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Σ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

 

Ο Α, γηαηξόο θαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ρεηξνπξγηθήο ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ, πξαγκαηνπνίεζε επέκβαζε αθαίξεζεο ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο 

ζηνλ 65ρξνλν Γ θαη ζηε ζπλέρεηα είρε ηελ επζύλε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο 

κεηεγρεηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ. Ωζηόζν, ν Α πξνέβε ζε 

εζθαικέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο θαηά ην κεηεγρεηξεηηθό ζηάδην 

έηζη ώζηε επήιζε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλσηέξσ ρεηξνπξγεζέληνο 

αζζελνύο. Μεηά ηελ εμέιημε απηή ν δεύηεξνο θαηεγνξνύκελνο Β, αληίζεηα κε 

ηα δηδάγκαηα θαη ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο ηνπ ελόςεη θαη ηεο ζέζεσο ηνπ 

(ηαηξόο-θαζεγεηήο ρεηξνπξγηθήο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη δηεπζπληήο 

ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο), δελ είρε ηελ νθεηιόκελε επνπηεία επί ησλ ηαηξηθώλ 

πξάμεσλ ηνπ ζπγθαηεγνξνπκέλνπ ηνπ ηαηξνύ Α. θαη απείρε ηεο παξνρήο πξνο 

απηόλ ησλ απαξαίηεησλ ηαηξηθώλ ππνδείμεσλ θαη θιηληθώλ ζπζηάζεσλ πξνο 

επηηπρή ζεξαπεπηηθή έθβαζε ηεο πεξίπησζεο. Λόγσ ηεο ζπλνιηθήο 

πξναλαθεξζείζαο ζπκπεξηθνξάο ακθνηέξσλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 

ζεκεηώζεθε ξαγδαία ρεηξνηέξεπζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο, ν νπνίνο ηειηθά 

θαηέιεμε, κε ην ζάλαην ηνπ λα απνδίδεηαη ζε κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα. 

Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο από ακέιεηα, 

απαηηείηαη ν ζάλαηνο ηνπ αζζελνύο λα νθείιεηαη ζε ακειή παξάβαζε από ηνλ 

ηαηξό ησλ θνηλώο αλαγλσξηζκέλσλ θαλόλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ κπνξεί λα γελλεζεί ακθηζβήηεζε θαη πνπ ε ελέξγεηά ηνπ δελ ήηαλ 

ζύκθσλε κε ην αληηθεηκεληθώο επηβαιιόκελν θαζήθνλ επηκέιεηαο. ρεηηθά κε 

ηνλ αηηηώδε ζύλδεζκν, πξέπεη ε πξάμε ή ε παξάιεηςε ηνπ δξάζηε λα ήηαλ 

έλαο από ηνπο παξαγσγηθνύο όξνπο ηνπ απνηειέζκαηνο, ρσξίο ηνλ νπνίν δελ 

ζα επεξρόηαλ απηό, αλεμάξηεηα από ην εάλ ζπλέβαιαλ θαη άιινη όξνη, 

ακέζσο ή εκκέζσο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάλνκε πξάμε ηνπ γηαηξνύ 

ζπλίζηαηαη ζε παξάιεηςε γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ αξθεί ε 

ππόζεζε νηη «αλ είραλ γίλεη εγθαίξσο νη παξαιεηθζείζεο επηβεβιεκέλεο 

ελέξγεηεο, κε πηζαλόηεηα πνπ αγγίδεη ηα όξηα ηεο βεβαηόηεηαο ν ζάλαηνο ηνπ 



αζζελνύο δελ ζα είρε επέιζεη». ηελ ηαηξηθή δελ κπνξεί λα ππάξμεη απνιύησο 

βεβαία ηέηνηα πξόβιεςε ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη κόλν κε πηζαλόηεηεο 

αγγίδνπζεο ηα όξηα ηεο βεβαηόηεηαο κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη κηα ηέηνηα 

εμέιημε. 

ηελ πξνθεηκέλε, ην ελ ιόγσ ζαλαηεθόξν απνηέιεζκα επήιζε ιόγσ ηεο 

δηαδνρηθώο επηδεηρζείζεο παξάιιειεο θαη ζπγθιίλνπζαο ακειείαο ακθνηέξσλ 

ησλ θαηεγνξνπκέλσλ σο επηιεθζέληνο θαη επνπηεύνληνο ηαηξνύ αληίζηνηρα, 

νθείιεηαη δε (σο κόλεο ελεξγνύο αηηίαο ηεο επέιεπζεο ηνπ) απνθιεηζηηθώο 

ζηελ ελάληηα ζηνπο θαλόλεο θαη ζηηο γεληθέο επηζηεκνληθέο αξρέο ηεο ηαηξηθήο 

δξάζεο θαη ησλ δύν θαηεγνξνπκέλσλ. Πιεξνύηαη ε πξνϋπόζεζε ηνπ 

αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ αλάκεζα ζηηο παξαιείςεηο ηνπ Α θαη ην ζάλαην ηνπ Γ, 

αθνύ ζαθώο θαη ρσξίο αληηθάζεηο ή ελδνηαζηηθέο ζθέςεηο αλαθέξεηαη όηη ζηελ 

επέιεπζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνύο ζπλέβαιαλ νη σο άλσ παξαιείςεηο ηνπ 

(ζπγθιίλνπζεο κε απηέο ηνπ ζπγθαηεγνξνπκέλνπ ηνπ Β) θαζώο θαη όηη, αλ 

είραλ γίλεη εγθαίξσο νη παξαιεθζείζεο επηβεβιεκέλεο ελέξγεηεο, κε 

πηζαλόηεηα πνπ αγγίδεη ηα όξηα ηεο βεβαηόηεηαο ν ζάλαηνο ηνπ αζζελνύο δελ 

ζα είρε επέιζεη. 

 


