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  Το ιαηπικό ζθάλμα 

 

Ι. Ππόζθαηερ ςποθέζειρ ιαηπικήρ εςθύνηρ από ηην ελληνική 

νομολογία 

1. Χεηξνπξγηθά ιάζε. Α) Ο γηαηξόο, θαηά ηε δηάξθεηα ιαπαξνζθνπηθήο 

ρνινθπζηεθηνκήο, ιόγσ ηδηαίηεξα έληνλεο θιεγκνλήο θαη ηδηνκνξθίαο ηεο 

αλαηνκίαο ηνπ αζζελνύο, απνθόπηεη ην ρνιεδόρν αληί ηνπ θπζηηθνύ πόξνπ, κε 

ζπλαθόινπζε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο. Τν δηθαζηήξην δέρηεθε ηελ 

αγσγή, θξίλνληαο όηη ν ρεηξνπξγόο δελ θαηέβαιε ηελ απαηηνύκελε γηα ηελ 

πεξίπησζε επηκέιεηα.  

Β) Ο γηαηξόο, βαζηζκέλνο ζηηο θπζηνινγηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ηνπ 

αζζελνύο πνπ έρεη εγρεηξηζηεί γηα ζνβαξό όγθν, ν νπνίνο εθαπηόηαλ κε ην 

πάγθξεαο, ζεσξεί όηη ε κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηνπ αζζελνύο είλαη νκαιή. Γπν 

24σξα κεηά ηελ εγρείξεζε, ν αζζελήο παζαίλεη αηκνξξαγηθό ζνθ θαη 

θαηαιήγεη ζηελ εληαηηθή. Ζ πιεπξά ηνπ αζζελνύο ππνζηήξημε όηη ν ζάλαηνο 

νθεηιόηαλ ζε αηκνξξαγία ηνπ παγθξέαηνο πνπ είρε πξνθιεζεί από απξνζεμία 

θαηά ηε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ όγθνπ. Ο γηαηξόο ππνζηήξημε όηη ν 

αζζελήο ππέζηε νμεία λεθξσηηθή αηκνξξαγηθή παγθξεαηίηηδα σο αληίδξαζε 

ζηνλ (αλαγθαίν νγθνινγηθά) ηξαπκαηηζκό ηνπ παγθξέαηνο, θαη όηη ε 

παγθξεαηίηηδα απηή δελ κπνξνύζε νύηε λα εκπνδηζηεί νύηε λα αληηκεησπηζηεί 

κε άιιν ηξόπν. Τν δηθαζηήξην αζρνιήζεθε ζε βάζνο, ακθηηαιαληεύηεθε θαη 

ηειηθά δηέηαμε πξαγκαηνγλσκνζύλε. 

 

2. Δηαγλσζηηθά ιάζε. Λεαξόηαηε αζζελήο, κε ηζηνξηθό αθαηξεζέληνο 

ιεηνκπνζαξθώκαηνο θαινήζνπο θαηά ηελ παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε, 

εκθαλίδεηαη ζην γηαηξό κε ςειαθεηό όγθν ζηελ θνηιηά. Ο γηαηξόο ζπληζηά λα 

γίλεη ακέζσο καγλεηηθή ηνκνγξαθία, θαη κεηά δελ έρεη άιιε επαθή κε ηελ 

θνπέια. Ζ καγλεηηθή γίλεηαη 2 κήλεο κεηά θαη απνθαιύπηεη κηα κνξθή 

ζαξθώκαηνο κε ρείξηζηε πξόγλσζε θαη ε θνπέια θαηαιήγεη 1,5 ρξόλν κεηά. Ζ 

πιεπξά ηεο αζζελνύο ηζρπξίζηεθε δηαγλσζηηθό ζθάικα, δει. όηη ν γηαηξόο 

έπξεπε λα έρεη δηαγλώζεη ηνλ θαξθίλν ήδε από ην ιεηνκπνζάξθσκα θαη όηη ελ 

πάζε πεξηπηώζεη έπξεπε λα ηελ πηέζεη λα θάλεη ακέζσο καγλεηηθή. Ο γηαηξόο 

θαηαδηθάζηεθε από ην πνηληθό δηθαζηήξην, ελώ ην αμηνπεξίεξγν είλαη όηη 

αζσώζεθε ν παζνινγναλαηόκνο πνπ είρε δηαγλώζεη ηελ αξρηθή θαινήζεηα. 
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1. Γενικά.  Σην αζηηθό δίθαην ρξεζηκνπνηείηαη απηόο ν όξνο, αληί ηνπ 

όξνπ ηαηξηθή ακέιεηα. Θα εμεηάζσ ζπλνπηηθά ηο ιαηπικό ζθάλμα υρ λόγο 

για ηην ίδπςζη ηηρ αστικής εςθύνηρ ηος γιαηπού, δηλαδή ηηρ 

ςποσπέυζήρ ηος να αποζημιώζει ηον αζθενή για κάθε ζημία, 

πεξηνπζηαθή ή εζηθή βιάβε, ηελ νπνία ππέζηε ιόγσ ηεο εζθαικέλεο ηαηξηθήο 

πξάμεο. Απηό πνπ πξέπεη εμαξρήο λα ηνλίζσ είλαη όηη ε έλλνηα θαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο ηαηξηθήο ακέιεηαο δηαθέξνπλ ζην αζηηθό θαη ζην πνηληθό δίθαην, 

θαη επνκέλσο είλαη δπλαηόλ, αλ θαη ζπαληόηεξν ζηελ πξάμε, έλαο γηαηξόο λα 

κελ έρεη πνηληθή επζύλε, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ, αιιά 

λα έρεη αζηηθή επζύλε θαη ην αληίζηξνθν. 

Tν ηαηξηθό ζθάικα απνηειεί ηελ έλλνηα-θιεηδί ηεο ηαηξηθήο επζύλεο 

θαη παξακέλεη δηεζλώο ε ζπρλόηεξα εκθαληδόκελε βάζε ησλ αγσγώλ 

απνδεκίσζεο πνπ αζθνύληαη ελαληίνλ γηαηξώλ. Αθόκε θη όηαλ (ζε άιια 

δίθαηα, όπσο ην γαιιηθό θαη ην γεξκαληθό) σο βάζε ηεο αγσγήο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε παξάβαζε άιισλ ππνρξεώζεσλ ηνπ γηαηξνύ (ηδίσο ηεο 

ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο), νπζηαζηηθά απηό πνπ ππνθξύπηεηαη είλαη θαη πάιη 

ην ηαηξηθό ζθάικα, ή ε ζρεηηθή ππνςία ηνπ δεκησζέληνο, πνπ επηιέγεη ηελ 

άιιε λνκηθή βάζε, επεηδή είλαη πην εύθνια απνδείμηκε. 

4’ 

Από ηηο ζεσξεηηθέο αλαιύζεηο θαη ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 

πξαγκαηεύνληαη ζέκαηα αζηηθήο ηαηξηθήο επζύλεο πξνθύπηεη κηα γεληθά 

απνδεθηή έλλνηα ηνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο (ηαηξηθό ιάζνο, Behandlungsfehler, 

faute medicale, medical malpractice): πξόθεηηαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

γηαηξνύ πνπ αμηνινγείηαη σο ππνιεηπόκελε ηεο επηβαιιόκελεο ζην επάγγεικά 

ηνπ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηκέιεηαο, θαηά θαλόλα επεηδή ν 

γηαηξόο δελ ηεξεί ην επαγγεικαηηθό ηνπ standard ή επεηδή παξαβηάδεη ηνπο 

θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο (leges artis).  

 Απηή όκσο είλαη κηα πνιύ γεληθή θαη πεξηγξαθηθή έλλνηα ηνπ ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο. 

 

2. Η νομική και η ιαηπική έννοια ηος ιαηπικού λάθοςρ. 

«Τεσνικό» ζθάλμα και «κοινή» αμέλεια. Τν ηαηξηθό ζθάικα αλέθαζελ 

απνηέιεζε ζεκείν ηξηβήο κεηαμύ γηαηξώλ θαη λνκηθώλ. Γηαηππώλεηαη θάπνηε, 

έκκεζα ή άκεζα, ε ακθηβνιία αλ θάπνηνο άιινο, εθηόο από ηνπο θαηόρνπο ηεο 

εηδηθήο γλώζεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηερληθήο (όπσο ν δηθαζηήο) είλαη 

ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνύ. Κηα ηέηνηα αληίιεςε, 
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όηη ην ηαηξηθό ζθάικα δελ είλαη θαη δελ πξέπεη λα είλαη λνκηθό ζέκα, αιιά 

απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ γηαηξώλ, δελ δηθαηνινγείηαη. Ο δηθαζηήο έρεη 

από ην Σύληαγκα ηε δηθαηνδνζία λα θξίλεη επί ηδησηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ 

δηαθνξώλ· έηζη, νη κεραληθνί δελ θξίλνληαη από κεραληθνύο, ή νη εθνξηαθνί 

από εθνξηαθνύο θ.ιπ., παξά κόλν ζην πιαίζην ηεο πεηζαξρηθήο επζύλεο. 

Εεηήκαηα πνπ απαηηνύλ γηα ηελ θαηαλόεζή ηνπο εηδηθέο γλώζεηο ηαηξηθήο 

απνηεινύλ έλα κέξνο ηεο ζπιινγηζηηθήο πνξείαο γηα ηελ απνδνρή ηεο 

ύπαξμεο ηαηξηθνύ ιάζνπο θαη κπνξνύλ λα εηζθεξζνύλ ζηε δίθε κέζσ ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο. Ο δηθαζηήο δελ θαιείηαη, θπζηθά, λα πάξεη ζέζε ζε 

νξηζκέλν ηαηξηθό ζέκα, αιιά λα αμηνινγήζεη, ελόςεη ησλ απόςεσλ πνπ 

εθθξάδνπλ νη εηδηθνί ζην δήηεκα γηαηξνί, ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιια ζηνηρεία, 

ηε ζπκπεξηθνξά ή νξηζκέλε επηινγή ηνπ γηαηξνύ σο ακειή ή όρη.  

Έηζη ινηπόλ ε αληίιεςε όηη ν δηθαζηήο δελ κπνξεί λα θξίλεη ην γηαηξό 

είλαη παξαπιαλεηηθή, γηαηί ζπγρέεη ηε λνκηθή κε ηελ ηαηξηθή έλλνηα ηνπ 

ιάζνπο. Όπσο είπα από λνκηθή άπνςε ηαηξηθό ζθάικα απνηειεί ε παξάβαζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ επηκέιεηαο ηνπ γηαηξνύ, δειαδή κηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

απνδνθηκάδεηαη από ην δίθαην, κε ηελ έλλνηα όηη ν γηαηξόο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξόηππα πνπ ην δίθαην ζέηεη γηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ.  

Από ηελ άιιε κεξηά, σζηόζν, είλαη απηνλόεην όηη ε λνκηθή έλλνηα ηνπ 

ηαηξηθνύ ζθάικαηνο (σο ππαίηηαο παξάβαζεο ησλ θαλόλσλ ηεο ηαηξηθήο 

επηκέιεηαο) δελ κπνξεί λα είλαη θαη ηειείσο άζρεηε ή δηακεηξηθά αληίζεηε από 

ηελ αληίζηνηρε έλλνηα θαη αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηελ κηα ζπκπεξηθνξά ν 

ηαηξηθόο θόζκνο. 

 Θη εδώ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ ζπλήζσο είλαη 

δύζθνιν λα απνδερηεί ν ηαηξηθόο θόζκνο. Τν παξάδεηγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζα παιηόηεξα είλαη ηεο πνιύ γλσζηήο ηζηνξίαο ηεο βειόλαο πνπ 

μεράζηεθε κέζα ζηνλ αζζελή. Γηα ην δηθαζηήξην ππεύζπλνο ήηαλ ν 

ρεηξνπξγόο, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο γηαηξνύο ε εξγαιεηνδόηξηα. Υπάξρεη 

όκσο θαη κηα γεληθόηεξε δηαθσλία, ηελ νπνία θη εγώ σο λνκηθόο άξγεζα λα 

θαηαιάβσ, αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο επηπινθήο. Γηα ην δίθαην, ε επηπινθή 

είλαη ηπρεξό, δειαδή είηε εμσηεξηθό ζε ζρέζε κε ην γηαηξό θαη κε 

πξνβιέςηκν γεγνλόο (ι.ρ. κηα αιιεξγηθή αληίδξαζε πνπ δελ ήηαλ δπλαηό λα 

πξνβιεθζεί) ή θαη κηα ελέξγεηα ή παξάιεηςε, πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε 

ππαηηηόηεηα, ζε απξνζεμία ηνπ γηαηξνύ. Δπνκέλσο γηα ην δηθαζηή αλ ν 

γηαηξόο κε ρεηξηζκό ηνπ ηξαπκαηίζεη ρσξίο λα ην ζέιεη όξγαλν ή ηζηό, απηό 

είλαη πάληα ηαηξηθό ζθάικα, εθηόο αλ εμαηξεηηθά δηθαηνινγείηαη, δει. αλ κε 
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βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο δελ ζα κπνξνύζε λα είρε απνθεπρζεί 

από ην κέζν επηκειή γηαηξό. Γη απηό θαη νη πην ζίγνπξεο πεξηπηώζεηο ηαηξηθήο 

επζύλεο είλαη απηέο, ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη γηαηξνί δελ ηηο ζεσξνύλ 

ιόγν επζύλεο, επεηδή ηηο ραξαθηεξίδνπλ σο επηπινθή, δειαδή αληηθεηκεληθό 

θίλδπλν ηεο ηαηξηθήο πξάμεο. Σηελ νπζία όκσο νη λνκηθνί απηό πνπ θάλνπλ 

είλαη λα κελ δηαθνξνπνηνύλ ηνπο γηαηξνύο από θάζε άιιε πεξίπησζε 

«απξόζεθηεο ελέξγεηαο». Ι.ρ. αλ θάλσ έλαλ απξόζεθην ρεηξηζκό ζηελ 

νδήγεζε, επζύλνκαη πιήξσο, αθόκε θη αλ ηα ιάζε ηεο νδήγεζεο είλαη έλαο 

αληηθεηκεληθόο θαη αλαπόθεπθηνο θίλδπλνο γηα όζνπο νδεγνύλ. Ίζσο όκσο ε 

γελίθεπζε απηήο ηεο ζέζεο λα είλαη κεραληζηηθή θαη ηειηθά άδηθε γηα ηνπο 

γηαηξνύο πνπ δηελεξγνύλ πνιύ δύζθνιεο θαη πεξίπινθεο ηαηξηθέο πξάμεηο. 

Φπζηθά ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο όπνπ ην θεξόκελν σο ζθάικα είλαη 

θνηλή ακέιεηα, όπσο ι.ρ. όηαλ ν γηαηξόο ρεηξνπξγεί κεζπζκέλνο ή αθαηξεί 

ιάζνο όξγαλν. Δδώ δελ ρξεηάδνληαη γλώζεηο ηαηξηθήο! Υπνζηεξίδεηαη όκσο όηη 

όηαλ ην δήηεκα αλάγεηαη ζε θαζαξά ηαηξηθά ζέκαηα, ε αλάγθε δηαθύιαμεο 

ηεο επηζηεκνληθήο ειεπζεξίαο ηνπ γηαηξνύ επηβάιιεη λα γελλάηαη επζύλε ηνπ 

κόλνλ όηαλ παξαβηάδεηαη αδηθαηνιόγεηα έλαο αλαγλσξηζκέλνο θαη 

αλακθηζβήηεηνο ή «ζεκειηώδεο» θαλόλαο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο1. Σρεηηθή 

αλαθνξά πεξηέρεηαη ζε πνιιέο απνθάζεηο ειιεληθώλ δηθαζηεξίσλ, κε βάζε 

ηελ αληίζηνηρε δηαηύπσζε ηνπ άξζξ. 24 ΑΛ 1565/19392. Κηα ηέηνηα αληίιεςε 

πξέπεη λα απνξξηθζεί, αθνύ νπζηαζηηθά πεξηνξίδεη ηελ επζύλε ηνπ γηαηξνύ 

κόλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ «ζνβαξνύ» ζθάικαηνο. Σηελ επηζηεκνληθή 

ειεπζεξία ηνπ γηαηξνύ δελ πξέπεη λα δίλνληαη εμσπξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο. 

Κεηά, εμάιινπ, ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ ΘΗΓ, ην 2005, ε πην ηζνξξνπεκέλε 

ξύζκηζε ηνπ άξζξ. 3 § 3, κε δηάθνξεο δηαηππώζεηο,  [«πιαίζην γεληθά 

απνδεθηώλ θαλόλσλ θαη κεζόδσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, όπσο απηνί 

δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζύγρξνλεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο», γηα «ζύγρξνλνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο» 

                                                 
1
 Καπάκωζηα, ΝΟΜΟΣ 4, 248. Πξβι. Καπάκωζηα, Πξνζηαζία, 254. Deutsch (παιηόηεξε άπνςε), NJW 

1976, 2292. NJW 1978, 1658- 1659. Laufs, Arztrecht, αξ. 336. BGH JZ 1953, 184 (παιηόηεξε άπνςε). 

Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ηεο άπνςεο θαη από ηελ πιεπξά ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ βι. ζε Schwalm, FS 

Bockelmann, 541-542, 545 επ. Βι. επίζεο ηελ παιηόηεξε άπνςε ζην γαιιηθό δίθαην Savatier, Traité, 

291 επ. Μazeaud/ Chabas, t.II, 578. Γηα ηελ ίδηα άπνςε από ηελ πιεπξά ηνπ ζπγθξηηηθνύ δηθαίνπ βι. 

Zepos/ Christodoulou, 13-14. 
2
 Βι. ι.ρ. ΑΠ 768/1954, ΔΔΝ 1955, 28. ΠΠξΑζ 6890/1985, ΔΔΝ 1986, 197. Βι. θαη ΔθΑζ 479/1983, 

ΝνΒ 1983, 527 (528): ε επζύλε ηνπ γηαηξνύ ηδξύεηαη όηαλ δηαπξάηηεη παξάιεηςε, «ςπό ηον όπον όηι 

είναι ηοιαύηη, ώζηε να μην γεννάηαι πεπί αςηήρ οςδέν επιζηημονικόν ζήηημα». 
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θαη γηα ηελ ππνρξέσζε παξάιεηςεο «κεζόδσλ πνπ δελ έρνπλ πιήξε 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε»] παξά ηελ πεξηηηή θιπαξία, αληηθαζηζηά ηελ 

αζαθή θαη πεξηνξηζηηθή έλλνηα ηνπ «ζεκειηώδνπο» ή αλεπίδεθηνπ 

ακθηζβήηεζεο θαλόλα ηεο ηαηξηθήο, κε ηελ πην αληηθεηκεληθή έλλνηα ηνπ 

«γεληθά απνδεθηνύ θαλόλα», δειαδή απηνύ πνπ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο κε 

βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο ζύγρξνλεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο.  

 

 

 Πώρ ειδικόηεπα διαμοπθώνεηαι η εςθύνη ηος γιαηπού για 

ιαηπικό ζθάλμα. Σηελ ηδησηηθή παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαηά θαλόλα 

ππάξρεη κεηαμύ ηνπ γηαηξνύ θαη ηνπ αζζελνύο κηα ζύκβαζε, πνπ θαιείηαη 

ζύκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο. Τν ηαηξηθό ζθάικα ζπληζηά παξαβίαζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ γηαηξνύ από απηή ηε ζύκβαζε, κε απνηέιεζκα λα 

ζεκειηώλεηαη ε αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ αζζελνύο, αιιά ελδερνκέλσο θαη 

άιιεο αμηώζεηο, όπσο ε κείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ γηαηξνύ, ή ε επαλόξζσζε ηνπ 

ζθάικαηνο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ηαηξηθό ζθάικα ζεσξείηαη θαη 

παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνύ, όρη κε ηελ έλλνηα ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ, 

αιιά σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ δεκησζέληνο 

αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ γηαηξνύ θαη ηνπ αζζελνύο.  

Ζ παξαλνκία απηή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ γηαηξνύ πξνθύπηεη από θάπνηνπο 

γεληθνύο θαλόλεο ηνπ δηθαίνπ ηεο αζηηθήο επζύλεο, αιιά θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα από ηελ παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξ. 3 § 3 ΘΗΓ, ζύκθσλα 

κε ην νπνίν «Ο ηαηξόο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο, ελεξγεί κε πιήξε 

ειεπζεξία, ζην πιαίζην ησλ γεληθά απνδεθηώλ θαλόλσλ θαη κεζόδσλ ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο, όπσο απηνί δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εθαξκνζκέλεο ζύγρξνλεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Έρεη δηθαίσκα γηα 

επηινγή κεζόδνπ ζεξαπείαο, ηελ νπνία θξίλεη όηη ππεξηεξεί ζεκαληηθά έλαληη 

άιιεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή, κε βάζε ηνπο ζύγρξνλνπο θαλόλεο ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη παξαιείπεη ηε ρξήζε κεζόδσλ πνπ δελ έρνπλ πιήξε 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε3.  

                                                 
3
 Σηηο απνθάζεηο απηέο θαηά θαλόλα δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ε παξάβαζε ησλ θαλόλσλ ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο αθνξά ην ζηνηρείν ηεο παξαλνκίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ή απηό ηεο ππαηηηόηεηαο ηνπ γηαηξνύ. 

Σηε δεύηεξε πεξίπησζε, ε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 24 ΑΝ 1535/1939 (επνκέλσο θαη ε λεόηεξε δηάηαμε ηνπ 

άξζξ. 3 ΚΗΓ) ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ κέηξνπ ηεο απαηηνύκελεο επηκέιεηαο 

θαηά ην άξζξ. 330 ΑΚ. Από ηε λνκνινγία: Παξαλνκία ηεο ζπκπεξηθνξάο (παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο 

επηκέιεηαο λα ελεξγήζεη lege artis)’: ΑΠ 1270/1989, ΔΔΝ 1990, 502= ΔιιΓλε 1991, 765. Ζ παξάβαζε 

ησλ θαλόλσλ ηεο ηαηξηθήο είλαη ζηνηρείν [θαη;] ηεο ππαηηηόηεηαο: ΑΠ 1356/1991, ΔιιΓλε 1992, 1192. 
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3. Το ιαηπικό ζθάλμα ζηη δημόζια πεπίθαλτη. ‘Οηαλ ε παξνρή 

ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ γίλεηαη από δεκόζην θνξέα (Γεκόζην ή ΛΠΓΓ, ηδίσο 

ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΥΘΑ, θαηά ηνλ ηειεπηαίν λ. 3329/2005, ή θαη από άιιν 

θνξέα, όπσο ι.ρ. αζθαιηζηηθό νξγαληζκό), ζηε λνκνινγία ησλ δηνηθεηηθώλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ ΣηΔ4 έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε όηη δελ ππάξρεη 

ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμύ γηαηξνύ θαη αζζελνύο. Δπί ηο, ην νπνίν, όπσο είπα, 

ζπληζηά παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, ηδξύεηαη αζηηθή επζύλε ηνπ ΛΠΓΓ ζην 

νπνίν εξγάδεηαη ν γηαηξόο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ αζηηθή επζύλε ηνπ 

Γεκνζίνπ5. Ωο πξνο ηνπο γηαηξνύο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Δ.Σ.Υ. θαη 

ζύκθσλα κε ην άξζξ. 24 § 2 λ. 1397/1983, «είλαη κόληκνη δεκόζηνη ιεηηνπξγνί 

θαη απαγνξεύεηαη λα αζθνύλ ηελ ηαηξηθή σο ειεύζεξν επάγγεικα...», αιιά 

θαη γεληθόηεξα ηνπο γηαηξνύο πνπ εξγάδνληαη ζην Γεκόζην ή ζε ΛΠΓΓ, ηα 

δηθαζηήξηά καο δέρνληαη όηη νη γηαηξνί απηνί δελ επζύλνληαη αηνκηθά ζε 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθαινύλ κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο, κε 

βάζε ην άξζξ. 38 ηνπ Υπαιιειηθνύ Θώδηθα (λ. 2683/1999)6 θαη απηό πιένλ 

ηζρύεη θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο ΑΔΗ πνπ απαζρνινύληαη ζε Παλεπηζηεκηαθέο 

θιηληθέο ηνπ ΔΣΥ.  

 

Γηεζλώο ε ζεσξία ηεο αζηηθήο ηαηξηθήο επζύλεο δηακνξθώλεη θαηά 

ηέηνην ηξόπν ηελ έλλνηα ηνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο, ώζηε απηό λα ζεσξείηαη 

ηαπηόρξνλα θαη παξάλνκε θαη ππαίηηα (ακειήο) πξάμε7. Θεσξνύκε, δειαδή, 

όηη ην ηαηξηθό ζθάικα, σο αληηθεηκεληθή παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ επηκέιεηαο 

πνπ νθείιεη λα ηεξεί θάζε γηαηξόο, εθηόο από ην  όηη είλαη παξάλνκε 

                                                                                                                                            

ΑΠ 768/1954, ΔΔΝ 1955, 26. ΔθΑζ 479/1983, ΝνΒ 1983, 527. ΔθΘεζ 1212/1973, ΝνΒ 1974, 946. 

Παξαλνκία από ην απνηέιεζκα: ΠΠξΑζ 6890/1985, ΔΔΝ 1986, 197.**λα ειεγρζεί αλ απηέο θαη άιιεο 

αλαθέξνληαη ζην 24. 
4
 Πξηλ ην λ. 1406/1983 βι. όκνηα ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ΑΠ 251/1974, ΝνΒ 1974, 1260. 

5
 Βι. ηηο απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλση. ζεκ. **. Ζ επζύλε πνπ ηδξύεηαη θαηά ηα άξζξ. 105-106 

ΔηζΝΑΚ είλαη αληηθεηκεληθή, δειαδή δελ πξνϋπνζέηεη δόιν ή ακέιεηα ηνπ ππαίηηνπ νξγάλνπ (Τάσος, 

749. Σπηλιωηόποςλος, 241). Δηδηθόηεξα γηα ηελ παξαλνκία σο πξνϋπόζεζε ηεο επζύλεο ηνπ δεκόζηνπ 

λνζνθνκείνπ βι. Εμμαννοςηλίδη/ Παπαγιάννη, ΔΓΓΓΓ 2000, 503 επ. 
6
 Τν ηαηξηθό πξνζσπηθό ηνπ ΔΣΥΚΑ ππάγεηαη ζηνλ ππαιιειηθό θώδηθα, κε θάπνηεο παξεθθιίζεηο. Βι. 

Τάσος/ Σςμεωνίδη, Δξκελεία ΥΚ, 53. Βι. γηα ην αηνκηθώο αλέπζπλν ΑΠ 21/2001, ΠνηλΛνγ 2001, 60. 

ΔθΛαξ 47/2002, Γηθνγξαθία 2002, 72. ΠΠξΘεζ 12598/2003, Αξκ 2004, 141.  
7
 Fotakis, 319. Ηirte, 108- 109. Kleinewefers, VersR 1992, 1425, 1426, 1429. MünchKomm (Wagner), 

§ 823 αξ. 643. Staudinger, 11.Aufl. (1958) (Νipperdey/Mohnen/Neumann), Vorb. § 611 αξ. 188. Sick, 

32, 41. Odersky, NJW 1989, 4. Pelz, Die Entwicklung…, 42. Contra Deutsch, NJW 1993, 1503, 1509. 
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ζπκπεξηθνξά, νθείιεηαη ζε κεκπηή ςπρηθή ζηάζε ηνπ, ζε ππαηηηόηεηά ηνπ, 

ζπλεζέζηεξα κε ηε κνξθή ηεο ακέιεηαο, δειαδή ηεο κε θαηαβνιήο ηεο 

πξνζνρήο πνπ όθεηιε θαη κπνξνύζε λα επηδείμεη. 

 

 Ζ ειιεληθή ζεσξία θαη λνκνινγία δέρνληαη όηη ν γηαηξόο νθείιεη όρη ηε 

ζπλήζε, αιιά απμεκέλε επηκέιεηα, ελόςεη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ 

αζζελνύο θαη ηεο εγγελνύο επηθηλδπλόηεηαο ηεο ηαηξηθήο πξάμεο γηα έλλνκα 

αγαζά ηεο πξνζσπηθόηεηαο8. Ζ παιηόηεξε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 24 ΑΛ 

1565/1939 πεξί θώδηθνο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, ε νπνία 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαη κεηά ηνλ ΘΗΓ, θάλεη ιόγν, επεξεαζκέλε από ην 

γαιιηθό δίθαην,  γηα ππνρξέσζε παξνρήο ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ «κεηά 

δήινπ, πξνζπκίαο θαη αθνζηώζεσο».  

 

Βιέπνπκε πάλησο σο ηώξα θάηη πνιύ βαζηθό: ε έλλνηα ηνπ ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνύ θαη όρη 

ζην απνηέιεζκά ηεο. Οη ππνρξεώζεηο ηνπ γηαηξνύ εθηείλνληαη κόλνλ σο ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο 

επηκέιεηαο. Σρεηηθά ππάξρνπλ δηάθνξα θξηηήξηα, γηα ηα νπνία ζα θάλσ ιόγν 

ζηε ζπλέρεηα9. Οη ππνρξεώζεηο ηνπ γηαηξνύ δελ θηάλνπλ κέρξη ηελ αλάιεςε 

επζύλεο γηα κόλν ην ιόγν όηη ε ηαηξηθή πξάμε απέηπρε λα ζεξαπεύζεη ηνλ 

αζζελή ή ηνπ πξνθάιεζε άιιε δεκία. Κε άιιεο ιέμεηο, ν γηαηξόο δελ 

ππόζρεηαη θαη δελ ππνρξενύηαη λα ζεξαπεύζεη ηνλ αζζελή νύηε λα απνθιείζεη 

θάζε βιάβε ηνπ από ηελ ηαηξηθή πξάμε. Ο γηαηξόο νθείιεη λα επηδείμεη κηα 

ζπκπεξηθνξά ζύκθσλε πξνο νξηζκέλα πξόηππα θαη όρη λα επηηύρεη έλα 

απνηέιεζκα. 

 

5. Τα κπιηήπια για ηην εξειδίκεςζη ηος ιαηπικού ζθάλμαηορ.  

 

Τξία είλαη, θαηά βάζε, ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί. Τν 

πξώην, πνπ αθνινπζείηαη θαη από ηε λνκνινγία καο, είλαη απηό ηνπ κέζνπ 

ζπλεηνύ γηαηξνύ πνπ ηεξεί ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο ηνπ (leges artis). 

Σύκθσλα κε απηή ηε ζεώξεζε, ακειήο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνύ πνπ 

παξαβηάδεη ηνπο γεληθά παξαδεθηνύο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο (βι. 

άξζξ. 3 § 3 ΘΗΓ. Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ είλαη απαιιαγκέλε από 

                                                 
8
 Βι. αλση. ηζαγ1 ζηεκ. 31. 

9
 Για την έννοια του standard βλ. αναλυτικά Φουντεδάκη, ό.π. σημ. 1, 354 επ. 
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κεηνλεθηήκαηα, αθνύ δελ είλαη πάληνηε ζαθέο ηη απνηειεί θαλόλα ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε 

αλαδήηεζεο αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηαπίζησζε αλ έλαο θαλόλαο 

ηεο ηαηξηθήο είλαη «γεληθά παξαδεθηόο» θηλείηαη ε λέα ξύζκηζε ηνπ άξζξ. 3 § 

3 ΘΗΓ. 

 Πάλησο, ζηε ζύγρξνλε ζεσξία ηεο ηαηξηθήο επζύλεο ην πξνεγνύκελν 

θξηηήξην ηείλεη λα εγθαηαιεηθζεί θαη λα επηθξαηήζεη ε αλαγσγή ζηα 

standards ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο10. Ωο ηαηξηθό standard («πξόηππν 

πνηόηεηαο» ή απιώο «πξόηππν») κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην ζύλνιν ησλ 

πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε νξηζκέλε 

πεξίπησζε ε παξνρή ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ11. Ο γηαηξόο, όπσο θάζε 

επαγγεικαηίαο, νθείιεη λα παξέρεη ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε έλα 

νξηζκέλν επίπεδν πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ελέξγεηαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο πνπ γίλνληαη δεθηά ζην επάγγεικά ηνπ. Ακέιεηα, σο παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά είλαη ε απόθιηζε πξνο ηα θάησ από ην επηβαιιόκελν πξόηππν 

πνηόηεηαο. Τν ηαηξηθό standard «πεξηγξάθεη» ηελ ελδεδεηγκέλε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνύ, θαη πξνζδηνξίδεηαη από 

ηηο αληηθεηκεληθέο πεξηζηάζεηο, από ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη από ηα 

πνξίζκαηα ηεο εκπεηξίαο θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηαο ηεο πξάμεο. Πξόθεηηαη 

γηα κηα ζεώξεζε κε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, όπσο θαηά θύξην ιόγν ν 

δπλακηθόο θαη επέιηθηνο ραξαθηήξαο ηνπ ηαηξηθνύ standard. Δκθαλίδεη όκσο 

θαη αδύλαηα ζεκεία, όπσο όηη καθξνπξόζεζκα πξνβάιιεη έλα κνληέιν 

ηππνπνηεκέλεο ηαηξηθήο, πνπ αζρνιείηαη πεξηζζόηεξν κε ηελ ηήξεζε ελόο 

                                                 
10

 Αλαθέξεηαη όηη ε δξαζηεξηόηεηα πνιιώλ επαγγεικαηηώλ είλαη πιένλ “standardisée”. Βι. Zepos/ 

Christodoulou, 4. Τούζη, Ξέληνλ Εέπνπ ΗΗΗ, 1973, 510. Γεληθά βι. Palmer, 23. Giesen, Malpractice, 91 

επ. Laufs/ Uhlenbruck, § 39 αξ. 9. § 99 αξ. 1-4. Deutsch, Medizinrecht, αξ. 180-183. Haftungsrecht, 

246. VersR 1977, 101 επ. JZ 1997, 1030 επ. Katzenmeier, 277 επ. Penneau, Responsabilité, 22 επ. 

Steffen/ Dressler, 50 επ. Hirte, 108-9. Κοniaris/ Karlovassitou-Koniari, 104-105. Φοςνηεδάκη, 354 επ. 
11

 Βι. επίζεο ηνλ όξν «νξζή θιηληθή πξαθηηθή», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Οδεγία 2001/20/ΔΚ ηεο 

4.4.2001 «γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθώλ, θαλνληζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηώλ 

κειώλ όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή νξζήο θιηληθήο πξαθηηθήο θαηά ηηο θιηληθέο δνθηκέο θαξκάθσλ 

πξννξηδόκελσλ γηα ηνλ άλζξσπν». Σύκθσλα κε ην άξζξ. 1 § 2 «ωρ οπθή κλινική ππακηική νοείηαι ένα 

ζύνολο διεθνώρ αναγνωπιζμένων ποιοηικών απαιηήζεων δεονηολογικού και επιζηημονικού σαπακηήπα, 

πος ππέπει να ηηπούνηαι καηά ηο ζσεδιαζμό, ηη διεξαγωγή, ηην καηαγπαθή και ηην κοινοποίηζη ηων 

κλινικών δοκιμών». 
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απξόζσπνπ πξνηύπνπ πνηόηεηαο ή κηαο πξνδηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίαο, θαη 

ιηγόηεξν κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνύο12.  

Κηα ηξίηε πξνζέγγηζε ηνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο επηιέγεη σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ γηαηξνύ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Τνλίδεηαη όηη πέξα από ηελ νπνηαδήπνηε ηππηθή- 

γεληθή έλλνηα ηνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο, ακειήο πξέπεη λα θξηζεί ν γηαηξόο πνπ 

ζε νξηζκέλε πεξίπησζε δελ έπξαμε απηό πνπ επέβαιε ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο 

ηνπ αζζελνύο. Αληίζηξνθα, επηκειήο είλαη ν γηαηξόο πνπ πξνβαίλεη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη σθέιηκεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή, 

παξαβηάδνληαο, αλ απηό είλαη αλαγθαίν, όρη κόλν ηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή 

πξαθηηθή, αιιά θαη θάπνην θαλόλα ηεο ηαηξηθήο ή standard13. Πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε βξίζθεηαη θαη ε ξύζκηζε ηνπ άξζξ. 3 § 3 ΘΗΓ, πνπ αλαθέξεη ξεηά 

όηη ν γηαηξόο νθείιεη λα επηιέγεη εθείλε ηε κέζνδν ζεξαπείαο, ε νπνία θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ ππεξηεξεί έλαληη άιισλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 

Ζ πην πξόζθνξε πξνζέγγηζε είλαη ε ζύλζεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ 

θξηηεξίσλ, σζηόζν ζηελ ηειηθή θξίζε γηα ην αλ ππήξμε ηαηξηθό ζθάικα 

πξέπεη λα πξπηαλεύζεη ε αμηνιόγεζε κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελνύο. Ζ αξρή salus aegroti suprema lex («ν ππέξηαηνο λόκνο είλαη ε 

ζσηεξία ηνπ αζζελνύο») είλαη ν ζεκειηώδεο θαλόλαο ηεο ηαηξηθήο θαη ε ιπδία 

ιίζνο θάζε πξνηύπνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο14.  

 

 Υπάξρνπλ δπν αθόκε βαζηθά εξσηήκαηα γηα ην ηαηξηθό ζθάικα. Τν 

πξώην είλαη αλ επεξεάδνπλ ην πξόηππν ηεο επηκέιεηαο πξνο ην νπνίν πξέπεη 

                                                 
12

 Ζ ηαηξηθή ησλ standards έζεζε εληνλόηεξα ην δήηεκα ηεο επηξξνήο ζηνπο θαλόλεο ηαηξηθήο 

επηκέιεηαο πξνηύπσλ θαη πξνδηαγξαθώλ πνπ πξνέξρνληαη θαη θσδηθνπνηνύληαη από ηνλ ίδην ηνλ 

ηαηξηθό θόζκν, όπσο νη δηάθνξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (Leitlinien) από εηδηθό επηζηεκνληθό ζώκα, 

ηα δηάθνξα «πξσηόθνιια θιηληθήο πξάμεο» πνπ δηακνξθώλνληαη ζηα κεγάια θαη δηεζλώο 

αλαγλσξηζκέλα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, θαζώο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο (ISO). Βι. 

ζρεηηθά Φοςνηεδάκη, 357 θαη ηηο εθεί παξαπνκπέο (ζεκ. 132) θαη MünchKomm (Wagner), § 823 αξ. 

676. Βι. επίζεο ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο «γηα ηελ 

πνηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ην Δζληθό Σύζηεκα Πιεξνθνξηώλ Υγείαο» θαη 

ην Πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο ΚΔΣΥ-ΔΛΟΤ (Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Τππνπνίεζεο) γηα ηελ 

ηππνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (www.ypyp.gr/επηθείκελε λνκνζεζία). 
13

 Βι. Steffen/ Dressler, 47, 69. Staudinger Κοmm (Schäfer), 13. Aufl., § 823 αξ. 365. Laufs/ 

Uhlenbruck, § 99 αξ. 16-17. Baumgärtel, Αξκ 1993, 8. Giesen, Μalpractice, 108. Weyers/ Mirtsching, 

JuS 1980, 319. Wilts/ Kleinwefers, 25 επ., 31. Gottwald, VersR 1986, 9, 31. Φοςνηεδάκη, Αζηηθή 

ηαηξηθή επζύλε, 358 επ., 367 επ. 
14

 Βι. ηνλ όξθν ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνλ ηαηξηθό όξθν ηεο Γελεύεο (1948). Aνδποςλιδάκη- Δημηηπιάδη, 

16. Laufs/ Uhlenbruck, § 2 αξ. 7. 

http://www.ypyp.gr/����������
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λα αληηζηνηρεί ε ηαηξηθή ππεξεζία, ώζηε λα κελ ππάξρεη ηαηξηθό ζθάικα, 

νξηζκέλεο «πεξηζηάζεηο». Τέηνηεο πεξηζηάζεηο είλαη ι.ρ. νη αληηθεηκεληθέο 

ζπλζήθεο παξνρήο ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο (έθηαθηε αλάγθε ιόγσ θπζηθήο 

θαηαζηξνθήο, πνιύλεθξνπ αηπρήκαηνο· πόιεκνο· πνιύσξε γεληθή εθεκεξία· 

ειιείςεηο ζηνλ εμνπιηζκό θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ), ην είδνο ηεο 

πξάμεο (επηθίλδπλε ή όρη) θαη ε εππάζεηα ηνπ αζζελνύο, ην αλ πξόθεηηαη γηα 

δεκόζηα ή ηδησηηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηα απμεκέλα πξνζόληα ηνπ γηαηξνύ ή 

νη απμεκέλεο δπλαηόηεηεο ηνπ θνξέα παξνρήο ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ (ι.ρ. 

παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν θαη επαξρηαθό θέληξν πγείαο) θαη νη νηθνλνκηθέο 

πιεπξέο ηεο ηαηξηθήο αγσγήο. 

Σε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη νη εμσηεξηθέο- 

αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο δηθαηνινγνύλ κηα ηαηξηθή 

ππεξεζία πνπ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο ή ην 

standard, κόλν όηαλ ππάξρεη επείγνπζα πεξίπησζε, δειαδή απνπζία 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαη κεγαιύηεξε δηαθηλδύλεπζε ηνπ αζζελνύο από ηελ 

παξάιεηςε ηεο ππεξεζίαο. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, ν γηαηξόο πνπ 

αλαιακβάλεη θαη εθηειεί κηα ηέηνηα ππεξεζία, επζύλεηαη, όρη βέβαηα γηα ηελ 

παξάβαζε ηνπ πξνηύπνπ ηεο επηκέιεηαο, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ιόγσ αληηθεηκεληθώλ ζπλζεθώλ, νύηε όθεηιε νύηε κπνξνύζε λα 

ηεξήζεη, αιιά επεηδή αλέιαβε ηελ ηαηξηθή πξάμε ππό ζπλζήθεο πνπ 

θαζηζηνύζαλ βέβαηε ηελ παξάβαζε απηή (ζθάικα «πεξί ηελ αλάιεςε ηνπ 

αζζελνύο», Übernahmeverschulden15). Αλ έρεη ππεξεζηαθή ππνρξέσζε λα 

αλαιάβεη ηνλ αζζελή, επζύλε γηα ηελ αληηθεηκεληθή αλεπάξθεηα ηεο 

πεξίζαιςεο έρεη κόλν ν θνξέαο πνπ δελ νξγάλσζε ζσζηά ηελ ηαηξηθή 

ππεξεζία. 

 Δπίζεο, δελ είλαη απνδεθηή ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ πνηόηεηαο 

κεηαμύ ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο δεκόζηαο πεξίζαιςεο, ελώ αληίζεηα ε 

κεγαιύηεξε επηθηλδπλόηεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο θαη ε εππάζεηα ηνπ αζζελνύο 

ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο απνδνρήο απζηεξόηεξνπ πξνηύπνπ επηκέιεηαο. 

Δμάιινπ, παξά ηε αληίζεηε άπνςε πνπ επηθξαηεί ζην ειιεληθό δίθαην16, 

νξζόηεξν είλαη λα δερηνύκε όηη, ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο επζύλεο από 

ζύκβαζε, δειαδή εθηόο ηνπ Γεκόζηνπ λνζνθνκείνπ, ν γηαηξόο πνπ έρεη 

                                                 
15

 Βι. Laufs/ Uhlenbruck,§ 155 αξ. 79-81. Geiß, 48 επ. Bodenburg,, 138 επ. Kardasiadou, 249-250. 

Uhlenbruck, NJW 1971, 2203. BGH NJW 1989, 2321. Φοςνηεδάκη, 418 επ. 
16

 Σηαθόποςλος, Γεληθό Δλνρηθό, 290. Απ. Γεωπγιάδη, Γεληθό Δλνρηθό, 244. Fotakis, 320. Πξβι. 

Τούζη, Ξέληνλ Εέπνπ, 509. 
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απμεκέλα πξνζόληα νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην δηθό ηνπ πςειόηεξν 

standard θαη δελ αξθεί, γηα λα κελ ζεσξεζεί ακειήο, λα ζπκπεξηθεξζεί όπσο 

ν κέζνο ζπλεηόο γηαηξόο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ17.  

 

Τν δεύηεξν πνιύ ζεκαληηθό δήηεκα είλαη ε απόδεημε  ηνπ ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο. Σην ζεκείν απηό ηνλ αζζελή έξρεηαη λα βνεζήζεη κηα δηάηαμε 

πνπ ζπληζηά ειιεληθή πξσηνηππία, ηο άπθπ. 8 ν. 2251/1994 για ηην 

εςθύνη ηος παπέσονηορ ςπηπεζίερ. Κεηά ηελ «ηζηνξηθή» γηα ηελ ηαηξηθή 

επζύλε απόθαζε 1227/2007 ηνπ ΑΠ, ε δηάηαμε εθαξκόδεηαη ζηελ ηαηξηθή 

επζύλε.  

  Τν άξζξ. 8 ζηελ ηαηξηθή επζύλε καο ιέεη πνηνο απνδεηθλύεη ην ηαηξηθό 

ζθάικα. Ζ δηάηαμε είλαη ζαθήο: δελ νθείιεη ν αζζελήο πνπ δεκηώζεθε λα 

απνδείμεη όηη ν γηαηξόο ππέπεζε ζε ζθάικα, αιιά ν γηαηξόο νθείιεη λα 

απνδείμεη όηη δελ έζθαιε, όηη ηα έθαλε όια ζσζηά. Αλ δελ ππήξρε απηή ε 

εηδηθή δηάηαμε, ζα ίζρπε ην αληίζηξνθν, δειαδή ην ηαηξηθό ζθάικα ζα 

εθαιείην λα απνδείμεη, ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, ν αζζελήο. Κε ην 

άξζξ. 8 ν αζζελήο αξθεί λα απνδείμεη όηη δεκηώζεθε από κηα ηαηξηθή 

ππεξεζία. Ι.ρ. ν αζζελήο παξνπζίαζε ζνβαξή επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ κεηά 

ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ. Τν δήηεκα αλ ε αγσγή ήηαλ εζθαικέλε ή 

όρη βαξύλεη απνδεηθηηθά ην γηαηξό. Τν ίδην ηζρύεη θαη όηαλ ζηελ ηαηξηθή 

πξάμε έρνπλ εκπιαθεί πεξηζζόηεξνη γηαηξνί: ν θαζέλαο από απηνύο πξέπεη λα 

απνδείμεη όηη θαηά ην κέξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δελ δηέπξαμε ζθάικα. 

Πόζν δύζθνιν είλαη γηα ην γηαηξό λα απνδείμεη όηη δελ έρεη ππνπέζεη 

ζε θαλέλα ζθάικα; Θαηά ηνπο ζρνιηαζηέο, πάλησο, είλαη κηα απόδεημε 

δύζθνιε, επεηδή αλαθέξεηαη ζε αξλεηηθά πεξηζηαηηθά. Θαη’ άιινπο ε 

δύζθνιε απηή απόδεημε είλαη, πάλησο, πην εύθνιε γηα ην γηαηξό, από ό,ηη ζα 

ήηαλ ε αληίζηξνθε απόδεημε γηα ηνλ αζζελή, αλ δελ ππήξρε ην άξζξ. 8. 

Βέβαηα ην πξόβιεκα δελ ηίζεηαη απνθιεηζηηθά κε απηνύο ηνπο όξνπο. Τν 

θξίζηκν είλαη όηη ε ξύζκηζε έρεη εζθαικέλε αθεηεξία θαη νδεγεί ζε ζηξεβιή 

ζύιιεςε ηεο ηαηξηθήο επζύλεο. Ο λόκνο θαίλεηαη λα ζεσξεί όηη από κόλε ηε 

δεκία ηνπ αζζελνύο επηηξέπεηαη θαη επηβάιιεηαη ην θαηαξρήλ ζπκπέξαζκα 

                                                 
17

 Βι. επηρεηξεκαηνινγία ζε Φοςνηεδάκη, 382 επ. Ζ άπνςε είλαη θξαηνύζα ζην γεξκαληθό δίθαην. Βι. 

BGH NJW 1987, 1479. Steffen/ Dressler, 53. Deutsch, Medizinrecht, αξ. 181. Fahrlässigkeit, 143. 

Ζaftungsrecht, 256- 257. Larenz, Schuldrecht Η, 285. ΜünchKomm (Wagner), § 823 αξ. 676. 

Grunewald, JZ 1982, 630. Kullmann, VersR 1997, 530. Aλαιπηηθά γηα ηε λνκηθή αληηκεηώπηζε ηνπ 

«εηδηθνύ» γηαηξνύ βι. Steffen, MedR 1995, 475 επ. 



12 

 

όηη έρεη εκθηινρσξήζεη ηαηξηθό ιάζνο, δειαδή θαζηεξώλεη έλα γεληθό 

ηεθκήξην ζθάικαηνο ηνπ γηαηξνύ, πνπ όκσο δελ είλαη δηθαηνινγεκέλν. [Όπσο 

θαιύηεξα από κέλα γλσξίδεηε, ζηαηηζηηθά δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη νη 

ηαηξηθέο πξάμεηο απνηπγράλνπλ ή πξνθαινύλ επηπινθέο θαη παξελέξγεηεο 

κόλνλ εθόζνλ εκθηινρσξεί ζθάικα ηνπ γηαηξνύ. Αληίζεηα, πνιιέο θνξέο ε 

απνηπρία νθείιεηαη ζε ηπραία γεγνλόηα ή ζηνλ απξόβιεπην θαη αζηάζκεην 

παξάγνληα ηνπ πάζρνληνο αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Θαηά ζπλέπεηα, ην άξζξ. 

8, ζην εηδηθόηεξν πεδίν ηεο ηαηξηθήο επζύλεο, αληηκεησπίδεη έλα ππαξθηό 

πξόβιεκα (ηηο απνδεηθηηθέο δπζρέξεηεο ηνπ αζζελνύο), κε εζθαικέλν ηξόπν. 

 Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, από ζεσξεηηθή άπνςε, ην άξζξ. 8 

νπζηαζηηθά βξίζθεηαη θνληά ζηελ εζθαικέλε ηδέα όηη ν γηαηξόο εγγπάηαη ην 

ζεηηθό απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζήο ηνπ, θαζίζηαηαη, δειαδή, έλα είδνο 

εγγπεηή ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο. 

Οη επηπηώζεηο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΑΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 8 

ζηελ αζηηθή ηαηξηθή επζύλε ηώξα έρνπλ αξρίζεη λα θαίλνληαη, αθόκε δελ 

έρνπκε πιήξε εηθόλα. 

 

Τν ηειεπηαίν ζεκείν ζην νπνίν ζα ήζεια λα αλαθεξζώ είλαη κηα 

απνηίκεζε ηεο πξόζθαηεο λνκνινγίαο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

ηαηξηθώλ ζθαικάησλ. Τα ζθάικαηα ελέξγεηαο, δει. απηό πνπ είπα πξηλ 

βιαπηηθνί ρεηξηζκνί γίλνληαη πην εύθνια δεθηά. Τα ζθάικαηα εθηίκεζεο, δει. 

αλ ν γηαηξόο επέιεμε ηε ζσζηή κέζνδν δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, αλ εθηίκεζε 

ζσζηά ηηο εμεηάζεηο θαη ηα επξήκαηα θ.ιπ. είλαη πνιύ πην δύζθνιε πεξίπησζε 

θαη ην επίπεδν ησλ απνθάζεσλ δελ είλαη εληαίν. Άιιεο απνθάζεηο 

αζρνινύληαη πνιύ ζνβαξά, άιιεο θαίλνληαη ζαλ λα ππνθαζηζηνύλ ηελ θξίζε 

ηνπ γηαηξνύ. Ζ αθόκε πην δύζθνιε πεξίπησζε είλαη ην δηαγλσζηηθό ζθάικα. 

Δδώ ππάξρεη πξόβιεκα, γηαηί κεξηθέο θνξέο ηα δηθαζηήξηα θαίλεηαη λα 

δέρνληαη όηη από κόλε ηεο ε εζθαικέλε δηάγλσζε ζπληζηά ηαηξηθό ζθάικα, 

θάηη πνπ δελ είλαη ζσζηό. Απηό πνπ ζίγνπξα πξέπεη λα πνύκε είλαη όηη ν 

θαηξόο ηεο «αζπιίαο» ησλ γηαηξώλ έρεη πεξάζεη αλεπηζηξεπηί, θαη απηό δελ 

είλαη από κόλν ηνπ αξλεηηθό· νθείινπκε όκσο όινη, γηαηξνί θαη λνκηθνί, λα 

δηαθπιάζζνπκε ηελ ηζνξξνπία θαη ηνλ νξζνινγηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 


