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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Μάθημα: Ποινικό Δίκαιο
Διδάσκων: Μαρία Καρ. Μάρκου,
Δικηγόρος, Μ.Σ. ΠΟΙΝΙΚΟΥ
Προσέγγιση των εγκλημάτων κατά
της ζωής και κατά της υγείας
Εγκλήματα κατά της ζωής
Στα άρθρα 299 - 307 Π.Κ. αναφέρονται τα εγκλήματα κατά της ζωής.
Η ζωή ως προσωπικό έννομο αγαθό
προστατεύεται απόλυτα από το Ποινικό μας Δίκαιο. Στα άρθρα 304 και
305 Π.Κ. προστατεύεται η εν γενέσει
ανθρώπινη ζωή.
Τέσσερα αυτοτελή/βασικά εγκλήματα:
m Δύο εγκλήματα βλάβης: α) Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (άρθ. 299 Π.Κ.
- ισόβια κάθειρξη) β) Ανθρωποκτονία
εξ αμελείας (άρθ. 302 Π.Κ. - φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών).
m Ενα έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης: έκθεση (άρθ. 306 Π.Κ.
- φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών).
m Ενα έγκλημα ιδιόρρυθμο απλής
γνήσιας παραλείψεως: παράλειψη λυτρώσεως από κίνδυνο ζωής (άρθ. 307
Π.Κ. - φυλάκιση μέχρι ένα έτος).
Τρεις παραλλαγές «ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως» - προνομιούχα εγκλήματα:
m Ανθρωποκτονία με συναίνεση - άρθ.
300 Π.Κ. (φυλάκιση).
Στοιχεία πλήρωσης: α) σπουδαία και
επίμονη απαίτηση β) οίκτος γι’ αυτόν
που έπασχε από ανίατη ασθένεια.
m Συμμετοχή σε αυτοκτονία - άρθ.
301 Π.Κ. (φυλάκιση).
Στοιχεία πλήρωσης: α) καταπείθω
άλλον β) δίδω βοήθεια κατά την αυτοκτονία.
m Παιδοκτονία - άρθ. 303 Π.Κ. (κάθειρξη μέχρι δέκα έτη).
Στοιχεία πλήρωσης: α) μητέρα β) κατά
τον τοκετό ή μετά γ) εξακολουθούσε
να είναι ο οργανισμός της μητέρας σε
διατάραξη.
Εγκλήματα κατά της εν γενέσει
ανθρώπινης ζωής
α) Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης
- άρθ. 304 Π.Κ.
β) Σωματική βλάβη εμβρύου - άρθ.
304Α Π.Κ.
γ) Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης - άρθ. 305 Π.Κ.

Εγκλήματα κατά της υγείας - σωματικές βλάβες
Η υγεία προστατεύεται ως έννομο
αγαθό στα άρθρα 308 - 315 Π.Κ. Η
υγεία είναι το αμέσως επόμενο αγαθό
από την ανθρώπινη ζωή. Η υγεία έχει
αξία, γι’ αυτό υπάρχουν και οι κανόνες υγιεινής για τη διασφάλιση της
υγείας. Η υγεία είναι σχετικό αγαθό,
καθώς κυμαίνεται και παραλλάσσει
από πρόσωπο σε πρόσωπο και εποχή σε εποχή. Δεν αφανίζεται, μπορεί
να μειωθεί, παραμένει όμως μέχρι το
θάνατο.
Για να υποστεί κάποιος σωματική
βλάβη θα πρέπει να προκληθούν σ’
αυτόν τραύματα, να επενεργήσει μηχανική δύναμη εξωτερικώς και βιαίως,
ήτοι να προκληθεί βλάβη στο σώμα, με
συνέπεια να υπάρξει λύση της συνέχειας του δέρματος, εκχύμωση, θλάση
και έγκαυμα.
Με το τραύμα πλήττεται η υγεία του
ανθρώπου και το ανθρώπινο σώμα/
σωματική ακεραιότητα. Για την πρόκληση τραύματος απαιτούνται βιαιότητες και βιαιοπραγίες (ράπισμα, βίαιη
απώθηση, ρίψη στο έδαφος, τράβηγμα
κώμης, κοπή γενειάδος, ρίψη ακαθαρσίας, πρόκληση εμετού, διάρροια, εκσπερμάτωση, μέθη, νάρκωση, αδιαθεσία, αηδία, αποστροφή, φόβος, βαρύς
ακρωτηριασμός, απλή ώθηση, κοπή
τριχών, κνησμός, γαργαλισμός).

m Βαριά - 310 Π.Κ.
m Θανατηφόρα - 311 Π.Κ.
Σωματική βλάβη ανηλίκου - άρθ.
312 Π.Κ.: ιδιώνυμο έγκλημα βλάβης,
βλάπτεται ο ψυχικός κόσμος του ανηλίκου.
Συμπλοκή - άρθ. 313 Π.Κ.: ιδιώνυμο έγκλημα διακινδύνευσης κατά της
ζωής και της υγείας.
Σωματική βλάβη εξ αμελείας - άρθ.
314 Π.Κ.: προνομιακή μεταχείριση
της όλως ελαφράς, φυλάκιση τριών
μηνών ή χρηματική ποινή, άλλως φυλάκιση μέχρι τρία έτη.

Ποινική εκτίμηση των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων
Η ιατροχειρουργική επέμβαση πρέπει
να είναι ιατρικώς ενδεδειγμένη, lege
artis ενεργηθείσα και επιτυχούσα.
Ωστόσο, μπορεί να πληροί και την
αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της σωματικής βλάβης.
Στη Γερμανία υπάρχει η συναίνεση
του παθόντος που αίρει το άδικο. Το
αληθές συμφέρον του εγχειρουμένου
πρέπει να εξυπηρετείται. Το άδικο πρέπει να αίρεται εν όψει και συνεπεία
του «κοινωνικώς προσφόρου» και έτσι
να αίρεται ο εγκληματικός απλώς χαρακτήρας μιας απαγορευμένης και
άδικης συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με την αλλοδαπή επιστήμη, η ενδεδειγμένη, lege artis ενεργηθείσα και επιτυχούσα ιατροχειρουργική
επέμβαση δεν πληροί την αντικειμενική υπόσταση της σωματικής βλάβης.
Σωματικές βλάβες
m Απλή (όλως ελαφρά - ασήμαντη) Μάλιστα, είναι ποινικά αδιάφορη ως
- 308 Π.Κ.
πράξη.
Αναφορικά με το αν πληρούται η
m Απρόκλητη - 308 Α Π.Κ.
αντικειμενική υπόσταση του εγκλήm Επικίνδυνη - 309 Π.Κ.

ματος της σωματικής βλάβης πρέπει
να ελέγχεται αν ο ιατρός ενήργησε
αυτογνωμόνως, χωρίς ή εναντίον της
θελήσεως του ασθενούς γιατί στην
τελευταία περίπτωση δεν πλήττεται
η υγεία αλλά και η προσωπική ελευθερία και έτσι μόνο για την παράνομη
βία κατ’ άρθρο 330 Π.Κ. θα μπορούσε
να τιμωρηθεί ο ιατρός.
Ο ιατρός που αναλαμβάνει τη θεραπεία ενός ασθενούς, ως εγγυητής
της υγείας και της ζωής του ασθενούς,
είναι φορέας της ιδιαίτερης νομικής
υποχρέωσης του άρθρου 15 Π.Κ. και
σε περίπτωση παραμέλησης των καθηκόντων του μπορεί να τιμωρηθεί, αναλόγως με το αποτέλεσμα που επήλθε
από τη μη ενέργειά του, με την ποινή
της ανθρωποκτονίας ή της σωματικής
βλάβης διά παραλείψεως. Ο ιατρός σ’
αυτή την περίπτωση έχει καθήκον να
ενεργήσει την επέμβαση και ο ασθενής
πρέπει να την ανεχθεί.
Επίσης, ο ιατρός οφείλει να σέβεται
απόλυτα την τιμή και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη θεραπευτική ή χειρουργική επέμβαση ή
πειραματισμός που μπορεί να θίξει το
αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας
και την ελεύθερη βούληση των ασθενών που έχουν σώας τας φρένας. Ο
ιατρός οφείλει να μεριμνά απεριόριστα
για τη διατήρηση και τη διάσωση της
ανθρώπινης ζωής.
Αξιόποινη προσβολή της προσωπικής ελευθερίας μπορεί να συνιστά η
αυτογνώμων ενδεδειγμένη επέμβαση, μόνο αν κατέτεινε στην αποτροπή
της απλής και όχι βαριάς βλάβης της
υγείας ή και αν ακόμη έβλεπε ο ιατρός
αποτροπή σοβαρότερων κινδύνων,
μπορούσε αζημίως να αναβληθεί η
επέμβαση και ο ασθενής να είχε ζητήσει την αναβολή.
Αποτυχούσα και κινδυνώδης ιατροχειρουργική επέμβαση
Οταν η lege artis ενεργηθείσα και
ενδεδειγμένη επέμβαση απέτυχε,
προκύπτει χειροτέρευση ή μη βελτίωση της καταστάσεως της υγείας του
ασθενούς. Τότε, η εγχείρηση πληροί
την αντικειμενική υπόσταση της σωματικής βλάβης και πρέπει να βρίσκεται
κάποιος λόγος άρσης του αδίκου για
να καλύπτεται η συμπεριφορά του
χειρουργού.

Η ενδεδειγμένη και lege artis, όχι
πλημμελώς αλλά εμμελώς ενεργηθείσα επέμβαση και αν ακόμα αποτύχει
δεν πληροί την αντικειμενική υπόσταση της σωματικής βλάβης. Στις
επικίνδυνες επεμβάσεις (50% - 30%
ποσοστό επιτυχίας) δεν πληρούται η
αντικειμενική υπόσταση της σωματικής βλάβης, όταν κανένα άλλο μέσο
προς θεραπεία του ασθενούς δεν
υπολείπεται και αν ο ασθενής ή όσοι
έχουν την επιμέλειά του είχαν συναινέσει. Διαφορετικά, η επέμβαση παύει
να είναι ενδεδειγμένη και η ενέργειά
της, ακόμα και lege artis διεξαχθείσα, συνιστά ιατρικό σφάλμα (αμέλεια
εγχειρήματος) και, συνεπώς, ο ιατρός
θα τιμωρηθεί για σωματική βλάβη εξ
αμελείας, κατ’ άρθρο 314 Π.Κ.
Οσο πιο επικίνδυνη είναι η εγχείρηση τόσο η συναίνεση πρέπει να
πλησιάζει τα όρια της σπουδαίας και
επίμονης απαίτησης του άρθρου 300
Π.Κ. (ανθρωποκτονία με συναίνεση).
Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει τα τεκταινόμενα, να διαφωτίζεται από τον
ιατρό αναφορικά με το ιατρικό εύρημα, το είδος της επεμβάσεως και τις
προβλεπόμενες συνέπειες αυτής. Δεν
πρέπει να υπάρχει συγκάλυψη για να
μπορέσει ο ασθενής να συναινέσει
ελεύθερα και συνάμα δεν απαιτείται
λεπτομερής εξήγηση στον ασθενή για
τη διαδικασία της εγχείρησης, γιατί έτσι μπορεί να επέλθει κλονισμός
της υγείας του, π.χ. σε περίπτωση της
ασθένειας του καρκίνου.
Τα ανωτέρω αφορούν και θεραπευτικές ή διαγνωστικές επεμβάσεις
(π.χ. βιοψία). Θεραπευτικό χαρακτήρα έχουν και οι αισθητικές εγχειρήσεις
στην περίπτωση άρσεως σοβαρούς
παραμορφώσεως. Αυτό δεν ισχύει
στον εξωραϊσμό του υποβαλλόμενου.
Στην τελευταία περίπτωση πληρούται
η αντικειμενική υπόσταση της σωματικής βλάβης. Ομοίως, ισχύει και για
τη στείρωση.
Οι επεμβάσεις που χωρούν για
χάριν θεραπείας άλλου (π.χ. αιμοληψία, αφαίρεση νεφρού προς μεταμόσχευση) πληρούν αναμφισβήτως την
αντικειμενική υπόσταση της σωματικής
βλάβης, όμως μπορούν να δικαιολογηθούν από τη συναίνεση του παθόντος
(π.χ. αιμοληψία) ή την κατάσταση ανάγκης που αίρει τον άδικο χαρακτήρα
της πράξης κατ’ άρθρον 25 Π.Κ.

