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ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Α1' Πνιηηηθφ Σκήκα 

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Βαζίιεην Λπθνχδε, Αληηπξφεδξν Αξείνπ Πάγνπ, 
Ι. ίδεξε, Νηθφιαν Λενληή, Γεψξγην Γεσξγέιιε θαη Γεκήηξην Κξάλε, Αξενπαγίηεο. 

πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2012, κε ηελ παξνπζία 
θαη ηεο Γξακκαηέσο Υξηζηίλαο ηαπξνπνχινπ, γηα λα δηθάζεη ηελ ππφζεζε κεηαμχ: 

Σσλ αλαηξεζεηφλησλ: 1. Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "Αλψλπκε Δηαηξεία 
Τπεξεζηψλ θαη Έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Γελεηηθήο θαη 
Βηνηερλνινγίαο" θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν "GENOMEDICA Α.Δ.", πνπ εδξεχεη ζηνλ ... 
θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, 2. Υ. Κ. ηνπ Υ., Μνξηαθνχ Βηνιφγνπ θαη 3. M. P. ηνπ G., 
θαηνίθσλ ..., νη νπνίνη εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπο 
Λάκπξν Γεσξγαθφπνπιν, πνπ δελ θαηέζεζε πξνηάζεηο. 

Σσλ αλαηξεζηβιήησλ: 1. Ι. Υ. ηνπ Κ. θαη 2. Β. Σ. ηνπ Α. ζπδ. Ι. Υ., θαηνίθσλ ..., νη 
νπνίνη εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηνπο Γεψξγην 
Σξηαληαθπιιάθε θαη Θεφδσξν Κνπηζνχκπα. 

Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 21 Απγνχζηνπ 2006 αγσγή ησλ ήδε 
αλαηξεζηβιήησλ πνπ θαηαηέζεθε ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Πεηξαηψο. Δθδφζεθαλ 
νη απνθάζεηο: 4591/2009 νξηζηηθή ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 22/2011 ηνπ Δθεηείνπ 
Πεηξαηψο. Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο δεηνχλ νη αλαηξεζείνληεο κε ηελ 
απφ 26 επηεκβξίνπ 2011 αίηεζή ηνπο. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη 
δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ, φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. Ο Δηζεγεηήο Αξενπαγίηεο, 
Νηθφιανο Λενληήο, αλέγλσζε ηελ απφ 5 Ννεκβξίνπ 2012 έθζεζή ηνπ, κε ηελ νπνία 
εηζεγήζεθε ηελ απφξξηςε ηεο 90/26-9-2011 αηηήζεσο γηα αλαίξεζε ηεο 
22/24.1.2011 απνθάζεσο ηνπ Δθεηείνπ Πεηξαηψο. 

Ο πιεξεμνχζηνο ησλ αλαηξεζεηφλησλ δήηεζε ηελ παξαδνρή ηεο αηηήζεσο, νη 
πιεξεμνχζηνη ησλ αλαηξεζηβιήησλ ηελ απφξξηςή ηεο, θαζέλαο δε ηελ θαηαδίθε ησλ 
αληηδίθνπ ηνπ ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ. 



 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Με ηελ θξηλφκελε 90/26-9-2011 αίηεζε αλαηξέζεσο πξνζβάιιεηαη ε 22/24-1-2011 
απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Πεηξαηψο, θαηάιεμε ηεο αθφινπζεο δηαδηθαζηηθήο 
δηαδξνκήο, θαη' επηηξεπηή, θαηά ην άξζξν 561 παξ.2 ΚΠνιΓ, εθηίκεζε ησλ 
δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ. 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ 7131/24-8-2006 αγσγή εθέξεην πξνο δηάγλσζε αμίσζε 
ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ησλ δη' απηήο ελαγφλησλ θαη ήδε αλαηξεζηβιήησλ πξνο 
απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ απφ ηελ πξνζβνιή ηεο 
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο κε ηελ απνδηδφκελε ζηνπο δεχηεξν θαη ηξίην ησλ 
ελαγνκέλσλ άδηθε θαη ππαίηηα, απφ ακέιεηα, πξάμε θαηά ηελ παξνρή ηαηξηθψλ 
ππεξεζηψλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζην δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην ηεο ζπλελαγνκέλεο 
ηνπο αλψλπκεο εηαηξείαο, ζπλδεφκελνη κεη' απηήο κε ηελ έλλνκε ζρέζε ηεο 
πξνζηήζεσο. Δπί ηεο ελ ιφγσ αγσγήο εθδφζεθε, θαηά κεξηθή παξαδνρή ηεο, ε 
4591/2009 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο θαη ζε δεχηεξν 
βαζκφ, θαη' απνδνρή ηεο 57/14-1-2010 εθέζεσο ησλ ελαγνκέλσλ, εμαθάληζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο δη' απηήο πξσηνβάζκηαο απνθάζεσο θαη εμέηαζε θαη' νπζίαλ ηεο 
ππνζέζεσο, ε 22/2011 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Πεηξαηψο, θξίζε ηεο ηελ νπνία 
ζηήξημε ζηηο αθφινπζεο αλαηξεηηθψο αλέιεγθηεο νπζηαζηηθέο παξαδνρέο ηεο. 
Δηδηθφηεξα δηέιαβε ζηηο αηηηνινγίεο ηεο, θαη' αθξηβή θαηά ηνχην αληηγξαθή ηεο: "Οη 
ελάγνληεο είλαη ζχδπγνη, ε δεχηεξε δε απ' απηνχο θαηά ηηο αξρέο ηνπ 2005 
δηαπίζησζε φηη είλαη έγθπνο ζην πξψην ηνπο ηέθλν θαη άξρηζε απφ ηφηε λα 
παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά απφ καηεπηήξα - γπλαηθνιφγν. ηηο 10.5.005 ε δεχηεξε, 
θαζψο δηήλπε ηελ 21ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο, ππνβιήζεθε ζε ππεξερνγξαθηθή 
εμέηαζε, κέζσ ηεο νπνίαο δηαπηζηψζεθε φηη ην έκβξπν παξνπζίαδε ππεξερνγελέο 
έληεξν, φηη δειαδή ην έληεξν ηεινχζε ζε δηάηαζε. Δπεηδή ε ππεξερνγέλεηα ηνπ 
εληέξνπ απνηειεί έλδεημε φηη ην έκβξπν ελδέρεηαη λα πάζρεη απφ ζχλδξνκν Down ή 
απφ θπζηηθή ίλσζε, ε νπνία είλαη ζνβαξφηαηε αλίαηε αζζέλεηα θαη νδεγεί ην ηέθλν 
αξγά ή γξήγνξα ζην ζάλαην, θαηά ηα εθηηζέκελα εηδηθφηεξα πην θάησ, ηφζν ν 
γηαηξφο πνπ δηελήξγεζε ην ππεξερνγξάθεκα φζν θαη ν καηεπηήξαο γπλαηθνιφγνο, 
αθνχ εμήγεζαλ ζηνπο ελάγνληεο ηα αλσηέξσ θαη φηη παηδηά πνπ λνζνχλ απφ ηελ 
θπζηηθή ίλσζε "δελ ηα αθήλνπλ λα γελλεζνχλ", ζπλέζηεζαλ ζ' απηνχο λα 
ππνβιεζνχλ ηφζν νη ίδηνη φζν θαη ην έκβξπν ζε εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ ηεο ελ 
ιφγσ λφζνπ. Η λφζνο απηή (θπζηηθή ίλσζε ή θπζηηθή ηλψδεο λφζνο ή ηλνθπζηηθή 
λφζνο) αλήθεη ζηηο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο θαη κεηαδίδεηαη απφ ηνπο γελλήηνξεο 
κέζσ ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, απνηειεί δε κία ζνβαξά αλίαηε, ρξφληα εμειηζζφκελε 
θαη ζπρλά κνηξαία γελεηηθή αζζέλεηα ησλ βιελλνγφλσλ αδέλσλ ηνπ ζψκαηνο. 
χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Carolyn Richards θαη Wayne Groody "Πξνγελλεηηθφο 
Έιεγρνο γηα θπζηηθή ίλσζε "Παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ", ε θπζηηθή ίλσζε απνηειεί 
κία πνιπζπζηεκηθή αζζέλεηα κε βιάβεο ζε πνιιά φξγαλα, ζρεηηδφκελε κε κία φρη 
θπζηνινγηθή παρχξξεπζηε γινηψδε νπζία απφ επηζήιηα θχηηαξα πνπ 
απνθξάζζνπλ αλαπλεπζηηθέο νδνχο θαη πφξνπο. Δίλαη αιήζεηα φηη ε ρξφληα 
απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα είλαη ε κεγαιχηεξε αηηία λφζεζεο ή πξφσξνπ 
ζαλάηνπ. Οη αζζελείο φκσο κε θπζηηθή ίλσζε κπνξεί επίζεο λα ππνθέξνπλ απφ 
παγθξεαηηθή αλεπάξθεηα, εληεξηθή απφθξαμε, δηαβήηε, θίξξσζε ηνπ ήπαηνο, 
θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο, αθπδάησζε εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο απψιεηαο αιάησλ 
κε ηνλ ηδξψηα θαη ηγκνξίηηδα. Μεξηθνί αζζελείο πεζαίλνπλ ζε κηθξή παηδηθή ειηθία 



απφ εηιεφ απφ κεθψλην, ππνλαηξηαηκηθή αθπδάησζε, ζνβαξή έιιεηςε πξσηετλψλ ή 
βιάβε αλαπλεπζηηθνχ. Καηά δε ηνλ ..., Παηδίαηξν-Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Κπζηηθήο 
Ίλσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγία νθία", "Η θπζηηθή ίλσζε είλαη έλα ρξφλην 
λφζεκα ρσξίο ξηδηθή ζεξαπεία. Η ζεκεξηλή ζεξαπεπηηθή αγσγή είλαη κφλν 
ζπκπησκαηηθή θαη απνζθνπεί ζηελ αλαζηνιή ηεο εμέιημεο ηεο λφζνπ κε ηελ 
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ επηπινθψλ. Πιήηηεη δηάθνξα φξγαλα ηνπ 
ζψκαηνο, φκσο ε αρίιιεηνο πηέξλα ηνπ αζζελή κε θπζηηθή ίλσζε είλαη ν πλεχκνλαο 
θαη ην 95% ησλ αζζελψλ θαηαιήγεη απφ πλεπκνληθή αλεπάξθεηα". Όκσο ε 
βαξχηεηα ηεο λφζνπ πνηθίιιεη θαηά πεξίπησζε θαη νδεγεί ζπρλά ζηνλ πξφσξν 
ζάλαην ηνπ λνζνχληνο αηφκνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε ηεο θπζηηθήο ίλσζεο 
ζηα λνζνχληα άηνκα είλαη δεδνκέλν φηη νη γνλείο παηδηψλ κε θπζηηθή ίλσζε είλαη 
ππνρξεσηηθά θνξείο ηεο λφζνπ απνιχησο πγηείο, δίδνπλ φκσο ν θαζέλαο ην 
παζνινγηθφ ηνπ γνλίδην ζην πάζρνλ ηέθλν ηνπο, ην νπνίν θέξεη έηζη δχν 
παζνινγηθά γνλίδηα. Όηαλ δχν θνξείο έξρνληαη ζε γάκν θαη ηεθλνπνηνχλ ππάξρεη 
πηζαλφηεηα 25% απφθηεζεο ηέθλνπ πάζρνληνο απφ θπζηηθή ίλσζε, 50% 
απφθηεζεο ηέθλνπ πνπ είλαη ην ίδην θνξέαο ηεο λφζνπ θαη 25% απφθηεζεο ηέθλνπ 
πγηνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ειέγρνληαη νη γνλείο γηα κεηαιιάμεηο ηεο 
ηλψδνπο θπζηηθήο λφζνπ, παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζην 
έκβξπν γηα ζπγγελείο ινηκψμεηο θαη γηα θαξπφηππν (ζχλδξνκν Down). Δάλ 
δηαπηζησζεί φηη ν έλαο ή θαη νη δχν γνλείο είλαη θνξείο ηεο ηλψδνπο θπζηηθήο λφζνπ, 
ηφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κνξηαθφ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ζην έκβξπν. 
Πάλησο, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, εηδηθή έλδεημε γηα πξνγελλεηηθφ έιεγρν ηνπ 
θπνθνξνχκελνπ απνηειεί ε αλεχξεζε ππεξερνγελνχο εληέξνπ ηνπ εκβξχνπ, 
αληρλεπφκελνπ κε ππέξερν θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηεο θχεζεο, θαζφζνλ ην 
ππεξερνγελέο έληεξν κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηλνθπζηηθή λφζν, ζε ρξσκνζσκηθφ 
ζχλδξνκν (ζχλδξνκν Down) ή ζε ζπγγελή ινίκσμε ηνπ εκβξχνπ. Σν ππεχζπλν 
γνλίδην ηεο ηλνθπζηηθήο λφζνπ είλαη ην γνλίδην CFTR, ην νπνίν επέηξεςε ζηελ 
ηαηξηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα αλαιχζεη ηηο βιάβεο ηνπ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
νδεγήζνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ. Οη βιάβεο απηέο ζην DNA ηνπ γνληδίνπ 
CFTR, πνπ νλνκάδνληαη κεηαιιάμεηο, είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παζνινγηθή έθθξαζε 
ηνπ γνληδίνπ. Όηαλ θαη ηα δχν αληίγξαθα ηνπ γνληδίνπ έρνπλ κία ηέηνηα κεηάιιαμε, 
ηφηε ην άηνκν πάζρεη θαη ιέγεηαη νκνδπγψηεο (ίδηα κεηάιιαμε θαη ζηα δχν 
αληίγξαθα) ή δηπιφο εηεξνδπγψηεο (δηαθνξεηηθή κεηάιιαμε ζην θάζε αληίγξαθν). 
Όηαλ ε κεηάιιαμε βξίζθεηαη κφλν ζην έλα αληίγξαθν ηφηε ην άηνκν είλαη θνξέαο ηεο 
λφζνπ. Ο αξηζκφο ησλ κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην CFTR ηεο ηλνθπζηηθήο λφζνπ, πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζνπλ ηε λφζν, είλαη δπζηπρψο κεγάινο (>900). Η ρψξα 
καο εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηηο κεηαιιάμεηο ηεο ηλνθπζηηθήο λφζνπ, κε 
απνηέιεζκα ε θχξηα κεηάιιαμε ΓF508 ηεο λφζνπ λα απαληάηαη ζηελ Διιάδα ζε 
Έιιελεο αζζελείο ζε ζπρλφηεηα πεξίπνπ 53,4%, ελψ ε δεχηεξε ζε ζεηξά κεηά ηε 
ΓF508 θαη πην θνηλή κεηάιιαμε, ήηνη ε 621 + 1G>T, λα απαληάηαη ζε Έιιελεο 
αζζελείο ζε ζπρλφηεηα 5,72%. Σα δηαγλσζηηθά θέληξα γελεηηθήο ζηελ Διιάδα 
εθηεινχλ ην κνξηαθφ έιεγρν ηεο λφζνπ κε ηελ αλίρλεπζε κέρξη 33 ή 36 
κεηαιιάμεσλ, πνπ θαιχπηνπλ πνζνζηφ κεηαμχ 78% κε 86% ησλ κεηαιιάμεσλ [βι. 
ηα αλαγξαθφκελα ζην απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Κέληξνπ Γελεηηθήο, ην 
νπνίν δηεπζχλεη ν ..., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Ιαηξφο-Γελεηηζηήο, θαη ηνλ πίλαθα 1 
ησλ κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην CFTR ζε Έιιελεο αζζελείο κε ηλνθπζηηθή λφζν, πνπ 
απνηειεί πεξηερφκελν ηεο έθδνζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ιαηξηθήο Γελεηηθήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζρεηηθά κε ηελ Ιλνθπζηηθή Νφζν (2° Μεηεθπαηδεπηηθφ 
εκηλάξην Γελεηηθήο), κε νκηιεηέο ηνπο ....]. Οη ελάγνληεο, ινηπφλ, αθνχ έιαβαλ 
γλψζε απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηαηξνχο, ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο λφζνπ, 



απνθάζηζαλ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ γηα ην 
κνξηαθφ έιεγρν ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ήηαλ ζεηηθά θαη απηνί ήηαλ θνξείο ηεο λφζνπ, 
ηφηε ε δεχηεξε απ' απηνχο, πινπνηψληαο ηελ θνηλή κε ην δεχηεξν ελάγνληα 
απφθαζε ηνπο, αθνξψζα ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο βίν, ζα πξνέβαηλε ζε ηερλεηή 
δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα ιφγνπο επγνληθνχο, ελφςεη ηεο έλδεημεο ηεο 
ππεξερνγέλεηαο ηνπ εληέξνπ ηνπ θπνθνξνχκελνπ θαη δεδνκέλνπ επίζεο θαη ηνπ φηη 
ππήξρε ρξφλνο πξνο ηνχην (ε ελάγνπζα δελ είρε αθφκε ζπκπιεξψζεη ηελ 24ε 
εβδνκάδα ηεο θχεζεο). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη ελάγνληεο ππνβιήζεθαλ ζε εηδηθέο γηα 
ην πξφβιεκα ηνπο εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα ζηηο 11.5.2005 ν ηαηξφο 
Γ. Π. πξνέβε ζε αηκνιεςία ζηνπο ελάγνληεο θαη απέζηεηιε, γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ηα 
ζρεηηθά δείγκαηα αίκαηνο ζην ηδησηηθφ δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην ηεο πξψηεο 
ελαγνκέλεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ - GENOMEDICA SA" θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν "GENOMEDICA 
SA", πνπ απνηειεί Δξγαζηήξην Γελεηηθήο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο 
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο ηελ ίδηα σο άλσ 
εκεξνρξνλνινγία ν ηαηξφο Γ. Π. έιαβε, κε ηε κέζνδν ηεο ακληνπαξαθέληεζεο, 
ακληαθφ πγξφ απφ ηε δεχηεξε ελάγνπζα, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί 
πξνγελλεηηθφο θπηηαξηθφο έιεγρνο ζην θπνθνξνχκελν θαη απέζηεηιε απζεκεξφλ, γηα 
ινγαξηαζκφ επίζεο ησλ ελαγφλησλ, ην δείγκα ζην ίδην σο άλσ δηαγλσζηηθφ 
εξγαζηήξην. Η αλαγξαθφκελε ζην απφ 11.5.2005 παξαπεκπηηθφ ηνπ σο άλσ 
ηαηξνχ αηηία παξαπνκπήο ησλ ηξηψλ δεηγκάησλ βηνινγηθνχ θαη γελεηηθνχ πιηθνχ 
ήηαλ απηνιεμεί "ιφγσ ππεξερνγελνχο εληέξνπ", πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί 
έιεγρνο αλαθνξηθά κελ κε ην έκβξπν ηνπ θαξπφηππνπ ηνπ εκβξχνπ, ηεο QF-PCR, 
ηνπ θχινπ ηνπ εκβξχνπ θαη ηεο κεηάιιαμεο ΓF508 ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ζην 
έκβξπν, αλαθνξηθά δε κε ηνπο γνλείο-ελάγνληεο ηεο ηλνθπζηηθήο λφζνπ ζε απηνχο, 
ππφ ηελ έλλνηα ηνπ λα δηελεξγεζεί έιεγρνο γηα ην εάλ απηνί είλαη θνξείο ηεο 
ηλνθπζηηθήο λφζνπ θαη, ζε πεξίπησζε χπαξμεο πξνβιήκαηνο ζε απηνχο, ηφηε ζα 
γηλφηαλ θαη ζην έκβξπν πεξαηηέξσ έιεγρνο γηα ηλνθπζηηθή λφζν. ηα πιαίζηα ηεο 
δηαγλσζηηθήο απηήο ζχκβαζεο, πνπ ζπλήθζε κεηαμχ ησλ ελαγφλησλ, γηα 
ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ ελήξγεζε θαηά ηε ζχλαςε απηήο ν ηαηξφο Γ. Π., θαη ηεο 
πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, ε ηειεπηαία αλέιαβε, έλαληη ακνηβήο, πνπ αλήιζε 
ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ επξψ, δηά ησλ πξνζηεζέλησλ απηήο ζπλεξγαηψλ, 
δειαδή ησλ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ησλ ελαγνκέλσλ, (κνξηαθνχ βηνιφγνπ θαη ηαηξνχ-
γελεηηζηή, αληίζηνηρα, - απφθνηησλ ηνπ κελ δεχηεξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 
κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην αληηθείκελν ηεο Γελεηηθήο ζηα Παλεπηζηήκηα 
Cambridge θαη Harvard, ηνπ δε ηξίηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνπελράγεο, Γηεπζπληή 
ζηνλ Σνκέα Γελεηηθήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Τγείαο Παηδηνχ, επίηηκνπ θαζεγεηή ζηελ έδξα 
ηεο Γελεηηθήο ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cluj-Napoca ηεο Ρνπκαλίαο -), 
λα πξνβεί ζε κνξηαθφ έιεγρν ηεο γελεηηθήο αζζέλεηαο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο θαη 
εηδηθφηεξα λα δηαγλψζεη εάλ νη ελάγνληεο ή ν έλαο απ' απηνχο ήηαλ θνξείο ηεο 
λφζνπ απηή, δειαδή εάλ έθεξαλ κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο θαη, 
ζε ζεηηθή πεξίπησζε [θαη κε δεδνκέλε ηελ εηθφλα ππεξερνγέλεηαο ζην έληεξν ηνπ 
εκβξχνπ πνπ ήηαλ ζπκβαηή κε ηελ ελιφγσ λφζν], λα δηαγλψζεη πεξαηηέξσ κε ηελ 
θαηάιιειε εμέηαζε, εάλ ην έκβξπν έπαζρε απφ θάπνηα άιιε κεηάιιαμε ηνπ 
γνληδίνπ CFTR ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, πιελ ηεο ΓF508. Οη δεχηεξνο θαη ηξίηνο 
ελαγφκελνη δηελήξγεζαλ ηππηθφ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ζην έκβξπν, πνπ 
πεξηιακβάλεη θαη έιεγρν γηα ηε κεηάιιαμε ΓF508 ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, ε νπνία είλαη 
ε ζπλεζέζηεξε ζηελ Διιάδα κεηάιιαμε πνπ απαληάηαη ζηνπο θνξείο θαη πάζρνληεο 
απφ ηε λφζν ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, θαη ζηηο 27.5.2005 θαη 12.5.2005 αληίζηνηρα 



εμήρζε επ' απηψλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα. Δηδηθφηεξα, επί ηνπ κελ ηππηθνχ 
πξνγελλεηηθνχ θπηηαξνγελεηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εκβξχνπ εμήρζε ζηηο 27.5.2005 σο 
δηάγλσζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ηξίην ελαγφκελν, M. P., φηη "ν θαξπφηππνο ηνπ 
άξξελνο εκβξχνπ είλαη θπζηνινγηθφο σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηε δνκή ησλ 
ρξσκνζσκάησλ", επί ηεο δε πξνγελλεηηθήο κνξηαθήο αλάιπζεο γηα ηε κεηάιιαμε 
AF508 ζην έκβξπν εμήρζε ζηηο 12.5.2005 σο δηάγλσζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
ηξίην ελαγφκελν, M. P., φηη "ν θαξπφηππνο ηνπ άξξελνο εκβξχνπ είλαη θπζηνινγηθφο 
σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηε δνκή ησλ ρξσκνζσκάησλ", επί ηεο δε πξνγελλεηηθήο 
κνξηαθήο αλάιπζεο γηα ηε κεηάιιαμε ΓF508 ζην έκβξπν εμήρζε ζηηο 12.5.2005 σο 
δηάγλσζε, ππνγεγξακκέλε απφ ην δεχηεξν ελαγφκελν, Υ. Κ., φηη "ην έκβξπν είλαη 
ΥΤ κε θπζηνινγηθφ αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ 13, 18 θαη 21. Κπζηηθή ίλσζε: Γελ 
βξέζεθε κεηαιιαγή ΓF508". Δπίζεο νη δεχηεξνο θαη ηξίηνο ελαγφκελνη δηελήξγεζαλ 
απφ θνηλνχ ην κνξηαθφ έιεγρν ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ζηνπο δχν γνλείο-ελάγνληεο, 
ήηνη πξνέβεζαλ ζε έξεπλα γηα ηελ "αλίρλεπζε κεηαιιαγψλ ηνπ γνληδίνπ CFTR κε ην 
ζχζηεκα Elucigene CF29" θαη ζηηο 17.5.2005 (θαηά ηελ 22ε εβδνκάδα θχεζεο) θαη 
απέζηεηιαλ ηφζν ζηνπο ελάγνληεο φζν θαη ζηνλ ηαηξφ ηνπο Γ. Π. ην απνηέιεζκα ηνπ 
ειέγρνπ αλαθνξηθά κε θαζέλα ησλ γνλέσλ, ππνγεγξακκέλν θαη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο απφ απηνχο (δεχηεξν θαη ηξίην ελαγφκελνπο) ππφ ηελ σο άλσ 
επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπο, ζχκθσλα κε ην νπνίν απνηέιεζκα θαη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο "Γελ αληρλεχζεθε κεηαιιαγή ηνπ γνληδίνπ CFTR". Σα ελ ιφγσ 
απνηειέζκαηα αλαθνξηθά θαη κε ηνπο δχν γνλείο-λπλ ελάγνληεο ήζαλ εζθαικέλα, 
φπσο ζα αλαθεξζεί θαησηέξσ, γεγνλφο πνπ δηαπίζησζαλ νη ελάγνληεο ακέζσο 
κεηά ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ ηνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε, θαηά ηνλ ρξφλν 
ηεο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ, ηδηφηεηα ησλ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ελαγνκέλσλ σο 
κεηφρσλ ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ απηήο, δελ ζεκαίλεη φηη απηνί δελ ζπλδένληαλ κε ηελ πξψηε ελαγνκέλε 
θαη κε ζρέζε ειεχζεξεο ζπλεξγαζίαο ιφγσ αθξηβψο ηεο επαγγεικαηηθήο 
εηδηθφηεηαο ηνπο, θαηλφκελν άιισζηε ζπρλφ, κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
αλψλπκεο εηαηξείαο λα ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξεία θαη κε εηδηθή ζρέζε εξγαζίαο ή 
παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, αθνχ θαη νη δχν απηνί δηελήξγεζαλ απφ θνηλνχ 
ηηο επίδηθεο εμεηάζεηο ησλ ελαγφλησλ θαη ζπλππέγξαςαλ ηα απνζηαιέληα, απφ ην 
Δξγαζηήξην ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, ζηνπο ελάγνληεο θαη ζηνλ ηαηξφ Γ. 
Π., απνηειέζκαηα, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο ηνπ κνξηαθνχ βηνιφγνπ θαη ηαηξνχ-γελεηηζηή 
αληίζηνηρα, ελεξγψληαο έηζη σο πξνζηεζέληεο ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ κνξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ ηαηξηθψλ 
(εξγαζηεξηαθψλ) ζπκπεξαζκάησλ ηνπο θαη εληφο ηεο ζθαίξαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία αληιεί απφ ηελ επαγγεικαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ησλ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ ελαγνκέλσλ νθέιε θαη θέξεη ηνλ ζρεηηθφ 
θίλδπλν. Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε φηη, νη ππφ εκεξνκελία 17.5.2005 έγγξαθεο 
απαληήζεηο ηνπ κνξηαθνχ ειέγρνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ζηνπο γνλείο-ελάγνληεο, Β. 
Υ.-Σ. θαη Ι. Υ., αλέγξαθαλ σο κνλαδηθή παξαηήξεζε ζην θάησ κέξνο απηψλ θαη 
πξηλ απφ ηηο ππνγξαθέο ησλ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ησλ ελαγνκέλσλ φηη "Η αλάιπζε 
πεξηιακβάλεη ην 75% ησλ γλσζηψλ κεηαιιαγψλ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ". Οη 
ελάγνληεο, αθνχ ζηεξίρζεθαλ ζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ηνπο έδσζαλ νη 
ελαγφκελνη, ζχκθσλα κε ηα νπνία, εθφζνλ θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ ήηαλ θνξέαο 
ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, απνθιεηφηαλ λα είλαη ην θπνθνξνχκελν θνξέαο ηεο λφζνπ, 
πνιιψ δε κάιινλ λα πάζρεη απφ απηήλ, αλαζεψξεζαλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο 
απφθαζε λα δηαθφςεη ε δεχηεξε ελάγνπζα ηελ θχεζε, επεηδή πξνθαλψο, ε δηάηαζε 
ηνπ εληέξνπ ηνπ εκβξχνπ, αθνχ δελ νθεηιφηαλ, ζχκθσλα κε ηα σο άλσ 
απνηειέζκαηα, ζε θπζηηθή ίλσζε αιιά νχηε θαη ζηελ χπαξμε ρξσκνζσκηθψλ ζε 



απηφ (έκβξπν) αλσκαιηψλ (δειαδή ζε ζχλδξνκν Down), απνδφζεθε απφ ηνπο 
ηαηξνχο καηεπηήξεο-γπλαηθνιφγνπο ζε άιινπο ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο, 
αληηκεησπίζηκνπο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ. Έηζη απνθαζίζηεθε απφ ηνπο ελάγνληεο ε 
ζπλέρηζε ηεο θχεζεο θαη ν ηνθεηφο ηνπ ηέθλνπ ηνπο. Σξεηο κήλεο κεηά, ζηηο 
9.8.2005, θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ησλ ελαγφλησλ κε ηνλ καηεπηήξα 
γπλαηθνιφγν ηεο δεχηεξεο θαη ηνλ ηαηξφ Γ.Π. γηα ηνλ ππεξερνγξαθηθφ έιεγρν ηεο 
πνξείαο ηεο θχεζεο, παξαηεξήζεθε δηάηαζε ηνπ εληέξνπ ηνπ εκβξχνπ ζε 
ζεκαληηθφ βαζκφ (16,5 ρηιηνζηψλ), νπφηε ηνπο ζπζηήζεθε ε επαλάιεςε ηεο 
εμέηαζεο ζε κία εβδνκάδα. ηηο 16.8.2005 επαλαιήθζεθε ν ππεξερνγξαθηθφο 
έιεγρνο θαη ε λέα εμέηαζε έδεημε πάιη ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο ζην 
έκβξπν, νπφηε ν ηαηξφο ζπλέζηεζε επαλεμέηαζε ζε 7 εκέξεο. Η ππεξερνγξαθηθή 
εμέηαζε εκθάληζε ην ίδην πξφβιεκα ζηηο 23.8.2005 θαη ζηε ζπλερεία ζηηο 30.8.2005. 
Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ν καηεπηήξαο-γπλαηθνιφγνο ηεο δεχηεξεο ελάγνπζαο, ε 
νπνία ηφηε δηέλπε πιένλ ηελ 37ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο, αλαθνίλσζε ζηνπο 
ελάγνληεο, επεηδή ππήξρε πιένλ θίλδπλνο γηα ηε δσή ηνπ εκβξχνπ θαη σο εθ ηνχηνπ 
θαη ηεο δεχηεξεο απ' απηνχο, φηη ζα πξνγξακκαηηζηεί ηνθεηφο κε θαηζαξηθή ηνκή γηα 
ηηο 2.9.2005. Πιελ φκσο ε δεχηεξε ελάγνπζα γέλλεζε ζηηο 2.9.2005 ζην ηδησηηθφ 
καηεπηήξην "ΙΑΩ" ζην Ακαξνχζην Αηηηθήο κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ έλα άξξελ ηέθλν. 
Σν ίδην απφγεπκα νη ελάγνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη ην ηέθλν ηνπο εηζήρζε ζηε 
κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο λενγλψλ, πάζρνληαο απφ ρνιψδε εκεηφ θαη 
κεηεσξηζκφ θνηιίαο θαη κεησκέλε ιήςε ηξνθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 5.9.2005 φηη 
ζα έπξεπε λα κεηαθεξζεί επεηγφλησο ζην λνζνθνκείν Παίδσλ "Π. & ΑΓΛΑΪΑ 
ΚΤΡΙΑΚΟΤ", πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ιφγσ ηεο 
θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην έληεξν ηνπ, ην νπνίν θηλδχλεπε λα ππνζηεί 
δηάηξεζε. Πξάγκαηη ζηηο 5.9.2005 ην λενγλφ κεηαθέξζεθε ζε πνιχ θξίζηκε 
θαηάζηαζε (ήηαλ δηαζσιελσκέλν, έληνλα αγγεηνζπζπαζκέλν, λσζξφ κε κηθξή 
αληίδξαζε ζηα εξεζίζκαηα, κε εηθφλα δηάηξεζεο εληέξνπ) κε αζζελνθφξν ηνπ ΔΚΑΒ 
ζην σο άλσ λνζνθνκείν παίδσλ θαη ππνβιήζεθε ακέζσο ζε ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε, θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη είρε ππνζηεί ξήμε εληέξνπ απφ εηιεφ 
απφ κεθψλην, νπφηε δηελεξγήζεθε ζε απηφ εηιενζηνκία (παξαθχζε έδξα). Όιεο δε 
νη εθηηκήζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέκβαζεο, ιφγσ θαη ησλ επξεκάησλ ζην 
έληεξν ηνπ λενγλνχ, ζπλέθιηλαλ ζην φηη ην λενγλφ πάζρεη απφ θπζηηθή ίλσζε. Γηα 
ηνλ ιφγν απηφ ηελ ίδηα εκέξα ηεο επέκβαζεο εζηάιε απφ ην λνζνθνκείν Παίδσλ "Π. 
& ΑΓΛΑΪΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ" ζην Υσξέκεην Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγία νθία" δείγκα βηνινγηθνχ πιηθνχ ηνπ ηέθλνπ γηα 
έιεγρν ηεο λφζνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. χκθσλα κε ηα ππφ εκεξνκελία 23.9.2005 
απνηειέζκαηα ηνπ "Υσξέκεηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαζηεξίνπ", ππνγεγξακκέλα απφ 
ηνλ Δ. Κ., Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, Γηεπζπληή Δξγ. Ιαηξηθήο Γελεηηθήο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγία νθία" θαη απφ ηε Μ. Σ., Βηνιφγν Ph. D., βξέζεθαλ ζην 
ηέθλν ησλ ελαγφλησλ, κεηά απφ έιεγρν ηνπ DNA ηνπ κε ηε κέζνδν DGGE 
(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), δχν κεηαιιάμεηο ηεο θπζηηθήο ηλψδνπο 
λφζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα δχν κεηαιιάμεηο ηνπ γνλφηππνπ 621 + 1G>T, πνπ ζήκαηλε 
φηη ην ηέθλν ησλ ελαγφλησλ έπαζρε απφ ηελ ηλψδε θπζηηθή λφζν. Δπίζεο, θαη νη 
δχν γνλείο, ηψξα ελάγνληεο, βξέζεθαλ, κεηά απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ DNA ηνπο κε 
ηελ ίδηα κέζνδν DGGE ζην απηφ Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο, θνξείο 
ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, θέξνληαο ν θαζέλαο απφ κία κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ 621 + 
1G>T ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. Σν λενγλφ έκεηλε κεηά ηελ επέκβαζε ζε κεραληθή 
ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο γηα δχν εηθνζηηεηξάσξα θαη παξέκεηλε λνζειεπφκελν ζην 
λνζνθνκείν Παίδσλ "Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ" κέρξη θαη ηελ 11ε. 10.2005, νπφηε 
θαη εμήιζε κε ζχζηαζε γηα παξαθνινχζεζε ηεο ηλνθπζηηθήο λφζνπ ζην Σκήκα 



Κπζηηθήο Ίλσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγία νθία", πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηε 
Γηεχζπλζε ηνπ .-Δ. Ν., ελψ θαλνλίζηεθε ην επφκελν ξαληεβνχ γηα έιεγρν ηνπ 
λενγλνχ ζην θαξδηνινγηθφ ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ ζε πέληε κήλεο απφ ηεο εμφδνπ 
ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζηηο 2.5.2006 ην ελιφγσ ηέθλν εηζήρζε ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ 
"Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΤΡΙΑΚΟΤ", φπνπ ζηηο 8.5.2006 ππνβιήζεθε ζε πνιχσξε θαη 
επψδπλε επέκβαζε γηα ζχγθιεηζε ηεο εηιενζηνκίαο (εηιενζηγκνεηδηθή αλαζηφκσζε) 
ππφ γεληθή αλαηζζεζία θαη εμήιζε ζε νκαιή θαηάζηαζε ζηηο 28.5.2006. Πεξαηηέξσ, 
απνδείρζεθε φηη απφ ηεο γελλήζεσο ηνπ ηέθλνπ ηνπο, νη ελάγνληεο βξίζθνληαη 
θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε ηα ζπλερή θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 
παξνπζηάδεη απηφ, πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζπλερή θίλδπλν δσήο πνπ 
δηέξρεηαη, αιιά θαη κε ηελ αγσλία ηνπο, κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ, γηα ην εάλ ην 
ηέθλν ηνπο ζα βξίζθεηαη ζηε δσή ηελ θάζε επφκελε εκέξα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε 
ηελ 4932/41/20.3.2006 ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ .-Δ. Ν., Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 
Κπζηηθήο Ίλσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγία νθία", φπνπ παξαθνινπζείηαη 
έθηνηε ην ηέθλν ησλ ελαγφλησλ, "Ο Υ. ΑΡΡΔΝ ηνπ Ι. (εκεξ. γέλλεζεο 2/9/2005), 
πάζρεη απφ Κπζηηθή Ιλψδε Νφζν (Ιλνθπζηηθή). Η δηάγλσζε έγηλε ζην Σκήκα 
Ιλνθπζηηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ζηηο 5/9/05 (Αξ. Μήηξ. 29265). Η Ιλνθπζηηθή είλαη 
ρξφληα θιεξνλνκηθή λφζνο ρσξίο ξηδηθή ζεξαπεία. Παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα απφ 
ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (ρξφληα εμειηζζφκελε πλεπκνλνπάζεηα πνπ ζε άιινπο 
αζζελείο λσξίηεξα θαη ζε άιινπο αζζελείο αξγφηεξα ζα νδεγήζεη ζε αλαπλεπζηηθή 
αλεπάξθεηα), ην πεπηηθφ ζχζηεκα (παγθξεαηηθή αλεπάξθεηα θαη ζχλδξνκν 
δπζαπνξξφθεζεο) θαη ηνπο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο (φπνπ θάησ απφ εηδηθέο 
ζπλζήθεο παξνπζηάδεηαη απψιεηα ειεθηξνιπηψλ απφ ηνπ δέξκαηνο πνπ νδεγεί ζε 
αθπδάησζε). Η ζεξαπεία είλαη ζπκπησκαηηθή θαη δηαξθεί ηζφβηα. Ο κηθξφο Υ. κεηά 
ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά ζην Δηδηθφ Ιαηξείν ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζεξαπεία κε βιελλνιπηηθά θάξκαθα θαη 
ρξεηάδεηαη λα θάλεη θπζηθνζεξαπεία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 2-3 θνξέο ηελ εκέξα γηα 15 
κε 20 ιεπηά θάζε θνξά. Γηα ηα πξνβιήκαηα απφ ην πεπηηθφ βξίζθεηαη ζε ζπλερή 
ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε παγθξεαηηθά έλδπκα πξηλ ηε ιήςε θαγεηνχ θαη 
ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο A, D, Δ.". ήκεξα ε θαηάζηαζε ηνπ, ειηθίαο πιένλ πέληε 
εηψλ, ηέθλνπ ησλ ελαγφλησλ εμαθνινπζεί λα είλαη ε ίδηα, δειαδή βξίζθεηαη ζε 
ζπλερή ζεξαπεία κε βιελλνιπηηθά θάξκαθα, ιακβάλεη αληηβίσζε αλάινγα κε ην 
απνηέιεζκα θαιιηέξγεηαο θαξπγγηθνχ, ππνβάιιεηαη ζε θπζηνζεξαπεία ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα απφ 15 κε 20 ιεπηά ηελ θνξά, θαη γηα ηα 
πξνβιήκαηα ηνπ πεπηηθνχ βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε 
παγθξεαηηθά έλδπκα πξηλ απφ ηε ιήςε θαγεηνχ θαη ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο, ελψ 
εκθαλίζηεθε ζε απηφ θαη πξφβιεκα ςεπδνκνλάδαο πνπ ρξήδεη ελδειερνχο 
αληηκεηψπηζεο, νπφηε ππφθεηηαη ζε αλάινγε ζεξαπεία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 
εμέιημεο ηεο. Απαηηείηαη δε ηφζν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ απφ ηνπο εηδηθνχο 
ηαηξνχο, θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζε εηδηθέο εμεηάζεηο φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνχ αλαθχπηνπλ ιφγσ ηεο λφζνπ ηνπ, ε ζπρλή κεηάβαζε ηνπ, 
ζπλνδεία ησλ ελαγφλησλ-γνλέσλ ηνπ, απφ ηα ..., φπνπ θαηνηθεί, ζηελ Αζήλα. 
Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε φηη νη δεχηεξνο θαη ηξίηνο ελαγφκελνη, πξνζηεζέληεο ηεο 
πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, ρξεζηκνπνίεζαλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ 
κνξηαθνχ ειέγρνπ, γηα ηελ αλίρλεπζε κεηαιιαγψλ ηνπ γνληδίνπ CFTR ζηα δχν 
δείγκαηα βηνινγηθνχ πιηθνχ (αίκαηνο) ησλ ελαγφλησλ-γνλέσλ, ην ζχζηεκα 
"Elucigene CF29", πνπ είλαη παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν κε ζήκαλζε CE. 
χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαζθεπάζηξηαο Βξεηαληθήο εηαηξείαο 
"TEPNEL", "ην Elucigene CF29 έρεη αλαπηπρζεί κε ζθνπφ λα παξέρεη ζηα 
εξγαζηήξηα έλα απιφ θαη αθξηβείαο κέζν γηα ηε ζπλήζε αλίρλεπζε ησλ 29 



επηθξαηέζηεξσλ κεηαιιάμεσλ ζε άηνκα Δπξσπατθήο θαη Καπθαζηαλήο πξνέιεπζεο. 
Η γνλνηππηθή πιεξνθφξεζε γηα ηε ΓF508 (κεηάιιαμε) θαζηζηά ην ηεζη κεγάιεο 
αμίαο θαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ αιιά θαη γηα ηηο εθαξκνγέο ειέγρνπ. 
εκεηψλεηαη φηη ην πξντφλ απηφ δελ αληρλεχεη ηελ Ι148Σ (κεηάιιαμε)". Δπνκέλσο, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο "Elucigene CF29", 
εθφζνλ κε ηελ ρξήζε ηνπ αληρλεχνληαη νη 29 επηθξαηέζηεξεο κεηαιιάμεηο ζε άηνκα 
επξσπατθήο πξνέιεπζεο, αληρλεχνληαη κε απηφ θαη νη δχν πην ζπρλέο θαη πην θνηλέο 
ζηνπο Έιιελεο αζζελείο κεηαιιάμεηο ηεο λφζνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, δειαδή ε 
ΓF508 θαη ε 621 + 1G>T, γεγνλφο πνπ επηβεβαίσζε ξεηά ζην αθξναηήξην ν 
κάξηπξαο ησλ ελαγνκέλσλ θαη πνπ επηζεκαίλεηαη θαη ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ 
εγγξάθσλ απαληήζεσλ ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο, φηη δειαδή "Η αλάιπζε 
πεξηιακβάλεη ην 75% ησλ γλσζηψλ κεηαιιαγψλ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ". Σν 
πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 75% ησλ γλσζηψλ κεηαιιάμεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη 
αληρλεχεη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, δειαδή ην 25% αθνξά, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 
θαηέζεζε θαη ν κάξηπξαο ησλ ελαγνκέλσλ, ζε κε αληρλεχζηκεο, αθαζφξηζηεο θαη 
άγλσζηεο κέρξη ζηηγκήο κεηαιιάμεηο ηεο ηλνθπζηηθήο ίλσζεο. 

πλεπψο ήηαλ επηζηεκνληθά απνδεθηφ λα απαηηεζεί απφ ηνπο δεχηεξν θαη ηξίην 
ελαγνκέλνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ απφ ην εξγαζηήξην ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο 
εηαηξείαο, νξζή δηάγλσζε ζηηο εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ ησλ ελαγφλησλ, νη 
νπνίνη ήηαλ ηειηθά θνξείο ηεο κεηάιιαμεο 621 + 1G>T ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, 
δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πνπ αθνινχζεζαλ νη ελαγφκελνη αληρλεχεη 
ην 75% ησλ γλσζηψλ κεηαιιάμεσλ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. Με ηα δεδνκέλα 
απηά, είλαη νπζηαζηηθά αβάζηκνο ν ηζρπξηζκφο ησλ ελαγνκέλσλ, φηη ε αλαθνινπζία 
κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηερληθήο, πνπ αθνινπζήζεθε απφ ην εξγαζηήξην 
ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο αλαθνξηθά κε ηνπο ελάγνληεο [ζχκθσλα κε ηα νπνία 
απνηειέζκαηα ζηνπο ηειεπηαίνπο δελ αληρλεχζεθε απφ ην εξγαζηήξην ηεο πξψηεο 
ελαγνκέλεο κεηαιιαγή ηνπ γνληδίνπ CFTR], θαη ηεο ηειηθήο θιηληθνεξγαζηεξηαθήο 
δηάγλσζεο απφ ην "Υσξέκεην Δξγαζηήξην Γελεηηθήο" ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ 
"Αγία νθία" (ην νπνίν δηέγλσζε νξζψο φηη ηα επξήκαηα ζηνπο ελάγνληεο είλαη 
ελδεηθηηθά γηα χπαξμε ηεο κεηάιιαμεο 621 + 1G> θπζηηθήο ίλσζεο), δελ νθείιεηαη 
ζε ηαηξηθφ ζθάικα ή εζθαικέλε εθ κέξνπο ηνπο δηάγλσζε, αιιά ζην παξάζπξν κε 
δηαγλσζηκφηεηαο πνπ εκθαλίδεη ζε πνζνζηφ 15% κε 25% ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 
πνπ αθνινπζήζεθε απφ απηνχο (δεχηεξν θαη ηξίην ελαγνκέλνπο), δεδνκέλνπ φηη, 
φπσο βεβαίσζε θαη ν κάξηπξαο ησλ ελαγνκέλσλ (βι. ζει. 71 ησλ πξαθηηθψλ) ην 
παξάζπξν κε δηαγλσζηκφηεηαο αθνξά ζηηο κε αληρλεχζηκεο θαη ζπάληεο 
κεηαιιάμεηο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ζηνπο Έιιελεο αζζελείο, γηα ηηο νπνίεο δελ 
πξφθεηηαη ζηελ θξηλφκελε ππφζεζε, αθνχ ε κεηάιιαμε 621 + 1G>T ηεο θπζηηθήο 
ίλσζεο, ηεο νπνίαο ηειηθά νη ελάγνληεο είλαη θνξείο θαη απφ ηελ νπνία πάζρεη ην 
ηέθλν ηνπο, είλαη ε δεχηεξε ζπρλφηεξε ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ θαη καδί κε ηε 
ΓF508 απνηεινχλ ηηο δχν πην θνηλέο κεηαιιάμεηο πνπ απαληψληαη ζε Έιιελεο 
αζζελείο θαη θνξείο. Πεξαηηέξσ θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ ελαγνκέλσλ 
φηη άιιε κία αηηία γηα ηε κε νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ είλαη θαη ε πεξίπησζε 
ησλ "ςεπδψλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ", πνπ αλέξρνληαη ζε έλα πνζνζηφ 4%, ην 
νπνίν (πνζνζηφ) εκπίπηεη ζηα πηζηνπνηεκέλα δηεζλψο φξηα εηδηθφηεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ, ιεθηέα ηα αθφινπζα. Καηαξρήλ, ζχκθσλα κε ηα 
ιερζέληα ζην αλαθεξφκελν θαη πην πάλσ 2° Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Γελεηηθήο, 
πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελψλ, "κε δεδνκέλν ην πςειφ πνζνζηφ αθαζφξηζησλ θαη άγλσζησλ αθφκε 
κεηαιιάμεσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, αθφκε θαη ζήκεξα εμαθνινπζεί κε ην αξλεηηθφ 



απνηέιεζκα ηεο κνξηαθήο αλάιπζεο λα κελ απνθιείεηαη αιιά κφλν λα κεηψλεηαη ή 
λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα εηεξνδπγσηίαο [βι. Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ιλνθπζηηθή Νφζνο, 2° Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην 
Γελεηηθήο, Αηθαηεξίλε Μεηαμσηνχ, Δκκαλνπήι Καλαβάθεο θαη Υξηζηίλα Σζεγθή,. 
Ιαηξηθέο Δθδφζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, παξ. 7 ζει. 106), δειαδή ππάξρεη ε 
πηζαλφηεηα ν ππνβαιιφκελνο ζηελ εμέηαζε κνξηαθνχ ειέγρνπ λα είλαη θνξέαο 
θάπνηαο απφ ηηο ζπάληεο θαη κε αληρλεχζηκεο κεηαιιάμεηο ηεο λφζνπ θαη γηα ηνλ 
ιφγν απηφ ε εμέηαζε λα δψζεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα. Πέξαλ ηνχηνπ φκσο, πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ην φηη ν ππνβαιιφκελνο είλαη θνξέαο ζπάληαο, αθαζφξηζηεο θαη κε 
αληρλεχζηκεο κεηάιιαμεο, θαη ζε πνζνζηφ 90% αληρλεχζηκσλ κεηαιιάμεσλ 
παξακέλεη ε πηζαλφηεηα 1: 241 (ήηνη 0,0041) λα δηέθπγε ε αλίρλεπζε κεηάιιαμεο. 
Όπσο δε αλέθεξε ν Δ. Κ., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη Γηεπζπληήο ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ Ιαηξηθήο Γελεηηθήο "Υσξέκεην Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην" ζην 
Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγία νθία" θαηά ηελ εκεξίδα ηεο 21εο. 11.2008 γηα ηελ 
Ιλνθπζηηθή Νφζν, γηα θάζε ηαηξηθή πξάμε ππάξρεη έλα πνζνζηφ ιάζνπο αλεξρφκελν 
δηεζλψο ζε 1%, φηη δελ ράλνληαη απηέο νη δηαγλψζεηο εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαιιάμεηο 
πνπ αληρλεχνληαη (δειαδή εάλ πξφθεηηαη γηα ην 86-87% ησλ κεηαιιάμεσλ πνπ 
αληρλεχεη ην "Υσξέκεην Δξγαζηήξην" κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζεί, ή ην 75% ησλ 
γλσζηψλ κεηαιιαγψλ πνπ αληρλεχεη ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη δεχηεξνο 
θαη ηξίηνο ελαγφκελνη "Elucigene CF29"), "... εάλ ειεγρζνχλ φκσο θαη ηα δχν άηνκα 
ζην δεπγάξη πάξα, πάξα πνιχ κεηψλεηαη απηφ ην πνζνζηφ" (Βι. θαη ηελ θαηάζεζε 
ηνπ κάξηπξα Α. Υ., ζηε ζει. 80 ησλ πξαθηηθψλ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ην πνζνζηφ 
απηφ ζε 1,6%ν). 

πλεπψο, ζηελ επίδηθε πεξίπησζε πξέπεη λα απνθιεηζηεί φηη ηα κε νξζά αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ησλ ελαγφλησλ νθείινληαλ ζηελ θχζε εμέηαζεο θαη 
ηεο κεηάιιαμεο ηνπ γνληδίνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, δεδνκέλνπ φηη ε κεηάιιαμε πνπ 
θέξνπλ νη ελάγνληεο (ήηνη ε 621 + 1G>T) είλαη ε δεχηεξε πην γλσζηή ζηνλ Διιεληθφ 
πιεζπζκφ θαη δελ εκπίπηεη ζην πνζνζηφ ησλ άγλσζησλ, αθαζφξηζησλ θαη κε 
αληρλεχζηκσλ κεηαιιάμεσλ θαη γηα απηφ είλαη απφ απηέο πνπ αληρλεχνληαη κε φ,ηη 
κέζνδν ρξεζηκνπνηεζεί. Αλαθνξηθά δε κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε επηζηεκνληθή 
κέζνδν, ιεθηέα ηα εμήο: ην πνζνζηφ ιάζνπο κε ηε κνξθή ςεπδνχο αξλεηηθνχ 
απνηειέζκαηνο αλέξρεηαη δηεζλψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε πεξίπνπ 1% θαη φρη 
ζην 4% πνπ ηζρπξίδνληαη αβάζηκα νη ελαγφκελνη. Έηζη ζηηο έγγξαθεο απαληήζεηο 
ηνπ "Υσξέκεηνπ Δξγαζηεξίνπ Γελεηηθήο" ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγία νθία" 
αλαθνξηθά κε ην κνξηαθφ έιεγρν ηεο ηλνθπζηηθήο λφζνπ ζηνπο ελάγνληεο 
αλαθέξεηαη φηη ε απφθιηζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ απηφ κεζφδνπ DGGE κε 
βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππνινγίδεηαη ζε 1%, ελψ ζηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο 
ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Κέληξνπ Γελεηηθήο αλαθέξεηαη φηη "ε αζθάιεηα ησλ 
απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθψλ ηεζη δελ είλαη απφιπηε 100%. Γηα ηελ παξνχζα 
εμέηαζε (κνξηαθφ έιεγρν ηλνθπζηηθήο λφζνπ κε ηελ αιπζηδσηή αληίδξαζε 
πνιπκεξάζεο PCR) ε αζθάιεηα ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ αθνινπζνχκελε 
πξαθηηθή ή κεζνδνινγία ηνπ εξγαζηεξίνπ καο, είλαη πεξίπνπ 99,8-99,9%", δειαδή 
ε απφθιηζε είλαη 00,1 - 00,2%. Αληίζεηα πξνο ηα δχν παξαπάλσ εξγαζηήξηα, ην 
δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο ζηηο έγγξαθεο 
απαληήζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχζαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην κνξηαθφ έιεγρν ηεο 
ηλνθπζηηθήο λφζνπ ζηνπο ελάγνληεο, δελ θάκεη θάπνηα αλαθνξά γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε απφ απηφ εθαξκνγή, ήηνη ηελ 
"Elucigene CF29", νχηε γηα ηελ ηπρφλ απφθιηζε ηεο κεζφδνπ απηήο κε βάζε ηε 
δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζηηο δε πξνδηαγξαθέο ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ αλαθέξεηαη απφ 



ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, φηη ην "Elucigene CF29" είλαη 
"έλα απιφ θαη αθξηβείαο κέζν γηα ηε ζπλήζε αλίρλεπζε ησλ 29 επηθξαηέζηεξσλ 
κεηαιιάμεσλ ζε άηνκα Δπξσπατθήο θαη Καπθαζηαλήο πξνέιεπζεο". Παξφια απηά, 
ζηελ επίδηθε πεξίπησζε ηνπ δεχγνπο ησλ ελαγφλησλ (πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε 
απηνχο δχν εμεηάζεηο γηα κνξηαθφ έιεγρν ηλνθπζηηθήο λφζνπ ην Μάην ηνπ 2005 θαη 
ηππηθφο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο ζην θπνθνξνχκελν πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηελ 
έξεπλα γηα αλίρλεπζε κφλν ηεο ΓF508), νη ελαγφκελνη νδεγήζεθαλ ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα εκεξψλ ζε κε νξζφ απνηέιεζκα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ 
ελαγφλησλ, παξφηη νη ηειεπηαίνη θέξνπλ θαη ην ηέθλν ηνπο πάζρεη απφ ηε δεχηεξε 
απφ ηηο δπν πην θνηλέο θαη αληρλεχζηκεο κεηαιιάμεηο πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιεληθφ 
πιεζπζκφ. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ην εξγαζηήξην ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο, δηά ησλ 
ηδίσλ πξνζηεζέλησλ απηήο, θαηέιεμε ζε εζθαικέλα αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχγνπο Γ. θαη Α. Μ. θαη ηνπ θπνθνξνχκελνπ απφ ηε ζχδπγν Μ. 
(δηελεξγήζεθαλ δχν εμεηάζεηο γηα κνξηαθφ έιεγρν ηλνθπζηηθήο λφζνπ ζηνπο γνλείο 
θαη κία ζην θπνθνξνχκελν ηέθλν ηνπο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005), παξφηη ην δεχγνο 
Μ., ήηαλ θαη νη δχν θνξείο, θαη ην θπνθνξνχκελν ηέθλν ηνπο έπαζρε, φπσο ηειηθά 
δηαπίζησζαλ απηνί κεηά ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ ηνπο, απφ ηε κεηάιιαμε AF508 ηεο 
λφζνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. 

πλεπψο, εθφζνλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ πεξίπνπ κελψλ νη 
ελαγφκελνη έθαλαλ ιάζνο ζηηο πέληε απφ ηηο έμη εμεηάζεηο, δειαδή εθηφο απφ δχν 
εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχγνπο ησλ ελαγφλησλ θαη ζηηο 
ηξεηο εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχγνπο Μ. θαη ηνπ ηέθλνπ 
ηνπο (αλαθνξηθά κε ην θπνθνξνχκελν ηέθλν ησλ ελαγφλησλ, ν πξνγελλεηηθφο 
θπηηαξηθφο έιεγρνο ήηαλ ζσζηφο, ελψ δηαγλψζηεθε νξζψο φηη απηφ δελ πάζρεη απφ 
ηε κεηάιιαμε ΓF508) θαη κάιηζηα νδεγήζεθαλ ζε κε νξζά απνηειέζκαηα παξφηη, 
φπσο πξναλαθέξζεθε, επξφθεηην γηα ηηο δχν πην ζπρλά απαληψκελεο θαη πξψηεο 
ζε πνζνζηφ κεηαιιάμεηο ζε αζζελείο ή θνξείο ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ (ηηο 
νπνίεο κάιηζηα δηέγλσζαλ νξζψο, κεηά απφ εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ ζηηο 
νπνίεο ππνβιήζεθαλ απηνί ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ησλ ηέθλσλ ηνπο, ηφζν ην 
Γηαγλσζηηθφ Κέληξν Γελεηηθήο ηνπ Πάγθαινπ φζν θαη ην "Υσξέκεην Δξεπλεηηθφ 
Δξγαζηήξην" ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ "Αγία νθία"), δελ ηίζεηαη θαλ δήηεκα 
ιάζνπο ή ςεπδνχο αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε πνζνζηφ 1%, αιιά ζε πνζνζηφ 
πνιχ κεγαιχηεξν, ελφςεη θαη ηνπ φηη δελ απνδείρζεθε απφ θαλέλα απνδεηθηηθφ κέζν 
φηη ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα δηελεξγήζεθαλ απφ ην εξγαζηήξην ηεο πξψηεο 
ελαγνκέλεο εηαηξείαο ηέηνηεο εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ ζε πάλσ απφ πεληαθφζηα 
άηνκα ή έζησ φηη ην κήλα Μάην ηνπ 2005 δηελεξγήζεθαλ εμεηάζεηο κνξηαθνχ 
ειέγρνπ απφ ην εξγαζηήξην ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο ζε πάλσ απφ δηαθφζηα άηνκα, 
ψζηε λα θαηαδεηρζεί φηη ε πεξίπησζε ησλ ελαγφλησλ εκπίπηεη κέζα ζηα φξηα ηνπ 
δηεζλψο απνδεθηνχ επηζηεκνληθά πνζνζηνχ ιάζνπο ηνπ 1%. Ο δε πεξαηηέξσ 
ηζρπξηζκφο ησλ ελαγνκέλσλ φηη απφ ην έηνο 2002 πνπ ιεηηνπξγεί ε πξψηε απ' 
απηνχο κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνβεί ζε εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ γηα θπζηηθή 
ίλσζε ζε πεξίπνπ 3000 άηνκα θαη εηδηθφηεξα ζε 2500 άηνκα γηα ηε κεηάιιαμε 
ΓF508 θαη ζε 200 άηνκα γηα ηηο ινηπέο κεηαιιάμεηο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο θαη φηη ε 
εζθαικέλε δηάγλσζε ηνπο ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ ελαγφλησλ θαη ζηηο ηξεηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ δεχγνπο Μ. θαη ηνπ ηέθλνπ ηνπο εκπίπηεη ζην επηζηεκνληθά 
απνδεθηφ πνζνζηφ ςεπδνχο αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ 4%, ειέγρεηαη 
νπζηαζηηθά αβάζηκνο, δεδνκέλνπ φηη αθελφο κελ, φπσο απνδείρζεθε, ην απνδεθηφ 
επηζηεκνληθά πνζνζηφ ιάζνπο αλέξρεηαη δηεζλψο ζε 1% θαη φρη ζε 4%, αθεηέξνπ 
δε κφλε ε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα ησλ ελαγνκέλσλ δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα 



ζρεκαηίζεη ην Γηθαζηήξην πιήξε, πεξί ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ 
απφ ην εξγαζηήξην ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, δηθαληθή πεπνίζεζε, ρσξίο 
λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο ελαγνκέλνπο έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ θαη λα 
επηβεβαηψλνπλ ζηαηηζηηθά θαη ρξνληθά ηελ ελ ιφγσ θαηάζεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ αηφκσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε εμεηάζεηο ζην εξγαζηήξην ηεο πξψηεο 
ελαγνκέλεο εηαηξείαο γηα κνξηαθφ έιεγρν θπζηηθήο ίλσζεο. Ο δε κάξηπξαο ησλ 
ελαγνκέλσλ, φπσο θαηέζεζε ν ίδηνο ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ, φ,ηη γλσξίδεη 
γηα ηελ ππφζεζε ην γλσξίδεη απφ ηνλ δεχηεξν ελαγφκελν Υ. Κ. θαη ν ίδηνο δελ έρεη 
πξνζσπηθή αληίιεςε, αθνχ σο θιηληθφο ρεκηθφο λαη κελ αζρνιείηαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο "ΔΔΑΠ" (Δζληθφ χζηεκα Αμηνιφγεζεο 
Πνηφηεηαο Απνηειεζκάησλ ζηελ Κιηληθή Υεκεία) κε ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε θιηληθά εξγαζηήξηα ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα, πιελ, φκσο, δελ ειέγρεη εξγαζηήξηα γελεηηθήο, δηφηη "δελ έρεη κπεη 
ν έιεγρνο πνηφηεηαο ζηα εξγαζηήξηα ηεο γελεηηθήο", αιιά ειέγρεη θιηληθά 
εξγαζηήξηα πνπ δηελεξγνχλ πνιχ πην απιέο εμεηάζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ ε θαηάζεζε 
ηνπ νπδέλ ζπλεηζέθεξε ζηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ 
ελαγνκέλσλ πεξί ειιείςεσο ππαηηηφηεηαο ηνπο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ νη ελάγνληεο θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Μάιηζηα ν κάξηπξαο ησλ ελαγνκέλσλ 
πξνζπάζεζε λα θαηαδείμεη ζην αθξναηήξην φηη ε αηηία ησλ εζθαικέλσλ 
απνηειεζκάησλ ζηηο εμεηάζεηο κνξηαθνχ ειέγρνπ ησλ ελαγφλησλ αλάγεηαη ζε 
ηερληθνχο ιφγνπο, νθεηιφκελνπο ζην ζχζηεκα "Elucigene CF29", θαη δε ην φηη δελ 
"δνχιεςε" γηα θάπνην ιφγν ε αληίδξαζε ζην ζχζηεκα εθαξκνγήο (θηη) Elucigene 
CF29, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην γεγνλφο φηη δελ "δνχιεςε" ε 
αληίδξαζε θαη ζηνπο δχν ελάγνληεο, θαη κάιηζηα φηη δελ "δνχιεςε" φρη ζπλνιηθά 
αιιά επηιεθηηθά κφλν σο πξνο ην παζνγφλν γνλίδην, απνηειεί πεξίπησζε ε νπνία 
εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ςεπδνχο αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Όκσο, ν ελιφγσ 
κάξηπξαο απηναλαηξείηαη αθελφο κελ ιφγσ ηνπ φηη ε παξαπάλσ εθδνρή δελ κπνξεί 
λα ειεγρζεί δηφηη, ζχκθσλα πάληα κε ηελ θαηάζεζή ηνπ, ηα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 
(θηη) ηεο "Elucigene CF29" πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελαγφλησλ 
δελ ππάξρνπλ πιένλ, ψζηε λα δηαθξηβσζεί κε απηά εάλ πξάγκαηη δελ "δνχιεςε" θαη 
γηα πνην ιφγν δελ "δνχιεςε" ε αληίδξαζε, αθεηέξνπ δε δηφηη ζηελ έλνξθε βεβαίσζε 
ηνπ ελ ιφγσ κάξηπξα ελψπηνλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Αζαλαζίαο - 
Αλησλίαο ΓΑΒΙΛΑ -ΜΑΝΓΡΔΚΑ, απηφο θαηαζέηεη, εξρφκελνο ζε αληίζεζε κε ηελ 
θαηάζεζε ηνπ ζην αθξναηήξην ηνπ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, φηη "Η παξνπζία 
άιισζηε έληνλα εληζρπκέλσλ ηαηληψλ-καξηχξσλ ζηα παξαπάλσ ειεθηξνθνξήκαηα 
δειψλεη, κε κηθξφ πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο, ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ πξνεγεζέλησλ 
αλαιπηηθψλ βεκάησλ θαη ηελ "νινθάλεξα πεηπρεκέλε αληίδξαζε ελίζρπζεο ηνπ 
εμεηαζζέληνο DNA (αληίδξαζε PCR)". Δμάιινπ, γεγνλφο εληζρπηηθφ ηεο θξίζεο 
απηήο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, φηη δειαδή δελ επζχλεηαη ε εθαξκνζηέα κε ην ζχζηεκα (θηη) 
"Elucigene CF29" κέζνδνο, απνηειεί θαη ην φηη νη ελαγφκελνη δελ αλαθέξζεθαλ ζηελ 
θαηαζθεπάζηξηα ηνπ πξντφληνο εηαηξεία γηα λα εθθξάζνπλ παξάπνλα γηα ηε κε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (θηη) "Elucigene CF29" ζε θακία ησλ σο άλσ 
πεξηπηψζεσλ, πξάγκα πνπ φθεηιαλ λα πξάμνπλ (ελφςεη θαη ηνπ φηη ηα εζθαικέλα 
δηαγλσζηηθά ζπκπεξάζκαηα επαλαιήθζεθαλ ηέζζεξηο πεξίπνπ κήλεο αξγφηεξα 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχγνπο Μ.), ππαθνχνληαο ζηε ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε αληίδξαζε πξάγκαηη δελ είρε ιεηηνπξγήζεη, αιιά νχηε θαη ε 
παξαζθεπάζηξηα εηαηξεία απέζπξε ην ελ ιφγσ πξντφλ έζησ θαη εθ ησλ πζηέξσλ 
νχηε αλαθνίλσζε φηη απηφ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα θαη λα κελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ 
απφ ηα ηαηξηθά εξγαζηήξηα. Απφ φια ηα αλσηέξσ ζαθψο πξνθχπηεη, θαηά ηελ θξίζε 



ηνπ Γηθαζηεξίνπ, φηη νη δεχηεξνο θαη ηξίηνο ελαγφκελνη απφ ακέιεηα ηνπο, δειαδή 
απφ έιιεηςε ηεο θαη' αληηθεηκεληθή θξίζε απαηηνχκελεο πξνζνρήο, ηελ νπνία 
φθεηιαλ απφ ηηο πεξηζηάζεηο, φπσο θάζε κέζν ζπλεηφ άηνκν ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
ηνπο θχθινπ, θαη κπνξνχζαλ λα θαηαβάιινπλ, ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο 
εμεηδίθεπζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, ελήξγεζαλ θαηά παξάβαζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ 
αξρψλ θαη θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη εκπεηξίαο (lege artis) θαζψο θαη 
θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ επηκέιεηαο θαη πξφλνηαο πνπ επηβάιινπλ νη 
ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηνπο (ηφζν ηεο ηαηξηθήο φζν θαη ηεο κνξηαθήο 
βηνινγίαο, ε νπνία ηίζεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ζθνπψλ ηεο 
ηαηξηθήο, ζπκπιεξψλνληαο απηήλ ζηνλ εξγαζηεξηαθφ ηνκέα) θαηά ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ πξάμεσλ, θαη ηελ νπνία (πξνζνρή) 
φθεηιαλ επηπιένλ λα επηδείμνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, σο πξνζηεζέληεο 
ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, ε νπνία παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο δηαγλσζηηθέο 
ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζην θνηλφ, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμνπλ, θαηά ηελ απφ θνηλνχ 
δηελέξγεηα απφ απηνχο ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ κνξηαθνχ ειέγρνπ ηεο θπζηηθήο 
ίλσζεο ζηνπο ελάγνληεο γνλείο, ζηα πξναλαθεξφκελα εζθαικέλα αξλεηηθά 
δηαγλσζηηθά (εξγαζηεξηαθά) ζπκπεξάζκαηα θαη κάιηζηα δχν θνξέο (ελψ ππήξρε 
ηφζν ε ηερληθή δπλαηφηεηα φζν θαη νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κεζφδνπ πνπ 
αθνινχζεζαλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο κεηάιιαμεο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, πνπ έθεξαλ 
νη ελάγνληεο-γνλείο, γηα λα πξνβνχλ ζηελ νξζή δηάγλσζε ζχκθσλα θαη κε ηνπο 
θαλφλεο ηεο επηζηήκεο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, γεγνλφο πνπ παξέιεηςαλ λα 
πξάμνπλ). Να θαηαιήμνπλ δειαδή ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ αληρλεχζεθε κεηάιιαμε 
ηεο ηλνθπζηηθήο λφζνπ θαη φηη θαηά ζπλέπεηα θαλέλαο απφ ηνπο ελάγνληεο δελ ήηαλ 
θνξέαο ηεο λφζνπ απηήο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο ηειεπηαίνπο ηελ 
πεπνίζεζε (ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο απαληήζεηο νπδφισο 
αλέθεξαλ νη ελαγφκελνη φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε απφ απηνχο κέζνδνο παξνπζηάδεη 
θάπνηα απφθιηζε ή φηη ππάξρεη θάπνην πνζνζηφ ιάζνπο κε ηε κνξθή ηνπ ςεπδνχο 
αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο) φηη, εθφζνλ θαλέλαο απφ ησλ δχν δελ είλαη θνξέαο ηεο 
λφζνπ, νχηε ην θπνθνξνχκελν ππήξρε πεξίπησζε λα πάζρεη απφ ηλνθπζηηθή 
ίλσζε. Έηζη νη ελάγνληεο, βαζηδφκελνη ζηα σο άλσ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ 
εμεηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ εηδηθά γηα λα κπνξέζνπλ λα αζθήζνπλ 
αθψιπηα θαη αλεκπφδηζηα ην δηθαίσκα επηινγήο ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο γηα 
επγνληθνχο ιφγνπο, ηα νπνία (απνηειέζκαηα) εμέιαβαλ σο νξζά, απέζηεζαλ απφ 
ηελ εηιεκκέλε απφθαζε ηνπο γηα δηαθνπή ηεο θχεζεο θαη απνθάζηζαλ απφ θνηλνχ 
λα ζπλερηζηεί ε θχεζε, κε απνηέιεζκα λα πξνζβιεζεί βάλαπζα ε πξνζσπηθφηεηα 
ηνπο θαη λα ππνζηνχλ εληεχζελ θαη εζηθή δεκία, ζπληζηακέλε ζην φηη εκπνδίζηεθαλ 
λα θαηεπζχλνπλ ειεχζεξα ηε βνχιεζε ηνπο θαη ην δηθαίσκα ηνπο λα θέξνπλ ζην 
θφζκν έλα πγηέο ηέθλν θαη φρη ηέθλν πάζρνλ απφ ηελ σο άλσ βαξεηά θαη αλίαηε 
λφζν. Απνδείρζεθε δε φηη, εάλ νη ελάγνληεο ειάκβαλαλ νξζά, ήηνη ζεηηθά 
απνηειέζκαηα απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπο πεξί κνξηαθνχ ειέγρνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, 
ζα πξνέβαηλαλ, φπσο είραλ απνθαζίζεη, φηαλ νη ηαηξνί ηεο δεχηεξεο απ' απηνχο 
ηνπο αλαθνίλσζαλ φηη ην θπνθνξνχκελν, ιφγσ ηεο ππεξερνγέλεηαο πνπ εκθάληδε 
ζην έληεξν, κπνξεί λα πάζρεη απφ θπζηηθή ίλσζε, ζε ηερλεηή δηαθνπή ηεο 
θπήζεσο, θαη απηφ δηφηη, παξφιν πνπ γεληθά ε χπαξμε θνξείαο θαη ζηνπο δχν γνλείο 
νδεγεί κφλν ζην 25% ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ γέλλεζε πάζρνληνο ηέθλνπ, ππήξρε 
ζην θπνθνξνχκελν ε θιηληθή έλδεημε ηεο ππεξερνγέλεηαο, νπφηε ε παξνρή ησλ 
νξζψλ-ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο σο άλσ εμεηάζεηο ησλ ελαγφλησλ, ζα 
επηβεβαίσλε ηζρπξά ηελ ππνςία γηα ηελ χπαξμε ηεο λφζνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ζην 
θπνθνξνχκελν. Μάιηζηα ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο θχεζεο ήηαλ δπλαηή λνκίκσο, 
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 304 παξ. 4 πεξ. β' ΠΚ, εθφζνλ ε δεχηεξε 



ελάγνπζα, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, δελ είρε ζπκπιεξψζεη αθφκα ηελ 24ε εβδνκάδα 
ηεο θχεζεο (βξηζθφηαλ ζηελ 22ε φηαλ ηνπο αλαθνηλψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα) θαη 
ππήξραλ ελδείμεηο, φπσο απαηηεί ν λφκνο, γηα θπζηηθή ίλσζε, πνπ απνηειεί, θαηά ηα 
σο άλσ πξναλαθεξζέληα, ζνβαξή ζσκαηηθή αλσκαιία, δηαξθή θαη κε αλαηάμηκε, 
πνπ επηηξέπεη ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο γηα ιφγνπο επγνληθνχο. Οη ελαγφκελνη, πξνο 
απαιιαγή απφ ηελ επζχλε ηνπο, ηζρπξίδνληαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είλαη 
παξάλνκε, δηφηη, εάλ είραλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, ζα πξνέβαηλαλ ζηελ εμέηαζε ησλ 
γνλέσλ θαη ηνπ ηέθλνπ κε ηε κέζνδν πνπ εθάξκνζε ην "Υσξέκεην Δξεπλεηηθφ 
Κέληξν", πιελ φκσο, εάλ αθνινπζνχζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ 
πνπ απαηηείηαη γηα απηήλ, νη ελάγνληεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηήζνπλ λφκηκα 
ηελ ηερλεηή δηαθνπή ηεο θχεζεο ηεο δεχηεξεο απ' απηνχο, δηφηη ε ηειεπηαία ζα είρε 
μεπεξάζεη ηελ 24ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο. Ο ηζρπξηζκφο απηφο ησλ ελαγνκέλσλ 
ειέγρεηαη σο νπζηαζηηθά αβάζηκνο, δηφηη φινη νη κέζνδνη, είηε πξφθεηηαη γηα απηήλ 
πνπ εθήξκνζε ην "Υσξέκεην" είηε γη' απηήλ πνπ εθαξκφζηεθε ζην εξγαζηήξην ηεο 
πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο απφ ηνπο δεχηεξν θαη ηξίην ελαγφκελνπο, απαηηνχλ 
ηνλ ίδην πεξίπνπ ρξφλν, δειαδή είλαη ζέκα σξψλ ε ιεηηνπξγία ησλ αληηδξάζεσλ θαη 
ε βάζεη απηψλ δηάγλσζε, θαη δελ έρεη θακία ζεκαζία, απφ άπνςε ρξφλνπ, εάλ ε 
εμέηαζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν DGGE, πνπ εθάξκνζε ην "Υσξέκεην Δξεπλεηηθφ 
Δξγαζηήξην" ή εάλ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα (θηη) EΙucigene CF29, δεδνκέλνπ φηη νη 
ελάγνληεο ήηαλ θνξείο ηεο δεχηεξεο πην θνηλήο κεηάιιαμεο, ε νπνία ελέπηπηε ζην 
75% ησλ γλσζηψλ κεηαιιάμεσλ πνπ αληρλεχεη ην αθνινπζνχκελν απφ ηνπο 
ελαγφκελνπο ζχζηεκα "Elucigene CF29" θαη δελ ππήξρε ιφγνο γηα πεξαηηέξσ 
έξεπλα άιισλ ζπάλησλ θαη κε αληρλεχζηκσλ κεηαιιάμεσλ. Οη ελαγφκελνη 
ηζρπξίδνληαη, επίζεο, πξνο απαιιαγή ηνπο απφ ηελ επζχλε φηη δελ επέδεημαλ 
ακέιεηα νχηε πθίζηαηαη αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηεο 
δεκίαο ησλ ελαγφλησλ, δηφηη ε θπζηηθή ίλσζε, απφ ηελ νπνία πάζρεη ην ηέθλν ησλ 
ελαγφλησλ, δελ έρεη γελεζηνπξγφ ιφγν δηθή ηνπο πξάμε ή παξάιεηςε, αιιά 
απνηειεί θιεξνλνκηθή γελεηηθή αζζέλεηα, ε νπνία, αθφκε θαη εάλ είρε αληρλεπζεί, θαη 
πάιη ην ηέθλν ηνπο ζα είρε λνζήζεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε λφζν. Ο ηζρπξηζκφο 
σζηφζν απηφο εξείδεηαη ζε εζθαικέλε πξνυπφζεζε, θαη ηπγράλεη απνξξηπηένο σο 
νπζηαζηηθά αβάζηκνο, δεδνκέλνπ φηη νη ελάγνληεο δελ ηζρπξίδνληαη, φηη απφ ακέιεηα 
ησλ ελαγνκέλσλ πξνθιήζεθε αλίαηε λφζνο ζην θπνθνξνχκελν αιιά φηη απφ 
ακέιεηα ησλ ελαγνκέλσλ εκπνδίζηεθαλ απηνί λα αζθήζνπλ αθψιπηα ην 
ζπλπθαζκέλν κε ηελ πξνζσπηθφηεηα δηθαίσκα ηνπο λα επηιέμνπλ ηε δηαθνπή ηεο 
θχεζεο ηεο δεχηεξεο απ' απηνχο (ζηελ νπνία κπνξνχζαλ θαηά λφκν λα πξνβνχλ 
ππφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο), ράξηλ ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ ζπκθέξνληνο ηνπο λα 
θέξνπλ ζην θφζκν πγηέο ηέθλν, ην νπνίν λα κελ πάζρεη απφ αλίαηε θαη κε 
αλαηάμηκε γελεηηθή αζζέλεηα. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνδεηρζέληα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, απφ ηελ, απφ ακέιεηα ησλ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ 
ελαγνκέλσλ, εμαγσγή εζθαικέλνπ δηαγλσζηηθνχ ζπκπεξάζκαηνο αλαθνξηθά κε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ κνξηαθνχ ειέγρνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ησλ 
ελαγφλησλ, πξνζβιήζεθε παξάλνκα ην δηθαίσκα πξνζσπηθφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ, 
αθνχ απηνί, φπσο επίζεο ζεκεηψζεθε πην πάλσ, εκπνδίζηεθαλ λα επηιέμνπλ 
ειεχζεξα θαη αλφζεπηα ην ζνβαξφ γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο βίν θαη ηελ αλάπηπμε 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο δηθαίσκα λα επηιέμνπλ λα πξνρσξήζεη ε δεχηεξε απ' 
απηνχο ζε ηερλεηή δηαθνπή ηεο θπήζεσο γηα επγνληθνχο ιφγνπο, πνπ ήηαλ απφ 
θάζε άπνςε δπλαηή θαη λφκηκε, ράξηλ ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο λα 
θέξνπλ ζην θφζκν πγηέο ηέθλν θαη λα απνηξέςνπλ ηε γέλλεζε βαξέσο θαη αληάησο 
πάζρνληνο απφ θπζηηθή ίλσζε ηέθλνπ. Σν δηθαίσκα απηφ ηεο επηινγήο, ζηα πιαίζηα 
άζθεζεο ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο εληεχζελ 



ειεπζεξίαο αλαπαξαγσγήο, απνδείρζεθε φηη ζα αζθνχζε θαη ν πξψηνο ελάγσλ απφ 
θνηλνχ κε ηε δεχηεξε ελάγνπζα-ζχδπγφ ηνπ θαη κεηέξα ηνπ θπνθνξνχκελνπ ηέθλνπ 
ηνπο, ε νπνία θαη ζα πινπνηνχζε ηελ άζθεζε ηνπ, θαηά ηελ θνηλή απφθαζε ηνπο, 
δερφκελε ηελ επέκβαζε (ηερλεηή δηαθνπή θχεζεο) ζην ζψκα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζεί ε γέλλεζε πάζρνληνο ηέθλνπ γηα ιφγνπο επγνληθνχο. Δπηπιένλ, ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε πθίζηαηαη αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο παξάλνκεο θαη 
ππαίηηαο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελαγνκέλσλ, ήηνη κεηαμχ ηεο απφ ακέιεηα εζθαικέλεο 
δηάγλσζεο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ κνξηαθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εμαγσγή 
ησλ απνηειεζκάησλ επί απηψλ, θαη ηεο - ζπλεπεία απηήο - παξαθψιπζεο ηεο 
αλεκπφδηζηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο, 
πνπ ζπληζηά πξνζβνιή ηεο αλσηέξσ έθθαλζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 
ελαγφλησλ, δεδνκέλνπ φηη ε ζχλλνκε θαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο 
ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ζπκπεξηθνξά ησλ ελαγνκέλσλ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηή 
θαη πξφζθνξε λα επηηξέςεη ζηνπο ελάγνληεο λα αζθήζνπλ αλφζεπηα θαη αθψιπηα 
ην δηθαίσκα επηινγήο ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο. Αθφκε, απνδείρζεθε φηη, απφ 
ηελ πξνπεξηγξαθφκελε παξάλνκε θαη ππαίηηα εθ κέξνπο ησλ ελαγνκέλσλ 
πξνζβνιή ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, νη ελάγνληεο ππέζηεζαλ θαη εζηθή βιάβε, 
αθνχ δνθίκαζαλ θαη δνθηκάδνπλ δπζβάζηαθηε ςπρηθή ηαιαηπσξία θαη βαζχηαηε 
ζιίςε γηα ηε κε αλφζεπηε άζθεζε ηνπ, αθνξψληνο ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο βίν, 
δηθαηψκαηνο λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα επηινγήο ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο θχεζεο ηεο 
δεχηεξεο απ' απηνχο γηα επγνληθνχο ιφγνπο, πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα γελλεζεί 
ηέθλν πνπ πάζρεη απφ αλίαηε γελεηηθή θαη πξνθαινχζα ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ 
λφζν, γεγνλφο πνπ έρεη αλαηξέςεη ζπληξηπηηθά ηελ ςπρηθή, θνηλσληθή θαη 
επαγγεικαηηθή δσή ηνπο, ε νπνία έρεη εληειψο απνξξπζκηζηεί ζηηο αλσηέξσ 
εθθάλζεηο ηεο. Πξέπεη δε λα ζεκεησζεί εδψ, φηη ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
ησλ ελαγφλησλ επήιζε κε κφλε ηελ εμαγσγή θαη αλαθνίλσζε ζε απηνχο απφ ηελ 
πξψηε ελαγνκέλε ησλ, ππνγεγξακκέλσλ απφ ηνπο δεχηεξν θαη ηξίην ελαγφκελνπο, 
εζθαικέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ κνξηαθνχ ειέγρνπ θπζηηθήο ίλσζεο, 
ζχκθσλα κε ηα νπνία απηνί δελ ήηαλ θνξείο κεηαιιαγήο ηνπ γνληδίνπ ηεο θπζηηθήο 
ίλσζεο (ρσξίο λα απαηηείηαη λα γίλεη θαη πεξαηηέξσ έιεγρνο ζην θπνθνξνχκελν γηα 
άιιεο κεηαιιάμεηο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο), αθνχ ηφηε λνζεχζεθε παξάλνκα ν 
ζρεκαηηζκφο ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπο λα κε γελλεζεί απφ απηνχο έλα ζλεζηγελέο 
ηέθλν, πάζρνλ απφ αλίαηε θαη κε αλαηάμηκε αζζέλεηα θαη ειήθζε ε απφθαζε ηνπο 
λα ζπλερηζηεί ε θχεζε. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ απνδεηρζέληα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, νη δεχηεξνο θαη ηξίηνο ελαγφκελνη επζχλνληαη γηα ηελ 
παξάλνκε θαη ππαίηηα πξνζβνιή ηνπ απφιπηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
ησλ ελαγφλησλ, πνπ ππέζηεζαλ απφ ηελ πξνζβνιή ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο θαη 
εζηθή βιάβε. Δπεηδή δε ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε εζηθή βιάβε, πνπ 
ππέζηεζαλ νη ελάγνληεο, έγηλαλ κε παξάλνκε θαη ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ησλ 
δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ελαγνκέλσλ, πξνζηεζέλησλ ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, 
ε νπνία παξέρεη, σο εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην κνξηαθνχ ειέγρνπ, γελεηηθήο θαη 
βηνηερλνινγίαο, ηαηξηθέο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο ζην θνηλφ - ην νπνίν επιφγσο 
πξνζδνθά απφ απηήλ αζθάιεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ παξνρή - επζχλεηαη απηή (πξψηε 
ελαγνκέλε) εηο νιφθιεξνλ κε ηνπο δεχηεξν θαη ηξίην ελαγφκελνπο, γηα ηελ εζηθή 
δεκία ησλ ελαγφλησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ Ν. 2251/1994. 
Λακβαλνκέλσλ δε ππφςε ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλσλ ζπλζεθψλ ηειέζεσο ηεο 
πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελαγφλησλ, ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ηεο 
πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο κε ηηο ζπλέπεηεο, πνπ αλαθέξζεθαλ 
αλσηέξσ, ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή απηψλ, ηεο 
ππαηηηφηεηαο ησλ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ ησλ ελαγνκέλσλ, ηεο θνηλσληθήο θαη 



νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαδίθσλ κεξψλ (ν πξψηνο ελάγσλ είλαη αγξφηεο, ε 
δεχηεξε ελάγνπζα δελ εξγάδεηαη ιφγσ ηεο αδήξηηεο αλάγθεο λα εμππεξεηεί 
ζπλερψο ην άξξσζην ηέθλν ηνπο, ελψ νη δεχηεξνο θαη ηξίηνο ελαγφκελνη είλαη 
κέηνρνη ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, ε oπνία εθηηκάηαη, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ πξνζθνκίδνληαη θαη ησλ δηδαγκάησλ ηελ θνηλήο πείξαο, φηη βξίζθεηαη ζε θαιή 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε), ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ε εχινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, 
ηελ νπνία πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη νθείινπλ νη ελαγφκελνη ζε θάζε έλα ζηνπο 
ελάγνληεο γηα αλφξζσζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (250.000) επξψ γηα θάζε έλα απ' απηνχο. Η 
δηθαζηηθή δαπάλε ησλ δηαδίθσλ θαη γηα ηνπο δχν βαζκνχο δηθαηνδνζίαο πξέπεη λα 
θαηαλεκεζεί κεηαμχ ηνπο, θαηά ην ιφγν ηεο λίθεο θαη ηεο ήηηαο ηνπο θαη λα 
θαηαδηθαζηνχλ εληέιεη νη ελαγφκελνη ζε έλα κέξνο ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ησλ 
ελαγφλησλ, ζπκςεθηζηεί δε απηή θαηά ην ππφινηπν". Καηά ηεο ηειεπηαίαο απηήο 
απνθάζεσο ελαληηψλνληαη νη εηηεζέληεο εθθαινχληεο-ελαγφκελνη κε ηελ έλδηθε 
αίηεζε αλαηξέζεσο θαη κε ηελ έλλνηα απηή εξεπλψληαη ζηε ζπλέρεηα θαη' αμηνινγηθή 
ζεηξά νη δηαηππνχκελνη δη' απηήο ιφγνη αλαηξέζεσο. Δηδηθφηεξα: 

Ι. Καηά ην άξζξν 559 αξ. 8β ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη αλ ην δηθαζηήξην ηεο 
νπζίαο δελ έιαβε ππφςε ηνπ πξάγκαηα πνπ πξνηάζεθαλ θαη έρνπλ νπζηψδε 
επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο. Καηά ηελ έλλνηα ηεο ελ ιφγσ δηαηάμεσο σο 
"πξάγκαηα" ζεσξνχληαη νη πξαγκαηηθνί ηζρπξηζκνί πνπ έρνπλ απηνηειή χπαξμε θαη 
ηείλνπλ ζηε ζεκειίσζε, θαηάιπζε ή παξαθψιπζε νπζηαζηηθνχ ή δηθνλνκηθνχ 
δηθαηψκαηνο πνπ αζθήζεθε είηε σο επηζεηηθφ είηε σο ακπληηθφ κέζν θαη άξα 
ζηεξίδνπλ ην αίηεκα αγσγήο, αληαγσγήο, ελζηάζεσο ή αληελζηάζεσο ή ιφγνπ 
εθέζεσο. Αληίζεηα δελ απνηεινχλ "πξάγκαηα" νη αηηηνινγεκέλεο αξλήζεηο, νη 
ηζρπξηζκνί πνπ απνηεινχλ επηρεηξήκαηα ή ζπκπεξάζκαηα ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ 
δηθαζηεξίνπ, ηα νπνία ζπλάγνληαη απφ ηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, σο θαη νη 
απαξάδεθηνη ή αβάζηκνη θαηά λφκν ηζρπξηζκνί, νη νπνίνη δελ αζθνχλ νπζηψδε 
επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο. Γελ ζηνηρεηνζεηείηαη ν ιφγνο απηφο αλαηξέζεσο 
φηαλ ην δηθαζηήξην έιαβε ππφςε ηνλ ηζρπξηζκφ θαη ηνλ απέξξηςε γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν, ηππηθφ ή νπζηαζηηθφ, ηειεπηαία πεξίπησζε ε νπνία ζπληξέρεη θαη κε ηελ 
παξαδνρή γεγνλφησλ σο απνδεηρζέλησλ, αληίζεησλ πξνο εθείλα πνπ ζπγθξνηνχλ 
ηνλ ηζρπξηζκφ, νπφηε ηνλ αληηκεησπίδεη θαη ηνλ απνξξίπηεη εθ ησλ πξαγκάησλ θαη' 
νπζίαλ. Δμάιινπ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 914, 330 εδ.β , 297-299, 932 ΑΚ 
πξνθχπηεη φηη ε αδηθνπξαθηηθή επζχλε πξνο απνδεκίσζε ή (θαη) πξνο ηθαλνπνίεζε 
ηεο εζηθήο βιάβεο ή ηεο ςπρηθήο νδχλεο πξνυπνζέηεη ζπκπεξηθνξά παξάλνκε θαη 
ππαίηηα, επέιεπζε πεξηνπζηαθήο δεκίαο ή (θαη) εζηθήο βιάβεο θαη χπαξμε αηηηψδνπο 
ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε θαη ηεο, πεξηνπζηαθνχ ή κε 
ραξαθηήξα, δεκίαο. Παξάλνκε είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ αληίθεηηαη ζε απαγνξεπηηθφ 
ή επηηαθηηθφ θαλφλα δηθαίνπ, ν νπνίνο απνλέκεη δηθαίσκα ή πξνζηαηεχεη, 
ζπγθεθξηκέλν ζπκθέξνλ ηνπ δεκησζέληνο, κπνξεί δε ε ζπκπεξηθνξά απηή λα 
ζπλίζηαηαη ζε ζεηηθή ελέξγεηα ή ζε παξάιεηςε νξηζκέλεο ελέξγεηαο. Γηα ηελ 
θαηάθαζε ηεο παξαλνκίαο δελ απαηηείηαη παξάβαζε ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα 
δηθαίνπ, αιιά αξθεί ε αληίζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ 
δηθαίνπ ή ζηηο επηηαγέο ηεο έλλνκεο ηάμεσο. Δηζη, παξαλνκία ζπληζηά θαη ε 
παξάβαζε ηεο γεληθήο ππνρξεψζεσο πξφλνηαο θαη αζθάιεηαο ζην πιαίζην ηεο 
ζπλαιιαθηηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αηφκσλ, δειαδή 
ε παξάβαζε ηεο, θνηλσληθψο επηβεβιεκέλεο θαη εθ ηεο ζεκειηψδνπο δηθαηηθήο 
αξρήο ηεο ζπλεπνχο ζπκπεξηθνξάο απνξξένπζαο, ππνρξεψζεσο ιήςεσο 
νξηζκέλσλ κέηξσλ επηκέιεηαο γηα ηελ απνθπγή πξνθιήζεσο δεκίαο ζε έλλνκα 



αγαζά ηξίησλ πξνζψπσλ. Ακέιεηα, σο κνξθή ππαηηηφηεηαο, ππάξρεη φηαλ, εμαηηίαο 
ηεο παξαιείςεσο ηνπ δξάζηε λα θαηαβάιεη ηελ επηκέιεηα πνπ αλ θαηέβαιιε - κε 
κέηξν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ θαη επηκεινχο εθπξνζψπνπ ηνπ θχθινπ 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ- ζα ήηαλ δπλαηή ε απνηξνπή ηνπ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο, 
απηφο (δξάζηεο) είηε δελ πξνέβιεςε ηελ επέιεπζε ηνπ ελ ιφγσ απνηειέζκαηνο, είηε 
πξνέβιεςε κελ ην ελδερφκελν επειεχζεσο ηνπ, ήιπηδε φκσο φηη ζα ην απνθχγεη. 
Αηηηψδεο ζχλδεζκνο ππάξρεη φηαλ ε παξάλνκε θαη ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ 
δξάζηε ήηαλ, ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, ηθαλή, θαηά ηε 
ζπλεζηζκέλε θαη θαλνληθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ, λα επηθέξεη ηε δεκία θαη ηελ 
επέθεξε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Η ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ 
ζεκειηψλεη θαη ηελ αδηθνπξαθηηθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ γηα δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ 
απηφλ θαηά ηελ παξνρή ησλ (ηαηξηθψλ) ππεξεζηψλ ηνπ. Σελ επζχλε απηή, σο πξνο 
νξηζκέλα (εηδηθά) ζέκαηα, θαιχπηεη ε ξπζκηζηηθή εκβέιεηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
2251/1994 γηα ηελ "πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ", ην νπνίν νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, 
φηη "ν παξέρσλ ππεξεζίεο επζχλεηαη γηα θάζε δεκία πνπ πξνθάιεζε ππαηηίσο θαηά 
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ" (παξ. 1), φηη "σο παξέρσλ ππεξεζίεο ζεσξείηαη 
φπνηνο παξέρεη θαηά ηξφπν αλεμάξηεην ππεξεζία ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο" (παξ. 2 εδ. β"), φηη "ν δεκησζείο ππνρξενχηαη λα 
απνδείμεη ηε δεκία θαη ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη 
ηεο δεκίαο" (παξ. 3), φηη "ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο 
ηεο έιιεηςεο ππαηηηφηεηαο" (παξ. 4 εδ. α"), φηη "γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έιιεηςεο 
ππαηηηφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ε επιφγσο πξνζδνθψκελε αζθάιεηα θαη ην 
ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηδηαίηεξα: α) ε θχζε θαη ην αληηθείκελν ηεο 
ππεξεζίαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηεο, β) ε εμσηεξηθή 
κνξθή ηεο ππεξεζίαο, γ) ν ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, δ) ε ειεπζεξία δξάζεο 
πνπ αθήλεηαη ζηνλ δεκησζέληα ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο, ε) ην αλ ν δεκησζείο 
αλήθεη ζε θαηεγνξία κεηνλεθηνχλησλ ή εππξφζβιεησλ πξνζψπσλ θαη ζη) ην αλ ε 
παξερφκελε ππεξεζία απνηειεί εζεινληηθή πξνζθνξά ηνπ παξέρνληνο" (παξ. 4 εδ. 
β' ) θαη φηη "κφλε ε χπαξμε ή δπλαηφηεηα ηειεηφηεξεο ππεξεζίαο θαηά ηνλ ρξφλν 
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ή κεηαγελέζηεξα δελ ζπληζηά ππαηηηφηεηα" (παξ. 5). Απφ 
ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ πξνθχπηεη φηη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εκπίπηνπλ ' 
θαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο, δηφηη ν παξέρσλ απηέο ηαηξφο ελεξγεί θαηά ηξφπν 
αλεμάξηεην, δελ ππφθεηηαη δειαδή ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνδείμεηο ή νδεγίεο ηνπ 
απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ (αζζελνχο), αιιά έρεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ επρέξεηα 
λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 
(αδηθνπξαθηηθήο) ηαηξηθήο επζχλεο απαηηείηαη παξάλνκε θαη ππαίηηα πξφθιεζε 
δεκίαο. Ακθφηεξεο νη πξνυπνζέζεηο απηέο (παξαλνκία θαη ππαηηηφηεηα) ζπληξέρνπλ 
ηαπηνρξφλσο, κε βάζε ηε ζεψξεζε ηεο ακέιεηαο σο κνξθήο πηαίζκαηνο θαη σο 
κνξθήο παξαλνκίαο ("δηπιή ιεηηνπξγία ηεο ακέιεηαο"). Έηζη, αλ, ζην πιαίζην κηαο 
ηαηξηθήο πξάμεσο, παξαβηαζζνχλ νη θαλφλεο θαη αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη 
εκπεηξίαο ή (θαη) νη εθ ηνπ γεληθνχ θαζήθνληνο πξφλνηαο θαη αζθάιεηαο 
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο επηκέιεηαο ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ ηαηξνχ ηεο εηδηθφηεηαο 
ηνπ δεκηψζαληνο, ηφηε ε ζπκπεξηθνξά απηή είλαη παξάλνκε θαη, ζπγρξφλσο, 
ππαίηηα. Δλφςεη δε ηεο θαζηεξνχκελεο, ζπλαθψο, λφζνπ αληηθεηκεληθήο επζχλεο, κε 
ηελ έλλνηα ηεο αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο απνδείμεσο ηφζν σο πξνο ηελ ππαηηηφηεηα 
φζν θαη σο πξνο ηελ παξαλνκία, ν δεκησζείο θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ηε δεκία ηνπ θαη ηνλ αηηηψδε ζχλδεζκν ηεο δεκίαο κε ηελ 
ελ γέλεη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, φρη φκσο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή παξάιεηςε 
πνπ επέθεξε ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα, ελψ ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο ηαηξφο, 
πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε, πξέπεη λα απνδείμεη είηε ηελ αλππαξμία 



παξάλνκεο θαη ππαίηηαο πξάμεσο ηνπ, είηε αληαπνδεηθηηθψο ηελ έιιεηςε αηηηψδνπο 
ζπλδέζκνπ ηεο δεκίαο κε ηελ παξάλνκε θαη ππαίηηα πξάμε ηνπ, είηε ηε ζπλδξνκή 
θάπνηνπ ιφγνπ επαγφκελνπ ηελ άξζε ή ηε κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ. Η ξχζκηζε απηή 
γηα ηα απνδεηθηέα ζέκαηα θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ζρεηηθνχ βάξνπο απνδείμεσο ηζρχεη 
θαη επί ηεο εηο νιφθιεξνλ επζχλεο πεξηζζφηεξσλ ηαηξψλ γηα ηελ ίδηα δεκία, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2251/1994 θαη απφ ηελ, 
αλαινγηθψο θαηά ηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ εθαξκνδφκελε θαη ζηελ επζχλε ηνπ 
παξέρνληνο ππεξεζίεο, δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 10 ηνπ λφκνπ ηνχηνπ, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο, επίζεο αλαινγηθψο εθαξκνδφκελεο, δηάηαμεηο ησλ άξζξσλ 481 
επ., 926 θαη 927 ΑΚ. Ωο εθ ηνχηνπ, επί ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 926 εδ. 1α' 
ΑΚ πεξηπηψζεσο επζχλεο εηο νιφθιεξνλ, ν δεκησζείο απνδεηθλχεη α) ηελ πξνο 
απηφλ παξνρή ησλ (ηαηξηθψλ) ππεξεζηψλ κε "θνηλή πξάμε" πεξηζζφηεξσλ ηαηξψλ, 
δειαδή κε ηελ εθ κέξνπο απηψλ ζχκπξαμε σο εληαία ζπιινγηθή ηνπο πξάμε, β) ηε 
δεκία ηνπ θαη γ) ηνλ αηηηψδε ζχλδεζκν ηεο δεκίαο κε ηελ ελ γέλεη απφ θνηλνχ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, φρη φκσο θαη πνηα επηκέξνπο πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θάζε 
ζπκπξάμαληνο επέθεξε ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα. Γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ 
επζχλε ηνπ έλαληη ηνπ δεκησζέληνο, ν θαζέλαο απφ ηνπο ζπκπξάμαληεο ηαηξνχο 
νθείιεη λα απνδείμεη είηε ην ζχλλνκν ηεο δηθήο ηνπ επηκέξνπο πξάμεσο, είηε ηελ 
έιιεηςε ππαηηηφηεηαο ηνπ, είηε αληαπνδεηθηηθψο ηελ έιιεηςε αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ 
κεηαμχ (αηνκηθήο) πξάμεσο ηνπ θαη ηεο δεκίαο. Με ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά ιφγν 
πξνβάιιεηαη ε αλαηξεηηθή αηηίαζε απφ ην άξζξν 559 αξ.8β ΚΠνιΓ, κε ηελ έλλνηα 
φηη ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ έιαβε ππφςε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ 
αλαηξεζεηφλησλ, κε ηνπο νπνίνπο ππεζηήξημαλ φηη (α) ηα εξγαζηεξηαθά 
απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη απφ ηνλ θιηληθφ ζεξάπνληα ηαηξφ κε 
βάζε ηελ θιηληθή εηθφλα θαη δελ θαζνξίδνπλ απφ κφλα ηνπο ηελ πεξαηηέξσ πνξεία 
αληηκεηψπηζεο/ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο. 

πλεπψο ζε θακία πεξίπησζε θαη νπδέπνηε δεκηνπξγήζακε ηελ "αζθαιή" 
πεπνίζεζε ζηνπο γνλείο εθεζίβιεηνπο νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν εγγπεζήθακε φηη ην 
θπνθνξνχκελν έκβξπν ζα είλαη πγηέο-κε πάζρνλ απφ ηελ ηληθπζηηθή λφζν θαη θαη' 
επέθηαζε δελ ππάξρεη αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο 
απφθαζεο ησλ γνλέσλ λα κελ πξνβνχλ ζε δηαθνπή ηεο θχεζεο. Δίλαη δηαθνξεηηθφ 
ην φηη γηα ηελ απφθαζή ηνπο απηή έιαβαλ ππ' φςηλ θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα 
απνδερφκελνη σζηφζν ην γεγνλφο φηη ππήξρε πηζαλφηεηα ην ηέθλν λα πάζρεη απφ 
ηε λφζν απηή, φπσο ζα έπξεπε θαη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί ηνπο λα ηνπο θαηαζηήζνπλ 
ζαθέο θαη νπζησδψο δηαθνξεηηθφ ην φηη ηνπο δεκηνπξγήζεθε ε αζθαιήο πεπνίζεζε 
φηη "απνθιεηφηαλ", φπσο εζθαικέλα δέρεηαη ε εθθαινπκέλε απφθαζε, ην παηδί ηνπο 
λα πάζρεη απφ ηελφζν. Μφλν εάλ πξάγκαηη ηνπο είρακε "απνθιείζεη" ην ελδερφκελν 
απηφ ζα, κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο γηα παξεκπφδηζή ηνπο ζην δηθαίσκα λα 
δηαθφςνπλ ηελ θχεζε". (β) ηελ 1/5/2005 ιάβακε πξνο εμέηαζε δείγκα ακληαθνχ 
πγξνχ, αιιά κφλν γηα ηππηθφ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ηνπ εκβξχνπ, δειαδή γηα έιεγρν 
ησλ ρξσκαηνζσκάησλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα θαη ν έιεγρνο κφλν γηα 
ηε κεηάιιαμε ΓF508, σο κία απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο ζηελ Διιάδα. ηελ ίδηα εληνιή 
ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ καηεπηήξα-γπλαηθνιφγνπ (παξαπεκπηηθφ) αλαγξαθφηαλ φηη 
κφλν ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο ζηνπο γνλείο ηεο ελ ιφγν κεηάιιαμεο ηφηε κφλν λα 
γίλεη πεξαηηέξσ έιεγρνο θαη ζην έκβξπν γηα ηλνθπζηηθή ίλσζε, δειαδή γηα φιεο ηηο 
κεηαιιάμεηο. Ρεηά αλαγξάθεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο πξνγελλεηηθήο κνξηαθήο 
αλάιπζεο ηνπ εκβξχνπ (12/5/2005) φηη "Γελ βξέζεθε κεηαιιαγή ΓF-508, 
απνηέιεζκα νξζφ αθνχ ην ηέθλν ησλ αληηδίθσλ πξάγκαηη δελ θέξεη απηή ηε 
κεηαιιαγή. γ)Ρεηά αλαγξάθεηαη ζηα κεηαγελέζηεξα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 



ηνπ δείγκαηνο αίκαηνο ησλ γνλέσλ γηα θπζηηθή ίλσζε (17/5/2005) φηη "Η αλάιπζε 
πεξηιακβάλεη ην 75% ησλ γλσζηψλ κεηαιιαγψλ ηνπ Διιεληθνχ Πιεζπζκνχ", 
θαηαιήγνληαο φηη νη ελ ιφγσ ηζρπξηζκνί ηνπο δηαθφπηνπλ ηνλ αηηηψδε ζχλδεζκν 
κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απνθάζεσο 
ησλ αλαηξεζίβιεησλ λα κε δηαθφςεη ε δεχηεξε ηνχησλ ηελ θχεζε. Σα πξαγκαηηθά 
απηά πεξηζηαηηθά απνηεινχλ αηηηνινγεκέλε άξλεζε ηνπ ζεκειησηηθνχ ηεο αμηψζεσο 
ησλ αλαηξεζίβιεησλ αγσγηθνχ ηζρπξηζκνχ πεξί αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο 
παξνρήο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ησλ αλαηξεζεηφλησλ θαη ηνπ επειζφληνο 
δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 
αλαηξεζίβιεησλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απνηεινχλ "πξάγκα" θαηά ηελ 
πξνδηαιεθζείζα ηνπ φξνπ έλλνηα, ψζηε λα ζηνηρεηνζεηείηαη ν εξεπλψκελνο θαη 
ειεγρφκελνο σο αβάζηκνο ιφγνο αλαηξέζεσο, ζε θάζε δε πεξίπησζε νη ελ ιφγσ 
ηζρπξηζκνί ιήθζεθαλ ππφςε θαη αξλεηηθά αμηνινγήζεθαλ θαη εθ ησλ πξαγκάησλ 
απνξξίθζεθαλ κε ηελ αληίζεηε πεξί πξαγκάησλ θξίζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
απνθάζεσο γηα ηα ζεκειησηηθά ηεο αγσγήο πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηελ θαη' 
νπζίαλ παξαδνρή ηεο. 

ΙΙ. Μεηά ηελ θαηάξγεζε κε ηνπο λ. 2207/1994 θαη 2479/1997 ηεο πξνδηθαζηηθήο 
απνθάζεσο θαη ηεο εηζαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 270 ΚΠνιΓ, ζε φιεο ηηο 
ππνζέζεηο ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο δελ ηίζεηαη ζέκα ππνθεηκεληθνχ βάξνπο 
απνδείμεσο, κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηαδίθνπ, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
επηβάιεη κε απφθαζε ηνπ ηελ επζχλε πξνζθνκηδήο ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ. 
Αληίζεηα ην αληηθεηκεληθφ βάξνο απνδείμεσο, κε ηελ έλλνηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 
δηαδίθνπ, ν νπνίνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηεο δεκηνπξγνχκελεο ζην δηθαζηήξην 
ακθηβνιίαο γηα ηελ απφδεημε ησλ ζεκειησηηθψλ ηεο αγσγήο ή ηεο ελζηάζεσο 
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί, ζην νπνίν εληνπίδεηαη θαη 
πεξηνξίδεηαη ν αλαηξεηηθφο έιεγρνο απφ ην άξζξν 559 αξ.13 ΚΠνιΓ, θαηά ηνπο 
νξηζκνχο ηνπ νπνίνπ ηδξχεηαη ιφγνο αλαηξέζεσο, αλ ην δηθαζηήξην εζθαικέλα 
εθήξκνζε ηνπο νξηζκνχο ηνπ λφκνπ σο πξνο ην βάξνο ηεο απνδείμεσο. Απφ ηηο 
δηαιακβαλφκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνχζεο αλαηξεηηθέο αλέιεγθηεο νπζηαζηηθέο 
παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο πξνθχπηεη φηη ζηελ παξαδνρή ηεο 
αγσγήο ησλ αλαηξεζίβιεησλ θαηέιεμε ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο κεηά ηνλ 
ζρεκαηηζκφ πιήξνπο δηθαληθήο πεπνηζήζεσο γηα ηε βαζηκφηεηα ησλ ζεκειησηηθψλ 
απηήο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ (παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, πξνζβνιή ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ησλ αλαηξεζίβιεησλ θαη ηνλ αηηηψδε απηψλ ζχλδεζκν), κε φκνηα 
δε βαζκνχ θξίζε απέξξηςε θαη' νπζίαλ ηελ έλζηαζε ησλ αλαηξεζεηφλησλ γηα ηελ 
αλππαξμία παξάλνκεο θαη ππαίηηαο πξάμεψο ηνπο, θαη επνκέλσο δελ ηίζεηαη ζέκα 
αλαζηξνθήο θαη παξαβηάζεσο ηνπ αληηθεηκεληθνχ βάξνπο ηεο απνδείμεσο θαηά ηελ 
πξνδηαιεθζείζα ηνπ φξνπ έλλνηα, φπσο αληηζέησο ππνζηεξίδεηαη κε ηελ 
δηαηππνχκελε κε ηνλ ηέηαξην θαηά ζεηξά ιφγν αλαηξεηηθή αηηίαζε απφ ην άξζξν 559 
αξ.13 ΚΠνιΓ, ε νπνία εληεχζελ ειέγρεηαη σο αβάζηκε. 

ΙΙΙ. Καηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξ.1 ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη γηα 
(επζεία) παξαβίαζε θαλφλα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ αλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, κε 
βάζε ηα αλαηξεηηθψο αλέιεγθηα γελφκελα δεθηά απφ εθείλν, σο απνδεηρζέληα, 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, δελ εθαξκφζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλφλα νπζηαζηηθνχ 
δηθαίνπ, ελψ ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ, ή εθαξκφζεη απηφλ, ελψ 
δελ έπξεπε, θαζψο θαη αλ εθαξκφζεη απηφλ εζθαικέλα, ε δε παξαβίαζε 
εθδειψλεηαη, είηε κε ςεπδή εξκελεία, είηε κε θαθή εθαξκνγή, δειαδή κε εζθαικέλε 



ή κε ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζηνλ θαλφλα δηθαίνπ. 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 19 ηνπ 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 δεηήκαηα πνπ αζθνχλ 
νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο. Απφ ηελ ππφςε δηάηαμε, πνπ απνηειεί 
θχξσζε ηεο παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο πξνθχπηεη φηη ν 
πξνβιεπφκελνο απ' απηή ιφγνο αλαίξεζεο 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 ηεο (αλεπαξθήο αηηηνινγία) ή 
φηαλ αληηθάζθνπλ κεηαμχ ηνπο (αληηθαηηθή αηηηνινγία). Γελ ππάξρεη φκσο 
αλεπάξθεηα αηηηνινγηψλ, φηαλ ε απφθαζε πεξηέρεη ζπλνπηηθέο αιιά πιήξεηο 
αηηηνινγίεο, Δμ άιινπ, ην θαηά λφκν αλαγθαίν πεξηερφκελν ηεο ειάζζνλνο 
πξφηαζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε εθαξκνζηέν θαλφλα νπζηαζηηθνχ 
δηθαίνπ, ηνπ νπνίνπ ην πξαγκαηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηηο 
παξαδνρέο ηεο απφθαζεο ζην απνδεηθηηθφ ηεο πφξηζκα, θαη λα κελ θαηαιείπνληαη 
ακθηβνιίεο. Διιείςεηο δε αλαγφκελεο κφλν ζηελ αλάιπζε θαη ζηάζκηζε ησλ 
απνδεηθηηθψλ κέζσλ θαη γεληθφηεξα σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ 
πνξίζκαηνο, αλ απηφ δηαηππψλεηαη ζαθψο, δελ ζπληζηνχλ αλεπαξθείο αηηηνινγίεο. 
Γειαδή, κφλν ην ηη απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε είλαη αλάγθε λα εθηίζεηαη ζηελ 
απφθαζε πιήξσο θαη ζαθψο θαη φρη γηαηί απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε. 
Πεξαηηέξσ, ηα επηρεηξήκαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ 
απνδείμεσλ, δελ ζπληζηνχλ παξαδνρέο επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη ην 
απνδεηθηηθφ πφξηζκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνηεινχλ "αηηηνινγία" ηεο απφθαζεο, 
ψζηε ζην πιαίζην ηεο εξεπλψκελεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 19 λα επηδέρεηαη 
απηή κνκθή γηα αληηθαηηθφηεηα ή αλεπάξθεηα, ελψ δελ δεκηνπξγείηαη ν ίδηνο ιφγνο 
αλαίξεζεο ηνπ αξηζ. 19 ηνπ άξζξνπ 559 ηνπ Κ.Πνι.Γ νχηε εμ αηηίαο ηνπ φηη ην 
δηθαζηήξην δελ αλαιχεη ηδηαηηέξσο θαη δηεμνδηθά ηα κε ζπληζηψληα απηνηειείο 
ηζρπξηζκνχο επηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ, νπφηε ν ζρεηηθφο ιφγνο αλαίξεζεο 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηνο. Σέινο, απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 561 παξ. 1 ηνπ 
ΚΠνιΓ πξνθχπηεη φηη ε εθηίκεζε απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ησλ πξαγκαηηθψλ 
πεξηζηαηηθψλ, εθ' φζνλ δελ παξαβηάζηεθαλ κε απηά θαλφλεο δηθαίνπ, ζηνπο 
νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξκελεπηηθνί, ή εθφζνλ ε εθηίκεζε ηνπο δελ ηδξχεη 
ιφγνπο αλαίξεζεο απφ ηνπο αξηζκνχο 19 θαη 20 ηνπ άξζξνπ 559 Κ.Πνι.Γ, είλαη απφ 
ηνλ ʼξεην Πάγν αλέιεγθηε, ν δε ιφγνο αλαίξεζεο, εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νπνίνπ 
πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηνο, εθφζνλ πιένλ πιήηηεηαη ε νπζία ηεο 
ππνζέζεσο, πνπ δελ ππφθεηηαη ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν. Δμάιινπ, θαηά ηνπο νξηζκνχο 
ηνπ άξζξνπ 57 παξ.1 ΑΚ φπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα 
ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην 
κέιινλ. Η πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο πεξηιακβάλεη φζα αγαζά ζπλδένληαη κε 
ην πξφζσπν σο ηελ πγεία (δεκφζηα θαη αηνκηθή), ηελ ηηκή, ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηε 
ζθαίξα απνξξήηνπ, φζα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηελ εμσηεξίθεπζε θάζε αηφκνπ (φλνκα, 
εηθφλα), ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αθεξαηφηεηα. Αληηθείκελν, επίζεο, ηεο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνηεινχλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη 
ειεπζεξίεο πνπ ην χληαγκα αλαγλσξίδεη ζηα άηνκα, φπσο ε ζξεζθεπηηθή 
ειεπζεξία, ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
Σν άξζ. 57 ΑΚ ζπληζηά κία γεληθή ξήηξα θαη απνηειεί ζπγθεξαζκφ ησλ 



ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ άξζ. 2§1 θαη 5§1, κε ζπλέπεηα ζην δηθαίσκα ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο λα πεξηιακβάλεηαη ηφζν ν ζεβαζκφο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ 
πνπ είλαη θαη ν ππξήλαο ηνπ δηθαηψκαηνο, φζν θαη ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο. Έλα απφ αγαζά πνπ απαξηίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 
είλαη ε ςπρηθή πγεία θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ ςπρηθψλ αγαζψλ. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο πξνζβάιιεηαη θαηά 
θαλφλα δεπηεξνγελψο, δειαδή ζπλεπεία άιιεο παξάλνκεο πξάμεο πνπ ζηξέθεηαη 
θαηά πξψην ιφγν θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζβαιιφκελνπ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 
ςπρηθφ πφλν. Δπίζεο ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο πξνζβάιιεηαη θαη κε παξάλνκε 
πξάμε πνπ ζηξέθεηαη θαηά πξνζψπνπ δηαθνξεηηθνχ, κε ην νπνίν φκσο ν 
ζπλαηζζαλζείο ηε ζιίςε ή ηνλ πφλν ζπλδέεηαη ζηελά. Πξφθεηηαη γηα ηηο 
αληαλαθιαζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξνζβιεηηθήο πξάμεο. Έηζη ινηπφλ, σο ελάγσλ 
πξνο έγεξζε ηεο αγσγήο απφ ηελ πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο λνκηκνπνηείηαη θαηά βάζε εθείλνο πνπ δέρζεθε ηελ πξνζβνιή. ε 
πεξίπησζε φκσο πξνζβνιήο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ, ελάγσλ κπνξεί λα είλαη 
θαη ηξίηνο, ζηελά (κε ζπγγέλεηα) ζπλδεφκελνο κε ηνλ ακέζσο πξνζβαιιφκελν. 
Πεξαηηέξσ, φπσο ζπλάγεηαη απφ ην άξζ. 304 §§ 1-3 ΠΚ, ν θαλφλαο είλαη φηη 
απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο θαη γη' απηφ άιισζηε ηηκσξείηαη 
κε ηηο πνηλέο πνπ ην άξζξν απηφ θαηά πεξίπησζε αλαθέξεη. Καη ' εμαίξεζε, δελ 
είλαη άδηθε ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο (πάληνηε κε ηε ζπλαίλεζε ηεο 
εγθχνπ), φηαλ γίλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
4ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πεξηπηψζεηο πνπ ζπληζηνχλ εηδηθνχο ιφγνπο 
άξζεσο ηνπ αδίθνπ. Μία εμ απηψλ είλαη ε επγνληθή έλδεημε: Όηαλ δειαδή έρνπλ 
δηαπηζησζεί, κε ηα ζχγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο, ελδείμεηο ζνβαξήο 
αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ θαη ε 
εγθπκνζχλε δελ έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξν απφ 24 εβδνκάδεο (§ 4 πεξ. β' ). ε κία 
ηέηνηα πεξίπησζε, εθφζνλ πιεξνχληαη θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ε 
δηαθνπή ηεο θχεζεο εκθαλίδεηαη σο πξάμε δηθαηνινγεκέλε θαη γη' απηφ φρη άδηθε. 
Απφ ηελ πνηληθή απηή ξχζκηζε ζπλάγεηαη κία λφκηκε δπλαηφηεηα ηεο εγθχνπ 
γπλαίθαο λα ζηαζκίζεη ειεχζεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ άξζ. 5§1 πλη., αλ πεηζφκελε ζηηο 
ζξεζθεπηηθέο, θηινζνθηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ηεο ζα ζπλερίζεη ηελ εγθπκνζχλε, 
απνδερφκελε ηε γέλλεζε ηνπ "παζνινγηθνχ λενγλνχ" ή ζα ηε δηαθφςεη ζπλαηλψληαο 
ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ εκβξχνπ ράξηλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο θαη ηνπ - αλζξσπίλσο - 
δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ηεο λα απνθηήζεη έλα πγηέο παηδί. Δάλ ηειεί ζε 
γάκν, ε απφθαζε απηή πξέπεη λα ιεθζεί απφ θνηλνχ κε ην ζχδπγν ηεο θαηά ην άξζ. 
1387§1 ΑΚ δηφηη πξφθεηηαη γηα (βαζηθφ κάιηζηα) ζέκα ηνπ ζπδπγηθνχ βίνπ. Η επηινγή 
ηεο εγθχνπ λα δηαθφςεη ηειηθά κία ηέηνηα θχεζε σο ζπληαγκαηηθφ ζεκέιην έρεη ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζ. 5§1 ηνπ πλη. ε νπνία πξνζηαηεχεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαζνιηθά, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια θαη φια ηα επί 
κέξνπο δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απ' απηήλ φπσο ηεο ζσκαηηθήο ειεπζεξίαο, ηεο 
ηηκήο, ηεο πγείαο, αιιά θαη νξηζκέλεο πξνεθηάζεηο ηνπο. Σέηνηα (πξνέθηαζε) είλαη 
θαη ε επηινγή ή κε ηεο κεηξφηεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο επηηξέπεη κία 
ηέηνηα ππφ πξνυπνζέζεηο επηινγή. Αλ ινηπφλ ε έγθπνο παξαθσιπζεί (είηε κε πξάμε 
είηε κε παξάιεηςε ηξίηνπ) ζηελ απφιαπζε ηεο λφκηκεο απηήο επηινγήο, 
πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζ. 57 ΑΚ 
θαη, αλ ε πξνζβνιή είλαη ππαίηηα, δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο 
ηεο βιάβεο (άξζ. 59 ΑΚ). Σέηνηα αμίσζε έρεη θαη ν ζχδπγνο ηεο, έζησ θαη αλ δελ 
είλαη ν άκεζα πξνζβαιιφκελνο, δηφηη αθελφο ε απφθαζε ηεο ζπλερίζεσο ή 
δηαθνπήο ηεο θπήζεσο δελ είλαη αηνκηθφ ζέκα ηεο εγθχνπ αιιά θνηλφ ζέκα ηνπ 
ζπδπγηθνχ ηνπο βίνπ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ζηελήο (ζπδπγηθήο) ζρέζεσο ηνπ κε ηελ 



έγθπν νη επί ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηήο δπζκελείο ζπλέπεηεο αληαλαθιψληαη θαη ζ' 
απηφλ. Γηα λα ζπληξέμεη φκσο κία ηέηνηα πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 
ζπδχγσλ πξέπεη λα ζηνηρεηνζεηνχληαη φιεο νη θαη' άξζ. 304§4 πεξ. β' ΠΚ 
πξνυπνζέζεηο επηηξεπηήο δηαθνπήο ηεο θπήζεσο ιφγσ επγνλίαο θαη θπξίσο λα 
έρνπλ δηαπηζησζεί, κε ηα ζχγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο, ελδείμεηο 
ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ. 
Ωζηφζν, νη φξνη "ζνβαξή αλσκαιία ηνπ εκβξχνπ" θαη "παζνινγηθφ λενγλφ" 
ζπληζηνχλ έλα εξκελεπηηθφ πξφβιεκα, ηνπ νπνίνπ ε νξζή ιχζε πξέπεη λα 
αλαδεηεζεί ζηα ζπληαγκαηηθά πιαίζηα ηνπ φινπ δεηήκαηνο. Σν χληαγκα 
ππνρξεψλεη ην θξάηνο λα πξνζηαηεχεη ηελ αλζξψπηλε δσή, ζηελ νπνία θαηά ηελ 
νξζφηεξε γλψκε αλήθεη θαη ε αγέλλεηε. Απηή ε ππνρξέσζε πξνζηαζίαο πξνθχπηεη 
απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ άξζ. 2§1 θαη 5§2 πλη., ην νπνίν ππνρξεψλεη ην θξάηνο ζε 
ζεβαζκφ θαη πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νιφηεηα ηνπ σο είδνο θαη 
έκβην νλ, άξα θαη σο έκβξπν Αλζξψπηλε αμία έρεη θαη ε αγέλλεηε δσή θαη γη' απηφ ην 
έκβξπν πξνζηαηεχεηαη θαη έλαληη ηεο κεηέξαο ηνπ κε ηελ θαηά θαλφλα απαγφξεπζε 
απφ ην λνκνζέηε ηεο δηαθνπήο ηεο θπήζεσο (δηαθνξεηηθά: κε ηελ θαηά θαλφλα 
ππνρξέσζε απηήο λα ζπλερίζεη ηελ θπνθνξία). Δπεηδή φκσο ε πξνζηαζία ηεο 
αγέλλεηεο δσήο δελ είλαη θαηά ην χληαγκα απφιπηε ψζηε λα έρεη πξνηεξαηφηεηα 
έλαληη θάζε άιινπ έλλνκνπ αγαζνχ, γη' απηφ θαη είλαη ζπληαγκαηηθά επηηξεπηή ε 
άξζε ηεο δηθαηηθήο ππνρξέσζεο πξνο θπνθνξία ζε εμαηξεηηθέο κφλν πεξηπηψζεηο, ν 
πξνζδηνξηζκφο ησλ νπνίσλ έγηλε απφ ην λνκνζέηε ζην άξζ. 304§4 ΠΚ. Με θξηηήξην 
ινηπφλ φηη ζπληαγκαηηθφο θαλφλαο είλαη ε ππνρξέσζε ηεο εγθχνπ λα ζπλερίζεη ηελ 
θπνθνξία θαη εμαίξεζε ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο, πξέπεη νη αλσηέξσ φξνη λα 
εξκελεπζνχλ ζηελά θαη λα ζεσξεζνχλ σο "ζνβαξή αλσκαιία ηνπ εκβξχνπ" πνπ 
ζπλεπάγεηαη γέλλεζε "παζνινγηθνχ λενγλνχ" κφλν εθείλεο νη πεξηπηψζεηο πνπ 
πξφθεηηαη λα γελλεζεί παηδί, ην νπνίν ζα πάζρεη απφ κία ηδηαίηεξα βαξηά λφζν ή 
βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, ζε θάζε πεξίπησζε κε ηάζηκε ή κε αληηκεησπίζηκε ηαηξηθά κε 
δηνξζσηηθή παξέκβαζε ψζηε λα παξίζηαηαη ηδηαίηεξα ζθιεξφ θαη θαηαρξεζηηθφ λα 
δεηεζεί απφ ηελ έγθπν ε ζπλέρηζε ηεο θχεζεο. Δληαίνο θαλφλαο ή νλνκαζηηθή 
αλαθνξά ηέηνησλ "αλσκαιηψλ" δελ κπνξεί λα ζπληαρζεί εθ ησλ πξνηέξσλ δηφηη θαη 
ε πνηθηιία απηψλ είλαη κεγάιε θαη ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο αθελφο 
πεξηνξίδεη θαζεκεξηλά ηα φξηα ηνπ αλίαηνπ θαη αθεηέξνπ δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο 
δηνξζσηηθψλ επεκβάζεσλ. Κάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θξίλεηαη απηνηειψο κε βάζε 
ηα αλσηέξσ απζηεξά θξηηήξηα, ηα νπνία επηβάιινληαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη 
ζπληαγκαηηθφο θαλφλαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο δσήο (αθφκε θαη ηεο αγέλλεηεο) θαη 
φρη ε θαηαζηξνθή ηεο. ηηο ζεκεηνχκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνχζεο αλαηξεηηθψο 
αλέιεγθηεο νπζηαζηηθέο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο κε 
πιεξφηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο δηαιακβάλνληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία 
δηθαηνινγνχλ ηελ θαη' νξζή εθαξκνγή ησλ ακέζσο παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε 
ζεκεηνπκέλσλ θαλφλσλ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ παξαδνρή ηεο απεπζπλνκέλεο θαηά 
ησλ αλαηξεζεηφλησλ αγσγήο ησλ αλαηξεζίβιεησλ, κε παξάιιειε θαη' νπζίαλ 
απφξξηςε ηεο ελζηάζεσο ησλ αλαηξεζεηφλησλ γηα ηελ αλππαξμία παξάλνκεο θαη 
ππαίηηαο απφ ακέιεηα, πξάμεψο ηνπο, θαη ηδία (α)φηη λνκηκνπνηνχληαη ελεξγεηηθψο 
ακθφηεξνη νη αλαηξεζίβιεηνη γηα ηελ δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο θεξφκελεο πξνο 
δηάγλσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ 
ππέζηεζαλ απφ ηελ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, (β)φηη νη δεχηεξνο θαη 
ηξίηνο ησλ αλαηξεζεηφλησλ πξνέβεζαλ ζε έξεπλα, κε δχν (2) εμεηάζεηο θαηά κήλα 
Μάτν ηνπ έηνπο 2005 θαη θαηά ηελ 22α εβδνκάδα ηεο θπήζεσο, γηα ηελ αλίρλεπζε 
κεηαιιαγψλ ηνπ γνληδίνπ CFTR κε ην αζθαιέο ζχζηεκα Elucigene CF29 ζηνπο 
αλαηξεζίβιεηνπο, κε εζθαικέλα αξλεηηθά απνηειέζκαηα, κε ππαηηηφηεηα, απφ 



ακέιεηα ησλ αλαηξεζεηφλησλ, νη νπνίνη ελήξγεζαλ θαηά παξάβαζε ησλ 
ελδεδεηγκέλσλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη εκπεηξίαο, (γ)φηη 
παξφιν πνπ ε χπαξμε θνξείαο θπζηηθήο ίλσζεο εηο ακθφηεξνπο ηνπο 
αλαηξεζίβιεηνπο, θέξνληαο έθαζηνο ηνχησλ κία κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ 621 + 
1G>T, φπσο δηαπηζηψζεθε κεηά ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ ηνπο, νδεγεί κφλν ζην 
25%ν ησλ πεξηπηψζεσλ ζηε γέλλεζε πάζρνληνο ηέθλνπ, ε χπαξμε ζην 
θπνθνξνχκελν ηεο θιηληθήο ελδείμεσο ηεο ζπκβαηήο κε ηε λφζν ηεο θπζηηθήο 
ίλσζεο ππεερνγέλεηαο, αμηνινγνχκελε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξζά απνηειέζκαηα 
ησλ εμεηάζεσλ ησλ αλαηξεζίβιεησλ, ζα νδεγνχζε ζηελ δηελέξγεηα πεξαηηέξσ 
εμεηάζεσο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο ππάξμεσο ζην έκβξπν κεηαιιάμεσο ηνπ γνληδίνπ 
CFTR ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, πιήλ εθείλεο ηεο ΓF508, ε νπνία πξαγκαηψζεθε, (δ) 
ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δηέζεηαλ νη αλαηξεζίβιεηνη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηηξεπηήο 
απφ απφςεσο θπήζεσο θαη λφκνπ ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο, ράξηλ ηνπ 
δηθαηνινγεκέλνπ ζπκθέξνληνο ηνπο λα απνηξέςνπλ ηε γέλλεζε αληάησο 
πάζρνληνο απφ θπζηηθή ίλσζε ηέθλνπ, (ε)αληηζέησο, ζηεξηρζέληεο νη αλαηξεζίβιεηνη 
ζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο εηο εθείλνπο απφ ηνπο δεχηεξν θαη 
ηξίην ησλ αλαηξεζεηφλησλ εζθαικέλνπ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ, πνπ απέθιεηε ην 
ελδερφκελν λα πάζρεη ην θπνθνξνχκελν απφ θπζηηθή ίλσζε, απνθάζηζαλ ηε 
ζπλέρηζε ηεο θπήζεσο θαη ηε γέλλεζε απφ ηελ δεχηεξε ησλ αλαηξεζηβιήησλ ζηηο 2-
9-2005 κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ ελφο άξξελνο ηέθλνπ, ην νπνίν πάζρεη απφ θπζηηθή 
ίλσζε, ρξφληα θιεξνλνκηθή αλίαηε λφζν, ρσξίο ξηδηθή ζεξαπεία, ε νπνία είλαη 
ζπκπησκαηηθή θαη ηζφβηα, κε ζπκπηψκαηα ζην αλαπλεπζηηθφ θαη ην πεπηηθφ 
ζχζηεκα θαη ηνπο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο, κε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ηελ ρξφληα 
απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θαη (ζη) ε ππφ ην ηζηνξνχκελν πεξηερφκελν 
παξάλνκε θαη ππαίηηα, απφ ακέιεηα, πξάμε ησλ πξνζηεζέλησλ απφ ηελ πξψηε 
δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ησλ αλαηξεζεηφλησλ είρε αηηησδψο ζπλδεφκελν απνηέιεζκα ηε 
ζηέξεζε απφ ηνπο αλαηξεζίβιεηνπο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο δηαθνπήο ηεο θπήζεσο 
ράξηλ ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ ζπκθέξνληφο ηνπο απνηξνπήο ηεο γελλήζεσο 
πάζρνληνο απφ θπζηηθή ίλσζε ηέθλνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ 
νηθνγελεηαθνχ ηνπο βίνπ θαη ηεο αλαπηχμεσο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ε νπνία κε 
ηνλ ηξφπν απηφ πξνζεβιήζεθε, δηθαηνχκελνη εληεχζελ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο 
εζηθήο βιάβεο, ηελ νπνία απφ ηελ αηηία απηή ππέζηεζαλ, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 
Δπνκέλσο νη δηαηππνχκελεο κε ηνλ πξψην θαη δεχηεξν θαηά ζεηξά ιφγν αλαηξεηηθέο 
αηηηάζεηο απφ ην άξζξν 559 αξ.1 θαη 19 ΚΠνιΓ, κε ηελ έλλνηα ηεο επζείαο θαη εθ 
πιαγίνπ παξαβηάζεσο ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, αξλεηηθά αμηνινγνχληαη, σο 
αβάζηκεο. 

IV. Με ην άξζξν 25 παξ.1 εδ. ηέηαξην ηνπ πληάγκαηνο, φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ηε 
ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο 2001, ηίζεηαη, ν θαλφλαο φηη νη θάζε είδνπο 
πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα "πξέπεη λα 
πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο απφ ην χληαγκα είηε απφ ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη 
επηθχιαμε ππέξ απηνχ, θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο". Καηά ηελ 
αξρή απηή, ε νπνία σο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ίζρπε θαη πξν ηεο ξεηήο 
απνηππψζεψο ηεο ζην χληαγκα θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα αλαζεψξεζε ηνπ, νη 
λνκίκσο επηβαιιφκελνη πεξηνξηζκνί ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα, πξέπεη δειαδή λα είλαη α) θαηάιιεινη, ήηνη πξφζθνξνη 
γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ, β) αλαγθαίνη, ήηνη λα ζπληζηνχλ 
κέηξν ην νπνίν, ζε ζρέζε κε άιια δπλάκελα λα ιεθζνχλ κέηξα, επάγεηαη ηνλ 
ειάρηζην δπλαηφ πεξηνξηζκφ γηα ηνλ ηδηψηε ή ην θνηλφ, θαη ηέινο γ) ελ ζηελή ελλνία 
αλαινγηθνί, λα ηεινχλ δειαδή ζε εχινγε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, ψζηε ε 



αλακελφκελε σθέιεηα λα κελ ππνιείπεηαη ηεο βιάβεο πνπ πξνθαινχλ. (Οι.ΑΠ 
43/2005). Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, σο θαλφλαο δηθαίνπ πνπ ζέηεη φξηα ζηνλ 
πεξηνξηζηηθφ ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο λφκν, απεπζχλεηαη θαη' αξρήλ ζην 
λνκνζέηε. ην ρψξν ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ήηνη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ, 
επίθιεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη αλ ν θνηλφο λνκνζέηεο είηε 
έρεη παξαβηάζεη ηελ αξρή απηή, ζεζπίδνληαο κε λφκν ππέξκεηξνπο πεξηνξηζκνχο 
αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, νπφηε ν δηθαζηήο κπνξεί, ειέγρνληαο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα 
ηνπ λφκνπ, λα κελ εθαξκφζεη απηφλ (άξζξν 93 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο), είηε έρεη 
παξαιείςεη λα αζθήζεη ηηο ζπληαγκαηηθέο ηνπ ππνρξέσζεηο, θαηαιείπνληαο θελφ, 
νπφηε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαιείηαη επηθνπξηθψο ζε εθαξκνγή. ην πεδίν 
ησλ αδηθνπξαθηηθψλ ζρέζεσλ (άξζξν 914 επ ΑΚ) θαη εηδηθφηεξα ζην δήηεκα ηνπ 
κέηξνπ ηεο επηδηθαζηέαο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ν λφκνο πξνβιέπεη ζην άξζξν 
932 ΑΚ φηη ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη εχινγε θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, δειαδή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε αλάινγε κε ηηο πεξηζηάζεηο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεσο. Με ηε δηάηαμε απηή ν θνηλφο λνκνζέηεο έιαβε 
ππφςε ηνπ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, εμεηδηθεχνληάο ηελ ζην δήηεκα ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε 
ηα αλσηέξσ, δελ ππάξρεη έδαθνο άκεζεο εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 25 
παξ. 1 εδάθην ηέηαξην ηνπ πληάγκαηνο, ε επζεία δε επίθιεζε ηεο θαηά ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ζηεξείηαη ζεκαζίαο, αθνχ 
δελ ζα νδεγνχζε ζε δηαθνξεηηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 932 
ΑΚ πξνζδηνξηζκφ απηήο, απνηειέζκαηα (Οι.ΑΠ 6/2009). Όκνηα αξλεηηθά 
αμηνινγνχληαη, πξνερφλησο σο απαξάδεθηεο, νη απηέο αλαηξεηηθέο αηηηάζεηο απφ ην 
άξζξν 559 αξ.1 θαη 19 ΚΠνιΓ, πξνβαιιφκελεο κε ηνλ έθην θαη ηειεπηαίν θαηά ζεηξά 
ιφγν αλαηξέζεσο, κε ηηο νπνίεο απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιιφκελε δη' απηήο 
απφθαζε φηη, κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ζην πνζφ ησλ 
250.000,00 επξψ γηα έθαζην ησλ αλαηξεζηβιήησλ, επζέσο θαη εθ πιαγίνπ 
παξαβίαζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 25 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο θαη 
ηεο ελλνίαο ηνπ επιφγνπ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, ε νπνία φκσο θαζνξίδεηαη 
κε βάζε ηελ παξερφκελε απφ ην άξζξν 932 ΑΚ γλήζηα δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη 
αλαηξεηηθψο αλέιεγθηε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο. 

V. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 535 παξ.1, 176, 178, 183, 189 
παξ.1 πεξ.γ' θαη 191 ΚΠνιΓ θαη 100 επ. ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 3026/1954) 
ζπλάγεηαη ζαθψο φηη ην Δθεηείν, πνπ εμαθαλίδεη είηε νιηθά είηε κεξηθά ηελ 
πξσηφδηθε απφθαζε θαη απνθαζίδεη νξηζηηθά επί ηεο ππνζέζεσο, εμαθαλίδεη ηελ 
πεξί δηθαζηηθήο δαπάλεο δηάηαμε ηεο ηειεπηαίαο θαη πξνζδηνξίδεη ηελ θαηαβιεηέα 
δηθαζηηθή δαπάλε θαη γηα ηνπο δχν βαζκνχο δηθαηνδνζίαο, εθφζνλ πξνβάιιεηαη 
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ δηαδίθνπ. Δπνκέλσο ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δηθνλνκηθά 
επηηξεπηψο πξνζδηφξηζε, κεηά ηελ εμαθάληζε ηεο πξσηνβάζκηαο απνθάζεσο θαη 
εμέηαζε θαη' νπζίαλ ηεο ππνζέζεσο, ηα δηθαζηηθά έμνδα ακθνηέξσλ ησλ βαζκψλ 
δηθαηνδνζίαο ππέξ ησλ αλαηξεζηβιήησλ, θαηά παξαδνρή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ 
ηειεπηαίσλ, σο εθεζηβιήησλ, θαη ζε βάξνο ησλ αλαηξεζεηφλησλ θαη θαηέλεηκε, θαηά 
κεξηθφ ζπκςεθηζκφ θαη θαηά ηνλ ιφγν ηεο ελ κέξεη λίθεο θαη ήηηαο εθάζηνπ ησλ 
δηαδίθσλ κεξψλ, κε ηνλ νξηζκφ ηνπο ζην πνζφ ησλ 22.000,00 επξψ αληί εθείλνπ 
ησλ 1000,00 επξψ ηεο πξσηνβάζκηαο απνθάζεσο. Δληεχζελ δελ ηίζεηαη ζέκα 
επηδηθάζεσο κε αηηεζέληνο, φπσο ππνζηεξίδεηαη κε ηελ δηαηππνχκελε κε ην πξψην 
ζθέινο ηνπ απνκέλνληνο πξνο έξεπλα πέκπηνπ ιφγνπ αλαηξεηηθή αηηίαζε απφ ην 
άξζξν 559 αξ.9 ΚΠνιΓ, ε νπνία εληεχζελ ειέγρεηαη σο αβάζηκε. Όκνηα αξλεηηθά 
αμηνινγνχληαη πξνερφλησο σο απαξάδεθηεο, νη πξνβαιιφκελεο κε ηα ινηπά ζθέιε 



ηνπ ππφ ηελ απηή αξίζκεζε ιφγνπ αλαηξεηηθέο αηηηάζεηο απφ ην άξζξν 559 αξ.1 θαη 
19 ΚΠνιΓ, κε ηελ έλλνηα ηεο επζείαο θαη εθ πιαγίνπ παξαβηάζεσο ηεο δηαηάμεσο 
ηνπ άξζξνπ 179 ΚΠνιΓ, θαηά ηνπο νξηζκνχο ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ν 
ζπκςεθηζκφο ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ φηαλ ν θαλφλαο δηθαίνπ πνπ εθαξκφζζεθε 
ήηαλ ηδηαίηεξα δπζρεξήο, κε ηηο νπνίεο πιήηηεηαη αλέιεγθηε πεξί πξαγκάησλ θξίζε 
ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο θαη' εθαξκνγή δηθνλνκηθήο δηαηάμεσο θαη ηνχην 
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη εξείδεηαη επί ηεο αλαιεζνχο απφ νπζηαζηηθή άπνςε 
πξνυπνζέζεσο ηεο ηδηαίηεξεο δπζρέξεηαο ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφζζεθαλ, θαη 
επηπξφζζεηα κφλε ε ακνηβή ηεο πιεξεμνπζίαο δηθεγφξνπ ησλ αλαηξεζίβιεησλ γηα 
ηε ζχληαμε ηεο αγσγήο θαη ησλ πξνηάζεσλ ζην πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 
δηθαζηήξην αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ (500.000 Υ 5/00) 25.000,00 επξψ 
(άξζξα 100, 107 παξ.1, 110 λ.δ. 3026/1954). πλαθφινπζα απηψλ πξέπεη λα 
απνξξηθζεί ε έλδηθε αίηεζε αλαηξέζεσο, κε παξάιιειε θαηαδίθε ησλ 
αλαηξεζεηφλησλ ζηα δηθαζηηθά έμνδα ησλ αλαηξεζηβιήησλ, πνπ θαηέζεζαλ 
πξνηάζεηο, ηα νπνία νξίδεη ζην πνζφ ησλ 2.700,00 επξψ (ΚΠνιΓ 183). 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Απνξξίπηεη ηελ 90/26-9-2011 αίηεζε γηα αλαίξεζε ηεο 22/24-1-2011 απνθάζεσο 
ηνπ Δθεηείνπ Πεηξαηψο. Καη 

Καηαδηθάδεη ηνπο αλαηξεζείνληεο ζηα δηθαζηηθά έμνδα ησλ αλαηξεζηβιήησλ, ηα 
νπνία νξίδεη ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ (2.700,00) επξψ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2012. Καη 

Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 7 
Ιαλνπαξίνπ 2013. 
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