ ίδξπκα, αξθεί, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ σο πξνζηήζαληνο, 
ε εθ κέξνπο ηνπ παξνρή γεληθψλ κφλν νδεγηψλ ζηνλ ηαηξφ, σο πξνο ηνλ ηφπν, ηνλ 
ρξφλν θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ. Καη ηνχην, γηαηί ε παξνρή εηδηθψλ 
νδεγηψλ ζηνλ ηαηξφ γηα ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ 
(δηαγλσζηηθψλ ή ζεξαπεπηηθψλ) δελ είλαη δπλαηή, αθνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
πξναλαθεξφκελν άξζξν 24 ηνπ α. λ. 1565/1939 , ν ηαηξφο είλαη ππνρξεσκέλνο, 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα ελεξγήζεη φρη ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ 
εηδηθέο απηέο νδεγίεο, αιιά ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο 
επηζηήκεο, ήηνη ηα δηδάγκαηα ηεο ελ ιφγσ επηζηήκεο θαη ηελ απνθηεζείζα ζπλαθψο 
εηδηθή πείξα. Ζ έλλνηα ηεο πξφζηεζεο είλαη λνκηθή θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 
Αξείνπ Πάγνπ ε θξίζε γηα ην αλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ έγηλαλ αλειέγθησο δεθηά 
ζπληζηνχλ ηελ έλλνηα ηεο πξφζηεζεο (ΑΠ 1429/2012). Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 
559 αξηζ. 8 ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη, αλ ην δηθαζηήξην παξά ην λφκν έιαβε 
ππφςε πξάγκαηα πνπ δελ πξνηάζεθαλ ή δελ έιαβε ππφςε πξάγκαηα πνπ 
πξνηάζεθαλ θαη έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο. Ο ιφγνο απηφο 
αλαίξεζεο, ν νπνίνο έρεη σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπδεηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 
(αξζξ. 106 ΚΠνιΓ), αιιά θαη ηεο αξρήο ηεο αθξφαζεο φισλ ησλ δηαδίθσλ (αξζξ. 
110 παξ. 2 ΚΠνιΓ), ηδξχεηαη θαη φηαλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο έιαβε ππφςε ηνπ 
πξάγκαηα πνπ δελ πξνηάζεθαλ θαη έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο 
δίθεο, δηακνξθψλνληαο ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε πξαγκαηηθνχο 
ηζρπξηζκνχο πνπ απαξάδεθηα (αξζξ. 224 ΚΠνιΓ) εηζάγνπλ λέα ή θαη κεηαβάιινπλ 
ηελ ππάξρνπζα αγσγηθή βάζε. Ο ιφγνο φκσο απηφο αλαίξεζεο δελ ζεκειηψλεηαη κε 
ηελ παξάιεηςε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο λα απαληήζεη ζε ηζρπξηζκφ κε λφκηκν ή 
αιπζηηειή θαη γηα ηνχην κε αζθνχληα επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο (ΑΠ 
321/2009). Δμ άιινπ, ν εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 14 Κ.Πνι.Γ, ιφγνο αλαίξεζεο 
ηδξχεηαη κφλνλ φηαλ ε πιεκκέιεηα αλαθέξεηαη ζε αθπξφηεηα, απαξάδεθην ή 
έθπησζε απφ δηθαίσκα, πνπ πξνέξρεηαη απφ παξαβίαζε δηθνλνκηθήο δηάηαμεο θαη 
φρη δηάηαμεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Με ην ιφγν απηφ αλαίξεζεο ειέγρεηαη θαη ε 
ανξηζηία ηεο αγσγήο πνζνηηθή ή πνηνηηθή, ε νπνία ππάξρεη φηαλ δελ αλαθέξνληαη 
φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαηά λφκν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο 
αγσγήο (Οι.ΑΠ 1573/1981, ΑΠ 571/2004). Ζ παξάιεηςε φκσο επνπζησδψλ 
ζηνηρείσλ δελ θαζηζηά αφξηζηε ηελ αγσγή (ΑΠ 926/2004, 1190/2003), ψζηε ιφγσ 
πνζνηηθήο ανξηζηίαο ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο λα ζεκειηψλεηαη ν απφ ην άξζξν 559 αξ. 
14 ηνπ ΚΠνιΓ ιφγνο αλαίξεζεο ηεο παξά ην λφκν κε θήξπμεο αθπξφηεηαο (ΑΠ 
146/2013). Ζ ακέιεηα, σο αφξηζηε λνκηθή έλλνηα, παξαδεθηά ζπγθεθξηκελνπνηείηαη 
κε βάζε ηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, έζησ θαη 
αλ ηα ηειεπηαία δελ ζπκπίπηνπλ πιήξσο κε ηα εθηηζέκελα ζηελ αγσγή (ΑΠ 1065-
1066/2003, ΑΠ 181/2011). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο 
αίηεζεο ηεο ε αλαηξεζείνπζα, ππφ ηελ επίθιεζε ησλ αξηζκψλ 14 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 
559 Κ.Πνι.Γ., απνδίδεη ζην Δθεηείν ηελ πιεκκέιεηα φηη: α) δελ θήξπμε απαξάδεθηε 
ιφγσ ανξηζηίαο ηελ αγσγή θαη β) δελ έιαβε ππφςε ηνλ πξνβιεζέληα πξσηνδίθσο 
ηζρπξηζκφ απηήο πεξί ανξηζηίαο ηεο αγσγήο, ηνλ νπνίν λνκίκσο επαλέθεξε κε ιφγν 
έθεζεο. Απφ ηελ παξαδεθηή επηζθφπεζε ηεο αγσγήο, πξνθχπηεη φηη ν ελάγσλ θαη 



ήδε αλαηξεζίβιεηνο ηζρπξίζηεθε φηη ζηηο 8-10-1994 εηζήρζε ζην Θεξαπεπηηθφ 
θέληξν ηεο ελαγνκέλεο θαη ήδε αλαηξεζείνπζαο θαη ππνβιήζεθε, γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε "αξηεξηνθιεβηθήο δπζπιαζίαο εγθεθάινπ", ζε δεχηεξν εκβνιηζκφ, 
ηνλ νπνίν δηελήξγεζε ν αλαθεξφκελνο ζ’ απηή ηαηξφο, φηη απφ ππαηηηφηεηα ησλ 
πξνζηεζέλησλ ηαηξψλ ηεο ελαγνκέλεο ππέζηε "ελδνεγθεθαιηθφ αηκάησκα 
αξηζηεξήο βξεκαηντληαθήο πεξηνρήο επί εδάθνπο αξηεξηνθιεβψδνπο δπζπιαζίαο - 
δεμηά εκηπάξεζε" θαη φηη ε ππαηηηφηεηα απηψλ ζπλίζηαην αθελφο ζε παξάβαζε ησλ 
ηερληθψλ θαη θνηλψο παξαδεδεγκέλσλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ηφζν θαηά 
ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ εκβνιηζκνχ φζν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο 
ζηελ νπνία πεξηήιζε ζπλεπεία ηνπ απνηπρεκέλνπ εκβνιηζκνχ, αθεηέξνπ δε ζε 
παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηνπ γηα ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαη επηπινθέο απφ ηελ 
επέκβαζε, ζηελ νπνίαλ ππνβιήζεθε, αιιά θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εκβνιηζκψλ πνπ 
απαηηνχλην πξνο αληηκεηψπηζε ηεο δπζπιαζίαο απφ ηελ νπνία έπαζρε, Εήηεζε δε 
λα ππνρξεσζεί ε ελαγνκέλε λα ηνπ θαηαβάιεη, εληφθσο, ην πνζφ ησλ 700.000 δξρ. 
σο απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο, πνπ ππέζηε, απφ ηελ ζε βάξνο 
ηνπ ηειεζζείζα αδηθνπξαμία, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ 40.000.000 δξρ. γηα ρξεκαηηθή 
ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο ηνπ βιάβεο. Ζ αγσγή απηή είλαη επαξθψο νξηζκέλε θαη 
λφκηκε, εθφζνλ αλαθέξνληαη ε ζρέζε πξφζηεζεο ηεο αλαηξεζείνπζαο θαη ηνπ 
δηελεξγήζαληνο ηνλ δεχηεξν εκβνιηζκφ ηαηξνχ, ε παξάλνκε θαη ππαίηηα (ακειήο) 
ζπκπεξηθνξά απηνχ θαη ησλ άιισλ πξνζηεζέλησλ ηαηξψλ ηεο ελαγνκέλεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ ηαηξηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ν αηηηψδεο ζχλδεζκνο ηεο ακεινχο 
ζπκπεξηθνξάο απηψλ κε ηελ επέιεπζε ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο ηνπ παζφληνο 
αλαηξεζηβιήηνπ αιιά θαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο αλαηεζεηκέλεο ζ’ απηνχο ππεξεζίαο, 
φπσο θαη ε δεκία θαη ε εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε ν παζψλ. Δηδηθά δε φζνλ αθνξά 
ηελ επηθαινχκελε ακέιεηα, ν ελάγσλ ηνπνζεηεί απηή, πέξαλ ησλ άιισλ, θαη ζηελ 
πιεκκειή δηελέξγεηα ηνπ δεχηεξνπ εκβνιηζκνχ, αιιά θαη ζηελ κε άκεζε ηαηξηθή 
αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ (αηκαηψκαηνο) ζπλεπεία ηνπ αλεπηηπρνχο 
εκβνιηζκνχ, ελψ ε κε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο ακέιεηαο ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ 
εκβνιηζκφ ηαηξνχ δελ θαζηζηά ην δηθφγξαθν αφξηζην, δηφηη ηα ζπληζηψληα απηή 
(ακέιεηα) πεξηζηαηηθά κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε ηηο απνδείμεηο. Δμ άιινπ, 
γηα ηελ χπαξμε επζχλεο ηεο ελαγνκέλεο θαη ήδε αλαηξεζείνπζαο, απφ ηελ 
πξφζηεζε, αξθνχζε πνπ αλαθέξζεθε φηη ε εγρείξεζε ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ν 
ελάγσλ, φπσο θαη νη παξαιείςεηο έγηλαλ απφ ηαηξνχο ηνπ ηαηξηθνχ ηεο θέληξνπ, 
φπσο θαη απφ εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ζπλεξγάδεηαη, κε απαηηνπκέλεο ηεο 
κλείαο φηη νη ηαηξνί ηεινχζαλ ππφ ηηο νδεγίεο ηεο, δεδνκέλνπ φηη ν ηαηξφο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ελεξγεί φρη ζχκθσλα κε δνζείζεο νδεγίεο, αιιά 
ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. Σν Δθεηείν, επνκέλσο, 
πνπ έθξηλε λφκηκε ηελ αγσγή, νξζψο εξκήλεπζε θαη εθήξκνζε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 330, 914, 922, 932 Α.Κ. θαη 24 α.λ. 1565/1939 θαη δελ ππέπεζε ζηελ 
πιεκκέιεηα ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 14 Κ.Πνι.Γ. κε ην λα κελ απνξξίςεη απηή σο 
απαξάδεθηε ιφγσ ανξηζηίαο, φπσο αβάζηκα ππνζηεξίδεη ε αλαηξεζείνπζα κε ην 
δεχηεξν ιφγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ην πξψην ζθέινο ηνπ, σο πξνο ην νπνίν 
πξέπεη λ’ απνξξηθζεί ν ιφγνο απηφο. Καηά ην δεχηεξν ζθέινο ν ίδηνο ιφγνο απφ ηνλ 
αξηζκφ 8 (β) ηνπ αξζξ.559 ΚΠνιΓ είλαη επίζεο απνξξηπηένο, δηφηη ην Δθεηείν δελ 
ππνρξενχην λα απαληήζεη ζε ηζρπξηζκφ κε λφκηκν, φπσο ήηαλ, θαηά ηα σο άλσ, ν 
πεξί ανξηζηίαο ηεο αγσγήο, πνπ πξνέβαιε ε ελαγνκέλε θαη ήδε αλαηξεζίβιεηε. 

ΗΗΗ) Καηά ην άξζξν 559 αξηζ.19 Κ.Πνι.Γ., αλαίξεζε επηηξέπεηαη, αλ ε απφθαζε δελ 
έρεη λφκηκε βάζε θαη ηδίσο αλ δελ έρεη θαζφινπ αηηηνινγίεο ή έρεη αηηηνινγίεο 
αληηθαηηθέο ή αλεπαξθείο ζε δήηεκα πνπ αζθεί νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο 



δίθεο. Ο ιφγνο απηφο ηδξχεηαη, φηαλ ζηελ ειάζζνλα πξφηαζε ηνπ λνκηθνχ 
ζπιινγηζκνχ, δελ εθηίζεληαη θαζφινπ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (έιιεηςε αηηηνινγίαο), 
ή φηαλ ηα εθηηζέκελα δελ θαιχπηνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ 
πξαγκαηηθνχ ηνπ εθαξκνζηένπ θαλφλα δηθαίνπ γηα ηελ επέιεπζε ηεο έλλνκεο 
ζπλέπεηαο πνπ απαγγέιζεθε, ή ηελ άξλεζε ηνπ (αλεπαξθήο αηηηνινγία) ή φηαλ 
αληηθάζθνπλ κεηαμχ ηνπο (αληηθαηηθή αηηηνινγία) (Οι. ΑΠ 1/1999). Αληίζεηα, δελ 
ππάξρεη έιιεηςε λφκηκεο βάζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ειιείςεηο αλαγφκελεο ζηελ 
εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη κάιηζηα ζηελ αλάιπζε, ζηάζκηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 
εμαγφκελνπ απφ απηέο πνξίζκαηνο, δηφηη ζηελ θξίζε απηή ην δηθαζηήξην πξνβαίλεη 
αλειέγθησο, θαη’ άξζξν 561 παξ.1 Κ.Πνι.Γ, εθηφο αλ δελ είλαη ζαθέο ην 
απνδεηθηηθφ πφξηζκα θαη γηα ην ιφγν απηφ θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν αλαηξεηηθφο 
έιεγρνο (ΑΠ 1206/2008). Πεξαηηέξσ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 297, 298, 300 
θαη 914 ΑΚ ζπλάγεηαη φηη πξνυπνζέζεηο ηεο επζχλεο γηα απνδεκίσζε απφ 
αδηθνπξαμία είλαη ε ππαηηηφηεηα ηνπ ππφρξενπ ζε απνδεκίσζε, ε νπνία ππάξρεη θαη 
ζηελ πεξίπησζε ηεο ακέιεηαο, ε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά απηνχ έλαληη εθείλνπ πνπ 
δεκηψζεθε θαη ε χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο παξάλνκεο 
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δεκίαο. Αηηηψδεο ζπλάθεηα ππάξρεη, φηαλ ε πξάμε ή ε 
παξάιεηςε ηνπ επζπλφκελνπ πξνζψπνπ ήηαλ θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο 
ηθαλή θαη κπνξνχζε λα επηθέξεη, θαηά ηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ην 
επηδήκην απνηέιεζκα. Ζ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, φηη ηα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά πνπ δέρζεθε σο απνδεηρζέληα, επηηξέπνπλ ην ζπκπέξαζκα λα 
ζεσξεζεί θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο νξηζκέλν γεγνλφο σο πξφζθνξε 
αηηία ηεο δεκίαο, ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 559 αξηζ. 1 θαη 19 ΚΠνιΓ δηφηη είλαη θξίζε λνκηθή, αλαγφκελε ζηελ νξζή ή 
κε ππαγσγή απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ησλ δηδαγκάησλ ηεο θνηλήο πείξαο ζηελ 
αφξηζηε λνκηθή έλλνηα ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο. Αληίζεηα, ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 
ηεο νπζίαο πεξί ηνπ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε (έλδηθε) πεξίπησζε ε πξάμε ή ε 
παξάιεηςε εθείλε απνηέιεζε ή δελ απνηέιεζε ηελ αηηία ηνπ επηδήκηνπ 
απνηειέζκαηνο, πεξί ηνπ φηη δειαδή ην δεκηνγφλν γεγνλφο ζε ζρέζε κε ηε δεκία 
βξίζθεηαη ή δελ βξίζθεηαη ζε ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο, σο αλαγφκελε ζε 
εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ (άξζξν 561 παξ. 1 ΚΠνιΓ), δελ ππφθεηηαη ζε 
αλαηξεηηθφ έιεγρν (ΑΠ 1009/2013). ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ην Δθεηείν, κε ηελ 
πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηνπ, δέρζεθε ηα αθφινπζα: "ηηο 12-4-1994 ν ελάγσλ 
(αλαηξεζίβιεηνο), ειηθίαο ηφηε 25 εηψλ, εκθάληζε πεξί ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο 
αηθληδίσο έληνλε θεθαιαιγία, λαπηία θαη απρεληθή δπζθακςία θαη εηζήιζε ζην 
Π.Γ.Ν.Α "Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ", σο θαηεπείγνλ πεξηζηαηηθφ, φπνπ ππνβιήζεθε ζε 
αμνληθή ηνκνγξαθία, ε νπνία θαηέδεημε ππαξαρλσεηδή αηκνξξαγία, ήηνη αηκνξξαγία 
θάησ απφ ηελ αξαρλνεηδή κήληγγα, ε νπνία πεξηβάιιεη ηνλ εγθέθαιν. Πεξαηηέξσ ν 
ελάγσλ ππνβιήζεθε ζε αγγεηνγξαθία θαη καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ, νη 
νπνίεο θαηέδεημαλ επκεγέζε αξηεξηνθιεβψδε δπζπιαζία ζηνλ αξηζηεξφ βξεγκαηηθφ 
ινβφ ηνπ εγθεθάινπ θαη λνζειεχζεθε κέρξη 19-4-1994. Σνπ δφζεθε ζπληεξεηηθή 
αγσγή θαη ηνπ ζπλεζηήζε αληηκεηψπηζε ζε εηδηθφ λεπξναθηηλνινγηθφ θέληξν θαη 
επαλεμέηαζε, ελψ ηνπ ρνξεγήζεθε καθξά επ’ αφξηζηνλ αλαξξσηηθή άδεηα ..., 
ζπγθεθξηκέλα δε ηνπ ζπλεζηήζε λα απεπζπλζεί ζην "ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ", ήηνη ζην 
Θεξαπεπηήξην πνπ δηαηεξνχζε ε ελαγνκέλε (αλαηξεζείνπζα), ζην νπνίν, ηελ επνρή 
εθείλε, ππήξρε εηδηθή κνλάδα, ε νπνία αληηκεηψπηδε ηέηνηα πεξηζηαηηθά, φπσο 
θαηαζέηεη ν κάξηπξαο ηεο ελαγνκέλεο Ζ. ., λεπξνρεηξνπξγφο ζηνλ Δπαγγειηζκφ, 
θαηά ην ρξφλν ηεο σο άλσ εηζαγσγήο θαη λνζειείαο ηνπ ελάγνληνο ζην Ννζνθνκείν 
απηφ. Ζ αξηεξηνθιεβψδεο δπζπιαζία ηνπ εγθεθάινπ, ... είλαη αλσκαιία ησλ 
ελδνθξαληαθψλ αγγείσλ πνπ ζπληζηνχλ επηθνηλσλία ηνπ αξηεξηαθνχ θαη ηνπ 



θιεβηθνχ δηθηχνπ ρσξίο ελδηάκεζν ηξηρνεηδέο δίθηπν θαη απφ ηελ θχζε ηεο 
πξφθεηηαη γηα πνιχπινθν θαη ζνβαξφ λεπξνρεηξνπξγηθφ πξφβιεκα, κε δηάθνξεο 
θιηληθέο εθδειψζεηο θαη κε πνιιαπιέο ζεξαπείεο. Ζ δπζπιαζία απνηειεί έλα 
ζχζαλν απφ παζνινγηθά αγγεία ηα νπνία είλαη εθ γελεηήο παζνινγηθά. Θεσξείηαη 
φηη είλαη ζπγγελνχο πξνειεχζεσο, δειαδή εθ γελεηήο, νθεηιφκελε ζηελ έιιεηςε 
αλάπηπμεο ηνπ ελδηάκεζνπ ηξηρνεηδηθνχ δηθηχνπ (Y.). Ο κεγάινο θίλδπλνο κηαο 
δπζπιαζίαο πνπ έρεη αηκνξξαγήζεη, είλαη λα αηκνξξαγήζεη εθ λένπ, κε 
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αζζελή. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε 
αξηεξηνθιεβψδεο δπζπιαζία ηνπ ελάγνληνο είρε αηκνξξαγήζεη ζηηο 12-4-1994. Με 
δεδνκέλν φηη ν θίλδπλνο γηα επαλεκθάληζε αηκνξξαγίαο είλαη 6-18% ηνλ πξψην 
ρξφλν, πνζνζηφ πνπ ζηαδηαθά κεηά απφ πέληε ρξφληα επηζηξέθεη ζηα πξν ηεο 
αηκνξξαγίαο επίπεδα θηλδχλνπ πνπ είλαη 2-4% εηεζίσο, ήηαλ αλαγθαία, ζθφπηκε θαη 
επηβεβιεκέλε ε πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο δπζπιαζίαο ηνπ ελάγνληνο. Όζνλ 
αθνξά ζην ζέκα ηεο ζεξαπεπηηθήο επηινγήο ππάξρνπλ ηξεηο ιχζεηο, νη νπνίεο είλαη 
ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, ε ζηεξενηαθηηθή αθηηλνβνιία θαη ν εκβνιηζκφο. 
Τπάξρεη δε πάληα κία δπζθνιία ζχγθξηζεο ησλ σο άλσ ηξηψλ κεζφδσλ, θαζφζνλ νη 
δπζπιαζίεο έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο δηάκεηξν, αξηζκφ 
ηξνθνθφξσλ αξηεξηψλ, απνρεηεπηηθέο θιέβεο θαη γεηηλίαζε ή φρη κε ζεκαληηθέο 
αλαηνκηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ζεσξείηαη εμαηξεηηθά 
δχζθνιε. ηελ πξνθεηκέλε δε πεξίπησζε, ε δπζπιαζία ηνπ ελάγνληνο ιφγσ ηνπ 
κεγέζνπο ηεο, ησλ πνιιαπιψλ ηξνθνθφξσλ αξηεξηψλ θαη ηεο πνιχπινθεο 
θιεβηθήο ηεο απνρεηεχζεσο, δελ ζα ήηαλ ε θαηαιιειφηεξε γηα ρεηξνπξγηθή 
αθαίξεζε, φπσο απνθαίλεηαη ν πξαγκαηνγλψκνλαο Γ. Α.. Ο εκβνιηζκφο είλαη κία 
κέζνδνο θαηά ηελ νπνίαλ έλαο θαζεηήξαο πνπ εηζάγεηαη απφ ηε κεξηαία αξηεξία 
πξνσζείηαη κέρξη ηα εγθεθαιηθά αγγεία ηεο βιάβεο θαη εθεί εγρέεηαη ζηελ αξηεξία 
έλα εηδηθφ πιηθφ (θφιια glue), ην νπνίν απνθξάζζεη ηελ αξηεξία κε απνηέιεζκα λα 
δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηε βιάβε, θάηη πνπ είλαη επηζπκεηφ θαη 
επηδησθφκελν. Σα πνζνζηά λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 
κεζφδνπ απηήο είλαη 8%. Σν πνζνζηφ απηφ πεξηιακβάλεη κφληκε βιάβε θαζψο θαη 
ην πνζνζηφ ηεο ζλεηφηεηαο πνπ είλαη 1%. Οη πην ζπρλέο αηηίεο γηα ηε λνζεξφηεηα 
απηή, κε ηε ρξήζε ηεο πξφζθαηεο ηερλνινγίαο, είλαη ε δεκηνπξγία εκθξάθηνπ ή 
αηκνξξαγίαο Όζνλ αθνξά ηε ζηεξενηαθηηθή αθηηλνρεηξνπξγηθή ησλ δπζπιαζηψλ, ε 
εθαξκνγή ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ αθηηλνβφιεζε ελφο ζηφρνπ, πνπ είλαη ε δπζπιαζία, 
κέζα απφ έλα ζηεξνηαθηηθφ ζχζηεκα κεγάιεο αθξίβεηαο. Όηαλ ε αξηεξηνθιεβψδεο 
δπζπιαζία ζεξαπεχεηαη κε αθηηλνρεηξνπξγηθή, θαίλεηαη φηη επάγεηαη κία παζνινγηθή 
δηαδηθαζία ζην ελδνζήιην, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ απιφ ησλ αγγείσλ, κε ζπλέπεηα λα 
πνιιαπιαζηάδνληαη ηα ιεία κπτθά θχηηαξα θαη λα ζρεκαηίδεηαη εμσθπηηάξην 
θνιιαγφλν, ην νπνίν νδεγεί ζε πξννδεπηηθή ζηέλσζε θαη απφθξαμε ηεο θσιέαο 
ηεο δπζπιαζίαο, κεηψλνληαο, έηζη, ηνλ θίλδπλν αηκνξξαγίαο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 
κεζφδνπ απηήο ζπγθξηηηθά κε ηελ κηθξνρεηξνπξγηθή θαη ηελ ζεξαπεία εκβνιηζκνχ, 
είλαη φηη δελ είλαη επεκβαηηθή, έρεη ειάρηζην θίλδπλν άκεζσλ επηπινθψλ θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε εμσηεξηθή βάζε, ρσξίο νπζηαζηηθά λα ρξεηάδεηαη, δειαδή, 
ρξφλνο αλαξξψζεσο ζην λνζνθνκείν. Σν πξσηαξρηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 
απηήο είλαη φηη ε ζεξαπεία δελ είλαη άκεζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζξφκβσζεο ησλ 
αγγείσλ κε απηή ηε κέζνδν απαηηεί 2 κε 3 έηε κεηά ηε ζεξαπεία θαη ζ’ απηφ ην 
δηάζηεκα ν θίλδπλνο αηκνξξαγίαο ηεο δπζπιαζίαο παξακέλεη. Δπίζεο, κε ηελ 
αχμεζε ηεο πξνο ζεξαπεία βιάβεο ζεσξείηαη φηη κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηεο κεζφδνπ. Καηά ηελ άπνςε ηνπ σο άλσ πξαγκαηνγλψκνλα ε βιάβε 
(δπζπιαζία) ηνπ ελάγνληνο, πνπ είρε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 3 cm, κπνξνχζε λα 
αληηκεησπηζζεί είηε κε ζηεξενηαθηηθή αθηηλνβφιεζε είηε κε εκβνιηζκφ. Οη επηπινθέο 



ηεο κεζφδνπ ηνπ εκβνιηζκνχ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε δεκηνπξγία εκβνιηθνχ 
εκθξάθηνπ ή ε αηκνξξαγία. Έκθξαθην ζεκαίλεη ζηέξεζε ηεο αηκάησζεο απφ κία 
πγηή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ, κε απνηέιεζκα λα ηζραηκεί ε πεξηνρή απηή θαη λα 
λεθξσζεί, Σν πνζνζηφ θαη ησλ δχν απηψλ επηπινθψλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 7%, 
φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ λεπξνρεηξνπξγηθή ηνπ Y.. Με ηνλ φξν δε επηπινθή θαηά 
ηελ εθαξκνγή κηαο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ ελλνείηαη έλα "ζχκβακα" πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ηελ εθαξκνζζείζα ζεξαπεία θαη ηε θχζε ηεο λφζνπ θαη είλαη εγγελήο θαη ζηε 
κέζνδν θαη ζηε λφζν. Παξφια δε ηα πξνθπιαθηηθά κέηξα, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 
εκπεηξία πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ν εθηειψλ ηελ επέκβαζε κεξηθέο θνξέο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα απνθιεηζζεί κία θαθή έθβαζε. Σα αγγεία ηεο δπζπιαζίαο είλαη 
παζνινγηθά αγγεία θαη ε παξνπζία κηαο ηέηνηαο λφζνπ ζηνλ εγθέθαιν δηαηαξάζζεη 
απφ κφλε ηεο θαη ηελ θπθινθνξία ησλ γεηηνληθψλ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ. 
Πεξαηηέξσ, απφ ηα απηά σο άλσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απνδείρζεθε φηη ν ελάγσλ 
κεηά ηε λνζειεία ηνπ θαη ηελ έμνδν ηνπ απφ ην ΠΓΝΑ "ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ" 
απεπζχλζεθε, θαηά ζχζηαζε ησλ ζεξαπφλησλ ηνπ ηαηξψλ θαη δε ηεο 
Νεπξνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ απηνχ, ζην ζεξαπεπηήξην "ΗΑΣΡΗΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΩΝ" θαη ζην αθηηλνρεηξνπξγηθν ηκήκα απηνχ ηεο ελαγφκελεο 
εηαηξείαο ... φπνπ νη πξνζηεζέληεο ηαηξνί απηήο ηνπ ζπζηήζαλε σο ηελ πιένλ 
ελδεδεηγκέλε κέζνδν ζεξαπείαο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ, ελφςεη θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο, ηνλ εκβνιηζκφ. Άιισζηε θαη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί ηνπ ζηνλ 
"ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ" ηνπ ζχζηεζαλ ηνλ εκβνιηζκφ σο ηελ πιένλ^ ελδεδεηγκέλε 
ζεξαπεπηηθή κέζνδν .... Ο ελάγσλ ζπλαίλεζε ζηελ ππνβνιή ηνπ ζε εκβνιηζκφ, 
φπσο ηνπ ππνδείρζεθε, θαη κάιηζηα εγγξάθσο, φπσο ν ίδηνο νκνινγεί ζηελ αγσγή 
ηνπ, θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξία εκβνιηζκνχ. Σνλ ελ ιφγσ εκβνιηζκφ ζα δηελεξγνχζε 
ν γάιινο επεκβαηηθφο αθηηλνιφγνο P. L., ηαηξφο παγθνζκίνπ θήκεο θαη εκβέιεηαο, 
πξνζηεζείο ηεο ελαγνκέλεο, έζησ θαη κε ηε κνξθή ηεο παξνρήο αλεμάξηεησλ 
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα ζηε κείδνλα ζθέςε ηεο παξνχζαο, 
θαζφζνλ δελ δηαθξηβψζεθε ε κνξθή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ ελαγνκέλε, 
γεγνλφο, φκσο, (ε πξφζηεζε), πνπ δελ ακθηζβεηείηαη εηδηθά απφ ηελ ηειεπηαία. ηα 
πιαίζηα απηά θαη ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη 
ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
δπζπιαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξηεξηνθιεβψδνπο 
δπζπιαζίαο ηνπ ελάγνληνο θαη δε ηεο δηακέηξνπ πνπ ήηαλ κεγαιχηεξε ησλ 3 cm θαη 
ηεο ζπλχπαξμεο θαη αλεπξπζκάησλ εληφο ηεο θσιέαο ησλ αγγείσλ ε επηινγή εθ 
κέξνπο ηνπ σο άλσ Γάιινπ επεκβαηηθνχ αθηηλνιφγνπ ηεο κεζφδνπ ηνπ εκβνιηζκνχ 
δελ δχλαηαη λα θαηαινγηζζεί σο ακειήο εθ κέξνπο ηνπ ζπκπεξηθνξά, αιιά σο νξζή 
ηαηξηθή επηινγή θαηαηείλνπζα ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ ελάγνληνο αζζελνχο. 
Πξάγκαηη, ζηηο 23-7-1994, ν ελάγσλ ππνβιήζεθε ζε πξψην εκβνιηζκφ απφ ηνλ σο 
άλσ Γάιιν επεκβαηηθφ αθηηλνιφγν, ν νπνίνο ήηαλ επηηπρήο, θαζφζνλ ππήξμε κία 
ειάηησζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο κέζα απφ ηε βιάβε, ε νπνία ζεκεησηένλ, ήηαλ 
δχζθνιε γηα ην ιφγν φηη ππήξραλ θαη αλεπξχζκαηα εληφο ηεο θσιέαο ησλ αγγείσλ, 
ρσξίο, φκσο ηελ πιήξε εμάιεηςε ηεο δπζπιαζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ν P. L. 
ζεσξνχζε φηη ν θίλδπλνο αηκνξξαγίαο παξέκεηλε πςειφο θαη επηβαιφηαλ θαη λένο 
πεξαηηέξσ εκβνιηζκφο. ηηο 8-10-1994, εκέξα άββαην, ν ελάγσλ εηζήρζε εθ λένπ 
ζην "Ηαηξηθφ Κέληξν Αζελψλ" γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δεχηεξνπ εκβνιηζκνχ απφ ηνλ 
απηφλ σο άλσ Γάιιν επεκβαηηθφ αθηηλνιφγν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ηνπ 
δεχηεξνπ απηνχ εκβνιηζκνχ απφ ακειή ρεηξηζκφ ηνπ δηελεξγήζαληνο απηφλ θαηά ηα 
άλσ Γάιινπ επεκβαηηθφο αθηηλνιφγνπ, ν νπνίνο δελ έιαβε ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα 
θαη δελ ελήξγεζε θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, δεκηνπξγήζεθε ζηνλ 
ελάγνληα ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία θαη αθνινχζσο αηκάησκα ζπλεπεία ηνπ 



νπνίνπ ρεηξνπξγήζεθε. Δηδηθφηεξα, απνδείρζεθε φηη κεηά ην δεχηεξν εκβνιηζκφ θαη 
ψξα 8.30’ κκ ηεο 8εο-10-1994 ν ελάγσλ κεηαθέξζεθε ζε ζάιακν ηνπ σο άλσ 
ζεξαπεπηεξίνπ ηεο ελαγνκέλεο ζε θαιή θαηάζηαζε ππφ ζπλερή, φκσο, 
παξαθνινχζεζε θαη ππφ ηε ιήςε νξξνχ. Όπσο δε πξνθχπηεη απφ ηα 
πξνζθνκηδφκελα κεη’ επηθιήζεσο απφ ηελ ελαγνκέλε δειηία εκεξήζηαο λνζειείαο 
ηνπ "ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΘΖΝΩΝ" κε εκεξνκελία 8-10-1994 ... ζηηο 10.00’ κ.κ. 
ηεο ίδηαο εκέξαο απηφο παξνπζίαζε αηκσδίεο ζην δεμί ρέξη θαη πφδη, νπφηε ...ηνπ 
ηέζεθε νξξφο, θαη αθνινχζσο παξνπζίαζε πάξεζε πξνζψπνπ θαη ΓΔ άλσ άθξνπ 
θαη ΓΔ θάησ άθξνπ. ηηο 1.30’ π.κ. ηεο επφκελεο εκέξαο, ήηνη ζηηο 9-10-1994, 
εκέξα Κπξηαθή, ν ελάγσλ νδεγήζεθε ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ζε 
θαηαζηνιή φπνπ θαη δηαζσιελψζεθε. Τπνβιήζεθε ζε αμνληθή ηνκνγξαθία 
εγθεθάινπ, ε νπνία έδεημε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κε δεκηνπξγία 
νηδήκαηνο θαη απψζεζε ηεο κέζεο γξακκήο θαη ν αζζελήο θαηφπηλ νδεγήζεθε ζην 
ρεηξνπξγείν φπνπ ππνβιήζεθε ζε αθαίξεζε ηνπ αηκαηψκαηνο απφ ηνλ 
λεπξνρεηξνπξγφ θ. Γ. θαη λνζειεχζεθε κέρξη 24-10-1994. ην .. εμηηήξην ηνπ ελ 
ιφγσ αζζελνχο απφ ην "ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΩΝ" αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: "Καηά ηελ 
πξνζπάζεηα εκβνιηζκνχ ηεο δπζπιαζίαο (2ε θνξά) δεκηνπξγία επκεγέζνπο 
ελδνεγθεθαιηθνχ αηκαηψκαηνο αξ. βξεγκαηντληαθήο πεξηνρήο. Δγθαηάζηαζε δεμηάο 
εκηπιεγίαο. Ο αζζελήο νδεγήζεθε επεηγφλησο εηο ηελ ΜΔΘ κε απνηδεκαηηθή αγσγή 
θαη ππεξεαξηζκφ θαη ελ ζπλερεία ερεηξνπξγήζε. Κξαληηνκή αξ. θαη αθαίξεζε ηνπ 
αηκαηψκαηνο. Αληηκεηψπηζε ελφο κφλνλ κέξνπο ηεο δπζπιαζίαο. Δμέξρεηαη ελ 
βειηηψζεη κε νδεγίεο θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή. Δπαλεμέηαζε ζε (ΓΤΟ) εβδνκάδεο. 
χζηαζηο δηα θπζηνζεξαπείεο πξνο απνθαηάζηαζηλ" .... Σν πξναλαθεξφκελν 
αηκάησκα ηνπ ελάγνληνο ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ 
εκβνιηζκνχ νθείιεηαη ζε ηξψζε αγγείνπ ζπλεπεία ηεο νπνίαο ζπγθεληξψζεθε 
πξννδεπηηθά αίκα θαη εκθάληζε ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ν αζζελήο, ήηνη ηηο σο άλσ 
αηκσδίεο θαη αθνινχζσο πάξεζε, γεγνλφο πνπ αλάγεηαη ζε ακειή ρεηξηζκφ ηνπ σο 
άλσ Γάιινπ επεκβαηηθνχ αθηηλνιφγνπ, πξνζηεζέληνο ηεο ελαγνκέλεο Ο 
ηζρπξηζκφο ηεο ελαγνκέλεο φηη ηα ζπκπηψκαηα (αηκσδίεο) ζηνλ αζζελή 
εκθαλίζζεθαλ 5 ψξεο κεηά ηνλ εκβνιηζκφ θξίλεηαη απνξξηπηένο σο νπζηαζηηθά 
αβάζηκνο, θαζφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη αηκσδίεο εκθαλίζζεθαλ ζηνλ αζζελή 
ζηηο 10.00’ κ.κ. ηεο 8εο-10-1994, ήηνη ζρεδφλ άκεζα, κφιηο δχν ψξεο πεξίπνπ κεηά 
ηνλ εκβνιηζκφ, ν νπνίνο έγηλε πεξί ψξα 7.00’ κ.κ., ελψ ν αζζελήο κεηαθέξζεθε 
ζηνλ ζάιακν ηνπ ζηηο 8.30’ κ.κ. ηεο εκέξαο απηήο. Δπίζεο, ν ηζρπξηζκφο ηεο 
ελαγνκέλεο φηη ε ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία ηελ νπνίαλ, θαηά ηα άλσ, ππέζηε ν 
ελάγσλ είλαη φκνηα κε εθείλε πνπ απηφο είρε ππνζηεί θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνλ 
"ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ" ζηηο 12-4-1994, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο θαη’ νπζίαλ αβάζηκνο, 
θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε εθείλε επξφθεηην γηα ππαξαρλσεηδή αηκνξξαγία, ε νπνία 
θαηά ηα πξνεθηεζέληα, αληηκεησπίζζεθε ζπληεξεηηθά, ελψ ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ελδνεγθεθαιηθφ αηκάησκα, ην νπνίν αληηκεησπίζζεθε κε 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Δμάιινπ, ην ελδνεγθεθαιηθφ αηκάησκα πνπ δεκηνπξγήζεθε 
ζηνλ αζζελή θαηά ην δεχηεξν εκβνιηζκφ ήηαλ "επκέγεζεο", φπσο ραξαθηεξηζηηθά 
αλαθέξεηαη ζην σο άλσ εμηηήξην ηνπ "ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΑΘΖΝΩΝ", γεγνλφο πνπ 
επηξξσλχεηαη θαη απφ ην φηη νη αηκσδίεο εκθαλίζζεθαλ ζηνλ ελάγνληα, θαηά ηα 
πξναλαθεξζέληα, δχν πεξίπνπ ψξεο κεηά ηνλ εκβνιηζκφ ζηηο 10.00’ κ.κ. ηεο 8εο-
10-1994, ην νπνίν φ σο άλσ επεκβαηηθφο αθηηλνιφγνο, κε δεδνκέλν φηη ν 
εκβνιηζκφο δηελεξγείηαη ππφ αγγεηνγξαθηθφ έιεγρν, φθεηιε θαη εδχλαην σο κέζνο 
ζπλεηφο ηαηξφο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (αλεμαξηήησο ηνπ φηη 
επξφθεηην γηα ηαηξφ παγθνζκίνπ θήκεο θαη εκβέιεηαο) λα εληνπίζεη θαη δηαπηζηψζεη 
θαη λα αληηκεησπίζεη άκεζα κε ηα ελδεδεηγκέλα κέζα θαη κεζφδνπο πνπ ππαγνξεχεη 



ε ηαηξηθή επηζηήκε θαζψο θαη λα παξαπέκςεη ηνλ αζζελή ζε ηαηξφ αλάινγεο 
εηδηθφηεηαο .... Πεξαηηέξσ, απνδείρζεθε φηη απφ 16-3-1995 κέρξη 19-3-1995 ν 
ελάγσλ εηζήρζε εθ λένπ ζην "ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΩΝ" πάζρσλ απφ αγγεηαθή 
δπζπιαζία εγθεθάινπ, φπνπ ππνβιήζεθε ζε αγγεηνγξαθία εγθεθάινπ ... Απφ ηελ 
ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ θέληξνπ απνζεξαπείαο "Αλάπιαζε" κε εκεξνκελία 19-3-
1997, ηελ νπνίαλ ππνγξάθεη ν θπζίαηξνο Σ., πξνθχπηεη φηη ν ελάγσλ είρε δεμηά 
εκηπάξεζε, ζπαζηηθφ πξφηππν βάδηζεο, αλάπιαζε θαη έζσ ζηξνθή δεμηάο 
πνδνθληκηθήο, γεληθεπκέλε ππεξηνλία θάησ δεμηνχ άθξνπ θαη δηαηαξαρέο ηεο ιεπηήο 
θηλεηηθφηεηαο δεμηνχ άλσ άθξνπ, ηνπ ζπλεζηήζε δε πξφγξακκα απνθαηαζηάζεσο 
δηαξθείαο ηνπιάρηζηνλ 4 κελψλ. Απφ 13-7-2003 κέρξη 15-7-2003 ν ελάγσλ 
λνζειεχζεθε ζηελ λεπξνινγηθή θιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ "Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ" ιφγσ 
θξίζεο "Δ" (εζηηαθή ζπκπινθή) ... ηηο 22-10-2003 ππνβιήζεθε ζε καγλεηηθή 
ηνκνγξαθία εγθεθάινπ ζην "ΑΡΔΣΑΗΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ", φπνπ πηζηψζεθαλ 
κεηεγρεηξεηηθέο αιινηψζεηο αξηζηεξνχ εγθεθαιηθνχ εκηζθαηξίνπ θαη εθηεηακέλε 
αξηεξηνθιεβψδεο δπζπιαζία αξηζηεξά βξεγκαηντληαθά κε παξνπζία ξνήο εληφο 
απηήο. εκεηψλεηαη πεξηεζηηαθή παζνινγηθή έληαζε αίκαηνο ζην θινηφ θαη ζηελ 
ππνθινηψδε ιεπθή νπζία, ζπκβαηή κε αιινηψζεηο εγθεθαινκαιάθπλζεο .... 
Αθνινχζσο, ζηηο 18-11-2003 ν ελάγσλ ππνβιήζεθε ζε ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 
ζηε "ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ". Ζ εμέηαζε απηή 
θαηαγξάθεη ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ 
θαη είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ εληφπηζε εζηηψλ εληφο ηνπ εγθεθάινπ απφ φπνπ 
ππξνδνηνχληαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο εμεηάζεσο ππνγξάθεη ε 
επίθνπξε θαζεγήηξηα λεπξνινγίαο Α. Υ. θαη αλαθέξεη φηη "θαηαγξάθνληαη άηππα 
ζπκπιέγκαηα αηρκήο - θχκαηνο πνπ εγγξάθνληαη ακθνηεξφπιεπξα ζε γεληθεπκέλε 
θαηαλνκή, κε αξηζηεξά επηθξάηεζε". Απφ ηελ απφ 2-12-2003 γλσκάηεπζε ηεο σο 
άλσ Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο πνπ ππνγξάθεη ε λεπξνιφγνο Μ. Α. πξνθχπηεη φηη ν 
ελάγσλ πάζρεη απφ θξίζεηο "Δ" .... Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην 
άγεηαη ζηελ θξίζε φηη ε δεμηά εκηπάξεζε ηνπ ελάγνληνο νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ, 
θαηά ηα άλσ, πξνζηεζέληνο Γάιινπ επεκβαηηθνχ αθηηλνιφγνπ ηεο ελαγνκέλεο, ζηελ 
Κιηληθή ηεο νπνίαο κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην βνεζεηηθφ ηεο πξνζσπηθφ εθηέιεζε ηνλ 
σο άλσ δεχηεξν εκβνιηζκφ, θαζφζνλ ην επειζφλ απηφ απνηέιεζκα ζπλδέεηαη 
άκεζα αηηησδψο κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο απηνχ, ν νπνίνο 
φθεηιε σο ηαηξφο θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο, κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο θαη πξφηππα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, αιιά θαη ηελ θνηλή πείξα θαη 
ινγηθή θαη ζε θάζε πεξίπησζε είρε ηε δπλαηφηεηα, κε βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπ 
ηδηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη ινηπέο πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο αλαγφκελεο 
ηδίσο ζην επάγγεικα ηνπ σο ηαηξνχ θαη κάιηζηα ηνπ δηθνχ ηνπ βειελεθνχο, ιφγσ θαη 
ηεο κεγάιεο εκπεηξίαο πνπ είρε σο εμεηδηθεπκέλνο ζηηο επεκβάζεηο απηέο 
(εκβνιηζκνχο), ψζηε λα δηελεξγήζεη ηνλ επίδηθν εκβνιηζκφ θαηά ηνπο γεληθψο 
παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ("lege artis"), λα απνηξέςεη ην 
αλσηέξσ απνηέιεζκα θαη δε ηε δεκηνπξγία ελδνεγθεθαιηθνχ αηκαηψκαηνο. 
Δηδηθφηεξα, απφ ακειή ρεηξηζκφ πξνθάιεζε ηξψζε αγγείνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δεχηεξνπ εκβνιηζκνχ ζηνλ ελάγνληα, φπσο πξνεθηέζεθε, θαη δελ εληφπηζε ην, θαηά 
ηα πξναλαθεξζέληα, δεκηνπξγεζέλ ελδνεγθεθαιηθφ αηκάησκα θαηά ηνλ εκβνιηζκφ 
απηφ, ψζηε λα αληηκεησπηζζεί απηφ άκεζα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο 
επηζηήκεο. πλαθφινπζα ππάξρεη θαη ζπλεπζχλε ηεο ελαγνκέλεο απφ ηε κεηαμχ 
ηνπο, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ζρέζε πξφζηεζεο πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ .... Δπνκέλσο, ην πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην ... έζθαιε .. σο 
πξνο ηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ πνπ ηνπ πξνζθνκίζζεθαλ, πνπ έθξηλε φηη "δελ 
απνδείρζεθε φηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ελάγνληνο νθείιεηαη ζε αληίζεηε κε 



ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ πξνζηεζέληνο απφ 
ηελ ελαγνκέλε λεπξναθηηλνιφγνπ" θαη απέξξηςε σο νπζηαζηηθά αβάζηκε ηελ αγσγή, 
θαηά ην βάζηκν πεξί ηνχηνπ ζρεηηθφ ιφγν ηεο εθέζεσο ηνπ ελάγνληνο. Απφ ηα απηά 
σο άλσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, απνδείρζεθε φηη ν ελάγσλ, ζπλεπεία ηεο σο άλσ 
αδηθνπξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζηεζέληνο απφ ηελ ελαγνκέλε ηαηξνχ, 
δεκηψζεθε θαηά ην πνζφ ηνπ 1.096.836 δξρ. πνπ δαπάλεζε γηα ηηο θπζηνζεξαπείεο 
- πδξνζεξαπείεο - εξγνζεξαπείεο ..., ην νπνίν, φκσο, πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην 
αηηεζέλ πνζφ ησλ 700.000 δξρ. ή 2.054,00 επξψ. Πεξαηηέξσ, ν ελάγσλ εμαηηίαο ηεο 
αδηθνπξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ σο άλσ πξνζηεζέληνο απφ ηελ ελαγνκέλε 
ηαηξνχ ππέζηε θαη εζηθή βιάβε γηα ηελ νπνία δηθαηνχηαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. 
Σν Γηθαζηήξην ιακβάλνληαο ππφςε ηηο σο άλσ ζπλζήθεο, ην είδνο θαη ην βαζκφ ηνπ 
πηαίζκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ, ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ 
ππέζηε ν ελάγσλ, ηνλ πφλν θαη ηελ ηαιαηπσξία πνπ απηφο δνθίκαζε, ην λεαξφ ηεο 
ειηθίαο ηνπ ηφηε ησλ 26 εηψλ θαη ην φηη ην σο άλσ πξφβιεκα , ήηνη ε δεμηά 
εκηπάξεζε ζα ηνλ αθνινπζεί εθφξνπ δσήο, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ησλ δηαδίθσλ θαη ηηο πεξηζηάζεηο, φπσο απηέο εθηηκψληαη κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο θαη ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, θξίλεη φηη ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο 
ηθαλνπνηήζεσο πξέπεη λα θαζνξηζζεί ζε 50.000 επξψ, ην νπνίν θξίλεηαη εχινγν, 
ήηνη αλάινγν κε ηηο σο άλσ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηεο έλδηθεο πεξίπησζεο, 
αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο ε αξρή απηή 
εμεηδηθεχεηαη κε ηελ σο άλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 932 ηνπ Α.Κ., γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. Δπνκέλσο, ν ελάγσλ γηα 
ηηο σο άλσ αηηίεο (απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηνπ θαη ρξεκαηηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε) 
δηθαηνχηαη απφ ηελ ελαγνκέλε σο πξνζηήζαζα ηνλ σο άλσ άιιν ηαηξφ θαη 
ζπλππεχζπλε κε απηφλ γηα ηελ πξναλαθεξφκελε ζσκαηηθή βιάβε απηνχ 
(ελάγνληνο) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 52.054 (2.054 + 50.000) επξψ ...". Με βάζε ηηο 
παξαδνρέο απηέο, ην Δθεηείν δέρζεθε ηελ έθεζε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ θαη αθνχ 
εμαθάληζε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε θαηά ην κέξνο πνπ απέξξηςε σο αβάζηκε ζηελ 
νπζία ηελ θχξηα αγσγή πνπ δέρζεθε αθνινχζσο ελ κέξεη ηελ αγσγή απηή θαη 
ππνρξέσζε ηελ αλαηξεζείνπζα λα ηνπ θαηαβάιεη λνκηκνηφθσο ην ζπλνιηθφ πνζφ 
ησλ 52.054 επξψ. Έηζη πνπ έθξηλε ην Δθεηείν δηέιαβε ζηελ απφθαζή ηνπ ζαθείο, 
επαξθείο θαη κε αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηφο ν έιεγρνο πεξί 
ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ νπζηαζηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
νπζηαζηηθή βαζηκφηεηα ηνπ αγσγηθνχ ηζρπξηζκνχ ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ φηη ε 
ζσκαηηθή βιάβε (δεμηά εκηπάξεζε), πνπ απηφο ππέζηε, νθεηιφηαλ ζε ακέιεηα ηνπ 
δηελεξγήζαληνο ηνλ δεχηεξν εκβνιηζκφ Γάιινπ ηαηξνχ, θαζψο θαη φηη ε ελαγνκέλε 
θαη ήδε αλαηξεζείνπζα επζχλεηαη σο πξνζηήζαζα απηφλ. Ζ ακειήο ζπκπεξηθνξά 
ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ εκβνιηζκφ επεκβαηηθνχ αθηηλνιφγνπ ηαηξνχ εμεηδηθεχεηαη 
επαξθψο ζηελ απφθαζε, απνδίδεηαη δε, αθελφο ζε ηξψζε αγγείνπ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ηνπ δεχηεξνπ εκβνιηζκνχ ηεο δπζπιαζίαο, απφ ακειή 
ρεηξηζκφ ηνπ δηελεξγήζαληνο απηφλ ηαηξνχ, ν νπνίνο δελ έιαβε ηα ελδεηθλπφκελα 
κέηξα θαη δελ ελήξγεζε θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, θαη είρε σο 
ζπλέπεηα ηελ εγθεθαιηθή αηκνξξαγία θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία αηκαηψκαηνο, 
κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα ηελ δεμηά εκηπάξεζε ηνπ ελάγνληνο θαη ήδε 
αλαηξεζηβιήηνπ, αθεηέξνπ δε ζηνλ κε έγθαηξν εληνπηζκφ (θαηά ηε δηελέξγεηα 
δειαδή ηνπ εκβνιηζκνχ) ηνπ δεκηνπξγεζέληνο ελδνεγθεθαιηθνχ αηκαηψκαηνο, ψζηε 
λα αληηκεησπηζζεί απηφ άκεζα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. Ζ 
ηξψζε δε ηνπ αγγείνπ, πνπ πξνθάιεζε ηελ αηκνξξαγία θαη θαηφπηλ ην αηκάησκα, 
κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη, φπσο 
έγηλε δεθηφ απφ ην Δθεηείν, ν εκβνιηζκφο δηελεξγείηαη ππφ αγγεηνγξαθηθφ έιεγρν, 



νπφηε ν δηελεξγήζαο ηνλ εκβνιηζκφ κπνξνχζε, σο κέζνο ζπλεηφο ηαηξφο ηεο 
εηδηθφηεηαο ηνπ, κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ηξψζεο ηνπ αγγείνπ, λα αληηκεησπίζεη άκεζα 
ηελ πξνθιεζείζα ζπλεπεία απηήο (ηξψζεο αγγείνπ) πξννδεπηηθή ζπγθέληξσζε 
αίκαηνο, ηεο νπνίαο ηα ζπκπηψκαηα (αηκσδίεο θαη εκηπάξεζε), εκθαλίζηεθαλ, 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε, δχν πεξίπνπ ψξεο κεηά ηελ επέκβαζε. Δπίζεο, ζηελ 
απφθαζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ν εκβνιηζκφο είλαη κία κέζνδνο θαηά ηελ νπνίαλ έλαο 
θαζεηήξαο πνπ εηζάγεηαη απφ ηε κεξηαία αξηεξία πξνσζείηαη κέρξη ηα εγθεθαιηθά 
αγγεία ηεο βιάβεο θαη εθεί εγρέεηαη ζηελ αξηεξία έλα εηδηθφ πιηθφ (θφιια glue), ην 
νπνίν απνθξάζζεη ηελ αξηεξία, κε απνηέιεζκα λα δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο 
πξνο ηε βιάβε. Αθφκε αλαθέξεηαη φηη ν δηελεξγήζαο ηνλ εκβνιηζκφ ηαηξφο ήηαλ 
πξνζηεζείο ηεο ελαγνκέλεο σο ρξεζηκνπνηήζαο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην βνεζεηηθφ 
πξνζσπηθφ απηήο θαη άξα φηη ε ηειεπηαία είλαη ζπλππεχζπλε απηνχ γηα ηε ζσκαηηθή 
βιάβε ηνπ ελάγνληνο. πλεπψο, ν πξψηνο αλαηξεηηθφο ιφγνο, εθ ηνπ άξζξνπ 559 
αξηζ. 19 Κ.Πνι.Γ., κε ηνλ νπνίν ππνζηεξίδνληαη ηα αληίζεηα, είλαη απνξξηπηένο σο 
αβάζηκνο. 

ΗV) Καηά ην άξζξν 559 αξηζ. 1 εδ. α Κ.Πνι.Γ, "αλαίξεζε επηηξέπεηαη αλ 
παξαβηάζηεθε θαλφλαο ηνπ νπζηαζηηθνχ δίθαηνπ ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
εξκελεπηηθνί θαλφλεο ησλ δηθαηνπξαμηψλ...". Ο θαλφλαο δηθαίνπ παξαβηάδεηαη, αλ 
δελ εθαξκνζηεί, ελψ ζπληξέρνπλ νη πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ, ή αλ εθαξκνζηεί, ελψ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο, θαζψο θαη αλ 
εθαξκνζηεί εζθαικέλα, ε δε παξαβίαζε εθδειψλεηαη είηε κε ςεπδή εξκελεία, είηε 
κε θαθή εθαξκνγή, δειαδή κε εζθαικέλε ππαγσγή (Οι. ΑΠ 7/2006, 4/2005). 
Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 281 ΑΚ "Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαγνξεχεηαη αλ 
ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα φξηα πνπ επηβάιινπλ ε θαιή πίζηε ή ηα ρξεζηά ήζε ή ν 
θνηλσληθφο ή νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο". Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο 
απηήο "θαιή πίζηε" ζεσξείηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξεζηνχ θαη ζπλεηνχ αλζξψπνπ, 
πνπ επηβάιιεηαη θαηά ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο ελεξγείαο, ελψ σο θξηηήξην ησλ 
"ρξεζηψλ εζψλ" ρξεζηκεχνπλ νη ηδέεο ηνπ θαηά γεληθή αληίιεςε ρξεζηψο θαη 
εκθξφλσο ζθεπηφκελνπ αλζξψπνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο δελ αξθεί 
θαηαξρήλ κφλε ε επί καθξφ ρξφλν αδξάλεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα 
ηνπ, νχηε ε θαιφπηζηε πεπνίζεζε ηνπ ππφρξενπ φηη δελ ππάξρεη ην δηθαίσκα θαη’ 
απηνχ ή φηη δελ πξφθεηηαη ηνχην λα αζθεζεί, νχηε θαη’ αλάγθελ απφ ηελ άζθεζή ηνπ 
λα δεκηνπξγνχληαη απιψο δπζκελείο ή θαη αθφξεηεο επηπηψζεηο γηα ηνλ ππφρξεν, 
αιιά απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ θαη γεληθψο ε 
ζπλδξνκή ηδηαίηεξσλ πεξηζηάζεσλ, αλαγνκέλσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηφζν ηνπ 
δηθαηνχρνπ φζν θαη ηνπ ππφρξενπ, εθφζνλ φκσο απηή ηνπ ηειεπηαίνπ ηειεί ζε 
αηηηψδε ζρέζε κε εθείλε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη δελ είλαη άζρεηε κε απηήλ, ψζηε ε 
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνβαίλεη αληίζεηε ζηηο πεξί δηθαίνπ θαη εζηθήο 
αληηιήςεηο ηνπ κέζνπ θνηλσληθνχ αλζξψπνπ (Οι. Α.Π. 8/2001, ΑΠ 207/2014). 
Αλαθνξηθψο δε κε ηελ αδξάλεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ε δηάξθεηα ηεο είλαη άζρεηε κε ηε 
ζπκπιήξσζε ή φρη ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο, ε νπνία απνηειεί ηδηαίηεξν ιφγν 
απνζβέζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ πξέπεη λα πξνβάιιεηαη εηδηθψο (Οι. Α.Π. 
17/1995). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 
απφθαζε θαη φζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο ελαγνκέλεο θαη ήδε αλαηξεζείνπζαο 
πεξί θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ελάγνληνο θαη ήδε 
αλαηξεζηβιήηνπ, έγηλαλ δεθηά ηα εμήο: "Δμ άιινπ, απνξξηπηέα θξίλεηαη σο κε 
λφκηκε θαη ε πξσηνδίθσο παξαδεθηά πξνβιεζείζα έλζηαζε πεξί θαηαρξεζηηθήο 
αζθήζεσο ηεο ελδίθνπ αγσγήο γηα ην ιφγν φηη απηή αζθήζεθε, θαηά ηνπο 
ηζρπξηζκνχο ηεο ελαγνκέλεο, κία κφιηο εκέξα πξν ηεο πεληαεηνχο παξαγξαθήο 



απηήο θαη ελψ ν ίδηνο ν ελάγσλ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο ππνβνιήο ηνπ ζε 
δεχηεξν εκβνιηζκφ επηζθέθζεθε θαη’ επαλάιεςε ηαηξνχο ηεο πξνο δηελέξγεηα 
εμεηάζεσλ, αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ηεο θαηαζηάζεσο ηεο πγείαο ηνπ ρσξίο λα 
εθθξάζεη πνηέ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ, δεκηνπξγψληαο, έηζη, ζε απηή ηελ εχινγε 
πεπνίζεζε φηη δελ ζα αζθήζεη ηηο έλδηθεο αμηψζεηο ηνπ, θαζφζνλ θαη αιεζή 
ππνηηζέκελα ηα ζπγθξνηνχληα απηή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δελ θαζηζηνχλ 
θαηαρξεζηηθή ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 
281 ΑΚ θαη δε κε ηελ εηδηθφηεξε κνξθή ηεο αδξάλεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ...". Έηζη πνπ 
έθξηλε ην Δθεηείν νξζά εξκήλεπζε ηελ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 281 
ΑΚ, ηελ νπνία δελ παξαβίαζε επζέσο ή εθ πιαγίνπ κε ηελ κε εθαξκνγή ηεο. Καη 
απηφ δηφηη, φπσο πξνεθηέζεθε, κφλε ε επί ζρεδφλ πέληε έηε αδξάλεηα ηνπ 
δηθαηνχρνπ αλαηξεζηβιήηνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηνπ, φπσο θαη ε θαιφπηζηε 
πεπνίζεζε ηεο ππφρξεεο αλαηξεζείνπζαο φηη απηφ δελ ζα αζθεζεί, δελ αξθνχλ γηα 
λα θαηαζηήζνπλ θαηαρξεζηηθή ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο, εθφζνλ δελ έγηλε επίθιεζε 
απφ ηελ αλαηξεζείνπζα ηδηαίηεξσλ πεξηζηάζεσλ πνπ λα θαζηζηνχλ ηελ άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο αληίζεηε ζηηο πεξί δηθαίνπ θαη εζηθήο αληηιήςεηο ηνπ κέζνπ θνηλσληθνχ 
αλζξψπνπ. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη αβάζηκνο ν εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 1 Κ.Πνι.Γ. ηξίηνο 
αλαηξεηηθφο ιφγνο, κε ηνλ νπνίν ε αλαηξεζείνπζα ππνζηεξίδεη ηα αληίζεηα. 

V) Καηφπηλ απηψλ, πξέπεη ε ππφ θξίζε αίηεζε αλαίξεζεο λα απνξξηθζεί, λα 
εηζαρζεί ην θαηαβιεζέλ παξάβνιν ζην Γεκφζην Σακείν (άξζξν 495 παξ. 4 
Κ.Πνι.Γ, φπσο ε παξάγξαθνο απηή πξνζηέζεθε κε άξζξν 1 παξ. 2 Ν. 4055/2012 
κε έλαξμε ηζρχνο 2-4-2012) θαη λα θαηαδηθαζηεί ε αλαηξεζείνπζα ζηε δηθαζηηθή 
δαπάλε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ ιφγσ ηεο ήηηαο ηεο (άξζξα 176 θαη 183 Κ.Πνι.Γ.). 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Απνξξίπηεη ηελ ππφ θξίζε αίηεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
"ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΩΝ Δ.Α.Δ." γηα αλαίξεζε ηεο 6426/2013 απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ 
Αζελψλ Γηαηάζζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ παξαβφινπ ζην Γεκφζην Σακείν 

Καηαδηθάδεη ηελ αλαηξεζείνπζα ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ, ηελ 
νπνία νξίδεη ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ (2.700) επξψ. 

ΚΡΗΘΖΚΔ, απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα, ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2015. 

ΓΖΜΟΗΔΤΘΖΚΔ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ, ζηελ Αζήλα, ζηηο 
17 Μαξηίνπ 2016. 
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