
Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

Σόπος: ΑΘΗΝΑ 

Αριθ. Απόυασης: 424 

Έτος: 2012 

 

 

Κείμενο Απόυασης 

Αξηζκφο 424/2012 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

A1' Πνιηηηθφ Σκήκα 

 

Ο Δ απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ έηνπο 2000 άξρηζε λα παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ 

ηαηξφ-θαξδηνιφγν Α δηφηη έπαζρε απφ ππεξιηπηδαηκία. Δπεηδή ε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ Δ επηδεηλψζεθε, ν Α, αθνχ πξνέβε ζε εμεηάζεηο φπνπ θαη 

δηέγλσζε φηη ν Δ πάζρεη απφ "πξνθάξδην άιγνο-ζηεζάγρε", ηνπ πξφηεηλε λα 

ππνβιεζεί ζε ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ ζπηλζεξνγξάθεκα κπνθαξδίνπ. Ο Α 

απεπζχλζεθε ζηελ Γ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εμέηαζεο, ε νπνία πξνέβε ζηελ 

εμέηαζε κε ηαηξνχο ηεο δηθήο ηεο επηινγήο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ 

θαξδηνιφγν Β θαη ηελ ππξεληθή ηαηξφ Γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ν 

αζζελήο άξρηζε λα δηακαξηχξεηαη, δεηψληαο λα ηειεηψζεη ε δνθηκαζία 

θνπψζεσο δηφηη αηζζαλφηαλ δπζθνξία θαη πνλνχζαλ νη βξαρίνλέο ηνπ. Ο Δ, 

αθνχ παξνπζίαζε σρξφηεηα, ςπρξά άθξα θαη εθίδξσζε, ιηπνζχκεζε θαη 

παξνπζίαζε απψιεηα ζπλεηδήζεσο. Ύζηεξα ν Δ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Β, 

κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν πιελ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θαηέιεμε. Ωο αηηία 

ζαλάηνπ αλαθέξεηαη "παιαηφ θαη πξφζθαην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ". 

Καηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 5 ηνπ λ.2619/1998 ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε βηνταηξηθή, ζπλάγεηαη φηη ε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ, αλεμάξηεηα αλ απηέο είλαη απιέο δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο, 

πξνυπνζέηεη ηελ ειεχζεξε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο, πνπ πξέπεη λα δίλεηαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη αθνχ ν αζζελήο έρεη θαηάιιεια ελεκεξσζεί σο πξνο ην 

ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, θαζψο θαη σο πξνο ηα επαθφινπζα 

θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη. Η χπαξμε δειαδή 

έγθπξεο ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελνχο πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε πιήξε 

ελεκέξσζή ηνπ θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα απφ ηνλ ηαηξφ πνπ πξφθεηηαη λα 

ελεξγήζεη ηελ ηαηξηθή πξάμε, αιιά θαη απ' απηφλ πνπ δηέγλσζε 

πξνεγνπκέλσο ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο ηεο ηαηξηθήο πξάμεο θαη ηε ζπλέζηεζε 

ζηνλ αζζελή, αθνχ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη φκνηνη νη θίλδπλνη πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηνλ αζζελή θαη νη νπνίνη πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε ηε 



ζπλαίλεζή ηνπ. Η παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά λφκηκν ιφγν 

επζχλεο πξνο απνδεκίσζε ηνπ αζζελνχο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο βιάβεο ή 

θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο απηνχ, απφ επηπινθέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηαηξηθψλ κεζφδσλ ηφζν απφ ηνλ επηβιέπνληα φζν θαη απφ ηνλ 

ελεξγήζαληα ηελ ηαηξηθή πξάμε γηαηξφ. 

ηελ πξνθεηκέλε, ν ζεξάπσλ ηαηξφο Α, εάλ φθεηιε θαη κπνξνχζε λα δηαγλψζεη 

απφ ην ηζηνξηθφ φηη ν Δ έπαζρε απφ αζηαζή ζηεζάγρε, φθεηιε λα κελ ηνπ 

ζπζηήζεη λα ππνβιεζεί ζε δνθηκαζία θαξκαθεπηηθήο θφπσζεο θαζψο ε 

εμέηαζε απηή δελ ελδείθλπηαη γηα αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ απηήλ ηελ 

πάζεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φθεηιε λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ην πνζνζηφ 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο πξηλ πξνβεί 

ζε απηή, πξάγκα πνπ δε ζπλέβε. Πεξεηαίξσ, ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο είραλ θαη 

νη δηελεξγήζαληεο ηελ εμέηαζε γηαηξνί Β θαη Γ.Δπνκέλσο ζηελ πεξίπησζε 

απηή νη Α, Β, Γ θαη Γ (σο πξνζηήζαζα ησλ Β θαη Γ) ζα επζχλνληαη γηα ην 

ζάλαην ηνπ Δ. Σν γεγνλφο φηη παξεκβάιιεηαη ε πξάμε ησλ Β θαη Γ δελ αίξεη 

ηελ επζχλε ηνπ Α θαζψο απηφο ζπληαγνγξάθεζε ηελ ελ ιφγσ εμέηαζε ε νπνία 

ηειηθψο νδήγεζε ζην ζάλαην ηνπ Δ. Ωζηφζν, ζηελ ππφζεζε απηή ν ΑΠ 

αλαίξεζε ηελ απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ πνπ αλαγλψξηζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ Α 

λα απνδεκηψζεη ηε ζχδπγν θαη ηα δχν ηέθλα ηνπ Δ ιφγσ ειιηπνχο αηηηνινγίαο. 

 


