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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Η σύγχρονη Ιατρική Επιστήμη μέσω του προγεννητικού ελέγχου παρέχει
πλέον όλα τα εχέγγυα στους μέλλοντες γονείς για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
γέννησης ενός παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ωστόσο, το ανθρώπινο λάθος πάντα μπορεί να παρεισφρήσει σε μία ιατρική
πράξη.
Έτσι, ενώ τα περισσότερα ζητήματα αστικής ιατρικής ευθύνης ρυθμίζονται
στον ΑΚ , η περίπτωση αστικής ιατρικής ευθύνης , κατά την οποία γεννάται ένα
παιδί με εγγενές πρόβλημα υγείας , το οποίο ο γιατρός δεν διέγνωσε ως όφειλε και
μπορούσε κατά τον προγεννητικό έλεγχο, γεννά μείζονα και δυσεπίλυτα νομικά,
κοινωνικά και ηθικά διλήμματα.
Στην περίπτωση αυτή, το κρίσιμο είναι, ότι το πρόβλημα υγείας του παιδιού
δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ιατρικό σφάλμα αλλά το τελευταίο προϋπήρχε και
είναι σύμφυτο με την ύπαρξη του παιδιού.
Τα διλήμματα , που εγείρονται έγκεινται στο αν μπορεί και ποιος μπορεί να
είναι ο δικαιούχος της αποζημίωσης ; Κατά πόσον μπορούν οι γονείς του άρρωστου
τέκνου (περίπτωση wrongful birth) καθώς και το ίδιο το τέκνο (περίπτωση wrongful
life) να εγείρουν αγωγή αποζημίωσης ; Εξομοιώνεται στις περιπτώσεις αυτές η
γέννηση με ζημία ;
Οι ανωτέρω υποθέσεις αναγνώρισης τέτοιων αξιώσεων αποζημίωσης στους
γονείς και στα άρρωστα τέκνα, οι οποίες σημειωτέον διακρίνονται ως προς την
αντιμετώπισή τους από την εγχώρια και τη διεθνή νομολογία , έχουν προκαλέσει
μεγάλη διχογνωμία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Τα ως άνω σύνθετα νομικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα, που εγείρουν οι
περιπτώσεις wrongful birth και wrongful life, είναι το αντικείμενο της παρούσας
εργασίας μου, η οποία μέσα από την ενδελεχή επισκόπηση της θεωρίας και της
νομολογίας , έχει σκοπό να αναδείξει το πρόβλημα , που υπάρχει σε όλες τις
διαστάσεις του και να παρουσιάσει κριτικά τα διάφορα επιχειρήματα υπερ και κατά
της αναγνώρισης τέτοιων αξιώσεων.
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Abstract:
The contemporary medical science through the prenatal medical check up ,
provides all the guarantees to future parents to minimize the risk of the birth of a
child with serious health problems .
However, human mistake can always get into a medical act .
So, while most of urban medical malpractice are regulated in the Greek Civil
Code, the case that a child is born with a native health problem , which the doctor
didn’ t diagnose as due and could during the prenatal check, generates major and
insoluble legal, social and moral dilemmas .
In this case, the critical issue is that the child’ s health problem is not causally
related to the medical mistake but the health problem was pre- existing and
inherent in the existence of the child.
The dilemmas, that arise lie to if someone can be or who can be the
beneficiary of the compensation, whether the parents of the sick child (wrongful
birth) and the child itself (wrongful life) can bring a lawsuit for compensation.
Is the birth in these cases equated with damage ?
The cases above of recognition of such claims for compensation to parents
and sick children , which are distinguished from the fact that how they are dealt with
by domestic and international case law, have sporked controversy at national and
international level.
These complex legal, social and moral issues raised by the cases of wrongful
birth and wrongful life are the subject of my current master essay , which through
the insider’s review of theory and law case , has a purpose to highlight the problem
that exists in all its dimensions and to present critically the various arguments for
and against the recognition of such claims.
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 Εισαγωγή:
Η ραγδαία ανάπτυξη των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας, παρέχει
πλέον πολύτιμες δυνατότητες

στον τομέα του προγεννητικού ελέγχου,

ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες γέννησης ενός παιδιού με γενετική ασθένεια και
ουσιαστικά βοηθώντας τους μέλλοντες γονείς σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια
τους να αποκτήσουν ένα υγιές παιδί.
Τι γίνεται όμως,

στις περιπτώσεις γέννησης ενός παιδιού με σοβαρή

διαγνώσιμη γενετική ασθένεια ή αναπηρία , η οποία υπήρχε εγγενώς στο έμβρυο
και την οποία ο μαιευτήρας – γυναικολόγος δεν διέγνωσε ως όφειλε στο πλαίσιο
του προγεννητικού ελέγχου είτε λόγω παράλειψης της διενέργειας της
απαιτούμενης εξέτασης είτε λόγω εσφαλμένης εφαρμογής των μεθόδων διάγνωσης
, και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να ενημερώσει εγκαίρως τους μέλλοντες γονείς ,
προκειμένου οι τελευταίοι να επιλέξουν τη συνέχιση μίας τέτοιας εγκυμοσύνης ή
την τεχνητή διακοπή της;
Στις μέρες, ως νομικός, παρατηρώ ολοένα και περισσότερο, ότι εγείρονται
δισεπίλυτα νομικά, κοινωνικά και ηθικά διλήμματα από την νομολογιακή
αντιμετώπιση υποθέσεων ιατρικής αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις γεννήσεως
παιδιού με σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία εξαιτίας ιατρικού σφάλματος κατά την
ανθρώπινη αναπαραγωγή.
Οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: αφενός
στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν οι περιπτώσεις , όπου ο γιατρός με ενέργειες ή
παραλείψεις του πριν την κύηση ή κατά τη διάρκεια της προκαλεί το πρόβλημα
υγείας του παιδιού.
Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται φανερό ότι, αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι
ιατρικές ενέργειες ή παραλείψεις , το παιδί θα είχε γεννηθεί υγιές ή με λιγότερα
προβλήματα υγείας.
Στην δεύτερη κατηγορία, η οποία αποτελεί και αντικείμενο της παρούσης
διπλωματικής εργασίας μου, εμπίπτουν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η γέννηση
ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια δεν είναι αποτέλεσμα μίας ιατρικής πράξης ή
παράλειψης αλλά της μη έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.
Ο μαιευτήρας γιατρός δηλαδή δεν χρησιμοποίησε όλα τα μέσα διάγνωσης ,
που θα χρησιμοποιούσε κάθε επιμελής γιατρός κατά το στάδιο του προγεννητικού
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ελέγχου ή δεν ενημέρωσε επαρκώς ως όφειλε , την μητέρα, ώστε να ασκήσει
ελεύθερα το δικαίωμά της σε άμβλωση , ως και πιθανότατα θα έπραττε εάν γνώριζε
το σοβαρό πρόβλημα υγείας , που θα εμφάνιζε το παιδί της.
Η κατηγορία αυτή, αποδίδεται με τον όρο wrongfullife και το κρίσιμο
στοιχείο στις περιπτώσεις αυτές είναι, ότι η γέννηση του παιδιού με τη βαριά
γενετική ασθένεια δεν είναι απότοκος ιατρικής πράξης strictosensuαλλά οφείλεται
στην γενετική ταυτότητα του παιδιού.
Το μοναδικό , συνεπώς, που θα μπορούσε να αποφευχθεί στην προκειμένη
περίπτωση , δεν είναι άλλο από την ίδια τη γέννηση του παιδιού και στο σημείο
ακριβώς αυτό εμφανίζεται η δυσχέρεια αναγνώρισης των αξιώσεων του ίδιου
παιδιού (wrongfullife) και των γονέων (wrongfulbirth) για αποζημίωση και
ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Η αποδοχή της ζημίας όμως στην περίπτωση αυτή και
η αναγνώριση τέτοιων αξιώσεωνθα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι οδηγεί
αναπόδραστα στο συμπέρασμα, ότι η γέννηση του ασθενούς παιδιού ισοδυναμεί
με ζημία.
Με βάση τα ανωτέρω, τα ερωτήματα , που ανακύπτουν και τα οποία
εγείρουν σοβαρά νομικά και ηθικά ζητήματα είναι τα εξής:
Μπορεί να θεωρηθεί ζημία για το παιδί ή για τους γονείς το γεγονός ότι
γεννήθηκε , είναι ζωντανό και υποφέρει από την γενετική πάθησή του ; Μπορεί να
αξιολογηθεί ως υποδεέστερη μια ζωή με αναπηρία από την μη ύπαρξη; Μήπως η
αναγνώριση τέτοιων αξιώσεων οδηγεί αναπόδραστα στην επιβολή μίας ευγονικής
πολιτικής με την καθιέρωση ενός προτύπου κανονικότητας , σύμφωνα με το οποίο
οι άνθρωποι για να έχουν μία αξιοβίωτη ζωή και να αποτελούν μέρος ενός
κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Από την μία , συνεπώς θα πρέπει να αξιολογηθούν αν θα μπορούσε ποτέ η
ίδια η ζωή να χαρακτηριστεί ως ζημία και από την άλλη κατά πόσον θίγεται η
αυτονομία του προσώπου και η ελευθερία του σε περιπτώσεις μη ενήμερης
συγκατάθεσης, όπου η μητέρα φέρνει στον κόσμο ένα παιδί , το οποίο δεν θα
έφερνε εάν ο γιατρός την είχε ενημερώσει επαρκώς.
Αντίστοιχα, θα πρέπει να αξιολογηθεί εάν το παιδί είχε συμφέρον να μην
γεννηθεί και εάν θα μπορούσε ηθικά η στάθμιση ανάμεσα στη μη γέννηση και στη
γέννηση ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια να γείρει υπέρ της πρώτης. Η άποψη ,
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ότι η μη γέννηση θα ήταν προτιμότερη από την γέννηση ενός παιδιού με σοβαρά
προβλήματα υγείας είναι όντως προς το συμφέρον του παιδιού ή αντανακλά ιδέες
ευγονικής, που κατατάσσουν μία κατηγορία ανθρώπων σε δεύτερης κατηγορίας;
Ποια είναι τα έννομα αγαθά , που συγκρούονται και πώς εντέλει θα
προστατευθούν τα πρόσωπα;
Για την συνολική επισκόπηση των ανωτέρω θεμάτων, η διπλωματική
εργασία μου θα διαρθρωθεί σε τρεις επιμέρους βασικές θεματικές ενότητες:
Στην πρώτη ενότητα θα διασαφηνιστούν οι όροι, που συνθέτουν τη
διαδικασία του προγεννητικού ελέγχου, την έννοια του ιατρικού λάθους κατά το
στάδιο αυτό, την θεμελίωση της αστικής ιατρικής ευθύνης , ενώ θα εξεταστούν και
οι έννοιεςwrongfulbirthκαιwrongfullife καθώς και η νομική βάση της αξίωσης
αποζημίωσης του παιδιού και των γονέων στις περιπτώσεις ζημιογόνου ζωής.
Στην δεύτερη θεματική ενότηταθα γίνει παράθεση και κριτική αξιολόγηση
της νομολογίας, ώστε να καταλήξουμε στο εάν θα μπορούσε να θεμελιωθεί νομικά
αλλά και ηθικά αστική ευθύνη του γιατρού για ζημιογόνο ζωή και κατ’ επέκταση
υποχρέωση αποζημίωσης στα παιδιά αυτά αλλά και στους γονείς τους, καθώς και τι
συνέπειες θα είχε μία τέτοια προσέγγιση.
Τέλος, στην τρίτη θεματική ενότητα θα επιχειρηθεί η βιοηθική προσέγγιση
του ζητήματος μέσα τόσον από την εξέταση καίριων ερωτημάτων όπως το εάν το
έμβρυο αποτελεί πρόσωπο ή αν έχει ηθικό status ή δικαίωμα να μην γεννηθεί όσον
και από την επισκόπηση των θεμελιωδών ηθικών αρχών περί της εγγενούς αξίας
της ζωής και της σημασίας της ύπαρξης, της αξιοπρέπειας, της ενήμερης
συγκατάθεσης, της ελευθερίας και της αυτονομίας του προσώπου.
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΞΗ.
Η ραγδαία ανάπτυξη των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας αναμφίβολα
έχει αναβαθμίσει την ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, αυξάνοντας τόσο
το επίπεδο διαβίωσης των αποδεκτών των παροχών υγείας όσο και τον μέσο
όρο ζωής τους.
Ωστόσο, όσα και αν είναι τα μέσα και όσο σύγχρονα και αν είναι αυτά , που
μπορεί να διαθέτει ένας γιατρός και μία οργανωμένη μονάδα υγείας, πάντα
ενέχεται ο κίνδυνος του ανθρώπινου λάθους τόσον στην αξιοποίηση των μέσων
και των πόρων αυτών όσο και στην διάγνωση και επιλογή θεραπείας.
Όταν μάλιστα τα σφάλματα οφείλονται σε αμελή συμπεριφορά του γιατρού
και συνδέονται αιτιωδώς και με την πρόκληση ζημίας στο έννομο αγαθό της
υγείας ή της ζωής του ασθενή, τότε μιλάμε για θεμελίωση αστικής ιατρικής
ευθύνης και ο γιατρός είναι υπόχρεος από το δίκαιο σε αποζημίωσή του με
βάση τη σύμβαση , που τυχόν τον συνδέει με τον ασθενή όσο και με βάση την
διάταξη της ΑΚ914.
Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της επιστήμης του ιατρικού κλάδου δημιουργεί
μείζονα προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή των κανόνων δικαίου, με τα
Δικαστήρια συχνά να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ως προς την
θεμελίωση αστικής ιατρικής ευθύνης, ενώ η απουσία συχνά της προσδοκώμενης
κοινωνικής μέριμνας για τα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, να οδηγεί
συχνά στην αποδοχή τέτοιων Αγωγών Αποζημίωσης ως έναν τρόπο
αναπλήρωσης της απουσίας αυτής της κρατικής μέριμνας.1
Εύκολα γίνονται αντιληπτοί οι κίνδυνοι , που ενέχονται σε τέτοιες
περιπτώσεις, καθώς οι γιατροί αναγκάζονται να προβαίνουν σε μία «αμυντική
ιατρική» με προέχον όχι το συμφέρον του ασθενούς αλλά την πρόληψη και
αποφυγή του κινδύνου να βρεθούν υπόλογοι για οποιαδήποτε ενέργεια ή
παράλειψή τους, η οποία βέβαια θα μπορούσε από αυτούς να τεκμηριωθεί
επιστημονικά, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιβαρύνονται με πληθώρα
εξετάσεων, πολύ συχνά περιττών και πολυέξοδων. Ενώ δεν θα πρέπει να
αγνοηθούν και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που υποκρύπτονται. Στο
1

Κατερίνα Φουντεδάκη, Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, σελ. 9.
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παρόν κεφάλαιο , θα γίνει μία προσπάθεια ανάδειξης της θεωρητικής
θεμελίωσης της αστικής ιατρικής ευθύνης στο ελληνικό δίκαιο και της
νομολογιακής εφαρμογής των κανόνων αυτών δικαίου από τα ημεδαπά
Δικαστήρια.
I.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.
Ως ιατρική πράξη ορίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη γιατρού αναφορικά με

συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο είναι αποδέκτης των υπηρεσιών, που
συνδέονται με την επαγγελματική ιδιότητα του γιατρού.
Έτσι, η παραδοσιακή θεώρηση της ιατρικής πράξης, που αντικατοπτρίζεται
και στον ορισμό του καταργηθέντος άρθρου 112ΑΝ 1565/1939 , σύμφωνα με το
οποίο, η ιατρική πράξη οριζόταν ως πράξη, που συνιστά ή αποσκοπεί στη
«διάγνωση ή θεραπεία αρρώστων» ή «θεραπευτική επέμβαση» ή πράξη «επί
σκοπώ καλαισθητικώ, οσάκις δι’ αυτήν χρησιμοποιούνται μέσα χειρουργικά ή
μηχανήματα τα οποία δια φυσικών ή χημικών παραγόντων δύνανται να
συντελέσωσι

προς

καθορισμόν

διαγνώσεως

ή

να

ασκήσωσινεπίδρασινφυσιολογικήν», είναι περιγραφική με αφετηρία τη
συνάρτηση της ιατρικής πράξης με τη θεραπεία του ασθενούς.2
Στο άρθρο 1παρ. 1 ΚΙΔ, η ιατρική πράξη ορίζεται ως η «πράξη που έχει
σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία
και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.»
Ειδικότερα σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, ως ιατρικές πράξεις
«θεωρούνται και εκείνες , οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον
αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή
και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης»
καθώς και η «συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως
παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή».
Το μειονέκτημα του ως άνω ορισμού είναι, ότι περιορίζει αδικαιολόγητα την
έννοια της ιατρικής πράξης στην ειδικότερη έννοια της θεραπευτικής πράξης
εξαιρώντας την έννοια της μη θεραπευτικής πράξης, κάτι όμως που δεν
φαίνεται να δικαιολογείται ούτε από την ratioτης διάταξης ούτε από τις
2

Κατρίνα Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. 165.
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επιμέρους διατάξεις του ΚΙΔ, που κάνουν λόγο για «αισθητικές ή κοσμητικές
επεμβάσεις» άρθρο 11 παρ. 3 ΚΙΔ και για μη επιβαλλόμενη για ιατρικούς
λόγους τεχνητή διακοπή της κύησης, άρθρο 31 ΚΙΔ.3
Άρα , ορθότερο να γίνει δεκτό ότι στην έννοια της ιατρικής πράξης εμπίπτει
και η μη θεραπευτική ιατρική πράξη

με μία διασταλτική ερμηνεία της

διάταξης, ώστε να γίνει δεκτό ότι όταν μιλάμε για ιατρική πράξη μιλάμε για
ιατρική πράξη υπό ευρεία έννοια.4
Ένα ακόμη θεμελιώδους σημασίας ζήτημα για την θεωρητική εξέταση της
έννοιας της ιατρικής πράξης και τη συνάρτηση της με τη γέννηση αστικής
ιατρικής ευθύνηςείναι η νομιμότητα της.
Από τον ορισμό της έννοιας , προκύπτει ότι κάθε ιατρική πράξη συνιστά
παρέμβαση στην σωματική ακεραιότητα των ασθενών , οπότε κρίσιμη είναι η
εξέταση του κατά πόσον είναι νόμιμη η παρέμβαση αυτή.
Γίνεται κατανοητό, ότι η αξιολόγηση αυτή προϋπάρχει σε σχέση με την
αξιολόγηση της ίδιας της ιατρικής πράξης αυτής κάθε αυτής και του
αποτελέσματος της.
Στο σημείο δηλαδή αυτό εξετάζεται η νομιμοποίηση της παρεμβάσεως
αυτής στην σωματική ακεραιότητα του ασθενούς, ήτοι αν συγκέντρωνε όλες
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για να μην συνιστά παράνομη προσβολή των
εννόμων αγαθών της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας.
Για να απαντήσουμε με ασφάλεια στο πότε μία ιατρική πράξη είναι
νομιμοποιημένη ή όχι θα πρέπει να την εξετάσουμε σε συνάρτηση με τον
θεραπευτικό σκοπό της πράξης αλλά και με την ενήμερη συγκατάθεση του
ασθενούς.5
Έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις αναφορικά

με την έννοια της

παράνομης ιατρικής πράξης, με ορθότερη ηθικά και κοινωνιολογικά να
προκρίνεται εκείνη , σύμφωνα με την οποία η αυθαίρετη ιατρική πράξη του
γιατρού συνιστά προσβολή του εννόμου αγαθού της προσωπικότητας του
ασθενούς με την ειδικότερη έκφανση της σωματικής ακεραιότητας και του
αυτοκαθορισμού.
3

Κατερίνα Φουντεδάκη, Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης , ο.π., σελ. 34.
Κατερίνα Φουντεδάκη, Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης , ο.π., σελ. 34.
5
Κατερίνα Φουντεδάκη, Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης , ο.π., σελ. 35.
4
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Η παρανομία της ιατρικής πράξης δεν μπορεί να συνίσταται σε αυτήν κάθε
αυτήν την ιατρική παρέμβαση (ακραία άποψη, που διευρύνει επικίνδυνα το
πλαίσιο

της ιατρικής ευθύνης), αλλά θα πρέπει να περιορίζεται στις

περιπτώσεις όπου συναντούμε ιατρικό σφάλμα ή η ιατρική πράξη συντελείται
χωρίς την ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς.6
Η ευθύνη του ιατρού όταν ελλείπει η έγκυρη ενημερωμένη συναίνεση του
ασθενή είναι διαφορετική από την ευθύνη από ιατρικό σφάλμα (malpractice)
παρόλο που κάποιες φορές τα όρια είναι ασαφή.7
Αναδεικνύεται, λοιπόν, στο σημείο αυτό η σημασία της ενήμερης
συγκατάθεσης στην ιατρική πράξη και η ανάγκη απόδοσης της έννοιας του
ιατρικού σφάλματος.

II.

Η ΕΝΗΜΕΡΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.
Η έννοια της ενήμερης συγκατάθεσης συνδέεται στενά με την έννοια του

προσώπου και είναι μείζονος σημασίας στην Βιο- ηθική. Στο σημείο αυτό
έγκειται το να σέβεσαι τους άλλους ως πρόσωπα και να μην τους
χρησιμοποιείς ως μέσα, όταν καθίσταται πραγματικά δυνατή η συγκατάθεσή
τους. 8
Η έννοια του προσώπου, συνιστά ένα σύγχρονο ιδεώδες. Για να αποκτά
νόημα, η έννοια της συγκατάθεσης και το να μην χρησιμοποιείς τους άλλους
ως μέσα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κάθε φορά και οι συγκεκριμένες
δυνατότητες του συναινούντος.
Είναι λοιπόν, ηθικά επιλήψιμο να χρησιμοποιείς τους άλλους με τρόπους με
τους οποίους οι ίδιοι δεν μπορούν να

συναινέσουν, διότι τότε τους

εργαλειοποιείς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η έννοια της συναίνεσης στην Ιατρική Ηθική
και στο πόσο δύσκολο είναι να διασφαλιστεί, ότι η συναίνεση των ασθενών
είναι γνήσια. Αυτό διότι οι έννοιες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ασθενείς

6

Κατερίνα Φουντεδάκη, Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης , ο.π., σελ. 38.
Ψαρούλης- Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο, στοιχεία βιοηθικής, 2010, UniversityStudioPress, σελ. 207.
8
Τσινόρεμα, Σταυρούλα, “Η βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης.” , Δευκαλίων 24 (2006):
244.
7
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είναι σύνθετες και η ψυχολογία τους είναι επιβαρυμένη, κάτι που μπορεί
επίσης να επηρεάσει την κρίση τους.
Σύμφωνα με την Onora O’ Neill,9 τρία σημεία είναι σημαντικά για την
θεώρηση της ηθικά σημαντικής συναίνεσης, και συνεπώς της μεταχείρισης
των άλλων ως προσώπων:
1.

Να πρόκειται για μία συναίνεση στις βαθύτερες και πιο βασικές

πλευρές των προτάσεων κάποιου.
2.

Να δίνεται η δυνατότητα στο πρόσωπο είτε να συναινέσει είτε να

αρνηθεί στην πρόταση που του γίνεται.
3.

Να καθίσταται δυνατή η γνήσια συναίνεση στις πιο βασικές πλευρές

της πράξης.
Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο δυσδιάκριτα είναι τα όρια όσον αφορά την
ηθικότητα της συναίνεσης.
Για να καταστεί δυνατή, πρέπει να πρόκειται για μία πραγματική συναίνεση
που δεν στηρίζεται σε παραπλανητικά δεδομένα, που σέβεται δηλαδή την
αυτονομία των προσώπων, το δικαίωμα δηλαδή να μπορούν να
συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν, πάντα με γνώμονα τις συγκεκριμένες
ικανότητες τους για πράξη και ορθολογικότητα.
Η υποχρέωση διασφάλισης της ενήμερης συγκατάθεσης του ασθενούς δεν
απορρέει μόνον από τις ηθικές επιταγές της αρχής του προσώπου αλλά είναι
και νομικά κατοχυρωμένη από ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων.
Στον Κ.Ι.Δ. (ν. 3418/2005) επιτέλους αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια ο
αυτοτελής ρόλος της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενή (άρθρο 11 για
την ενημέρωση και άρθρο 12 για τη συναίνεση).
Τα άρθρα αυτά , ουσιαστικά συνιστούν τη συμμόρφωση του εθνικού μας
δικαίου με τα άρθρα 5-10 της Σύμβασης του Oviedoτου 1997.
Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτή αποτυπώνεται στα άρθρα 5-10 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική
(Σύμβαση Οβιέδο του 1997), σύμφωνα με τα οποία:
«Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν
9

Onora O’ Neill, Ανάμεσα Σε Συναινούντες Ενήλικες, Κατασκευές του Λόγου. Έρευνες στην Πρακτική
Φιλοσοφία του Καντ ,μτφ. Χρυσούλα Γραμμένου, εκδόσεις Αρσενίδη, Αθήνα 2011, σ. 174.
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προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του» (5παρ. 1), «Το πρόσωπο αυτό θα
ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση
της επέμβασης , καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή
συνεπάγεται.» (5 παρ. 2). Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1,2 «Όλοι έχουν
το δικαίωμα σεβασμού της προσωπικής τους ζωής σε σχέση με την
πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας τους. – Όλοι δικαιούνται να
λαμβάνουν γνώση κάθε πληροφορίας σχετικής με την κατάσταση της υγείας
τους. Θα είναι σεβαστές , ωστόσο , οι επιθυμίες των ατόμων που επιλέγουν να
μην ενημερώνονται σχετικά.»
Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Ι.Δ. σκοπεύουν κυρίως στην
προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ασθενή και
ειδικότερα στην προστασία της αυτονομίας και του αυτοκαθορισμού του,
αναφορικά με τη σωματική του ακεραιότητα.10
Πιο συγκεκριμένα στον ΚΙΔ στα άρθρα 11 και 12 διατυπώνεται η
υποχρέωση της ενήμερης συγκατάθεσης:
«…Ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθενή. Οφείλει να
ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική
κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της
προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους
κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις,
καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να
μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών
παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί, ανάλογα,
στη λήψη αποφάσεων….. Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων τα οποία
επιλέγουν να μην ενημερωθούν. … Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
καταβάλλεται κατά την ενημέρωση που αφορά σε ειδικές επεμβάσεις, …. Αν
τα πρόσωπα δεν έχουν την ικανότητα να συναινέσουν για την εκτέλεση
ιατρικής πράξης, ο ιατρός τα ενημερώνει στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
Ενημερώνει, επίσης, τα τρίτα πρόσωπα, που έχουν την εξουσία να
συναινέσουν για την εκτέλεση της πράξης αυτής, κατά τις διακρίσεις του
επόμενου άρθρου.» (άρθρο 11 ΚΙΔ) και «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί
10

Ψαρούλης- Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο, στοιχεία βιοηθικής, ο.π. σελ. 209-210.
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στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση του ασθενή. 2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή
είναι οι ακόλουθες:
α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση,
σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση. αα) Αν ο ασθενής είναι
ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή
έχουν την επιμέλειά του. ……………….. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του
άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη
γονική μέριμνα του ανηλίκου.
ββ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για την
εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον
αυτός έχει ορισθεί. ………….. γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης,
απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη. δ) Η
συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο
περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της. 3.Κατ` εξαίρεση δεν
απαιτείται συναίνεση:
α) στις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί
κατάλληλη συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα
ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας,

β) στην περίπτωση απόπειρας

αυτοκτονίας ή γ) αν οι γονείς ανήλικου ασθενή ή οι συγγενείς ασθενή που δεν
μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να συναινέσει ή άλλοι τρίτοι, που έχουν την
εξουσία συναίνεσης για τον ασθενή, αρνούνται να δώσουν την αναγκαία
συναίνεση και υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να
αποτραπεί ο κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή.» (άρθρο 12)
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 2071/1992: «Ο ασθενής
έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή
θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν.» (παρ. 3), «Ο
ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάσταση
.. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει
πλήρη εικόνα … της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να
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μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη
μετέπειτα ζωή του (παρ. 4).
Το δικαίωμα αυτό του ασθενούς είναι κατοχυρωμένο και συνταγματικά
στα άρθρα 5 παρ. 1 και 2 παρ. 1 Σ, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας, καθώς και στα
άρθρα 8 της ΕΣΔΑ και 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Στον ΑΚ θεμελιώνεται μέσα από το άρθρο 57ΑΚ στο πλαίσιο της
προστασίας της προσωπικότητας του ασθενούς.
Μία ιατρική πράξη, λοιπόν, η οποία προτείνεται από το γιατρό , σύμφωνα
και με τις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης (legeartis)
«νομιμοποιείται αφού διασφαλιστεί προηγουμένως η έγκυρη συναίνεση του
ασθενή κατόπιν κατάλληλης και επαρκούς ενημέρωσης.
Ωστόσο, θα πρέπει να διαφοροποιείται από το ιατρικό σφάλμα (καθώς η
έλλειψη ενήμερης συγκατάθεσης ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της
ιατρικής πράξης) αν και τα Δικαστήρια συχνά συγχέουν τη διάκριση αυτή. 11
Κατά τον Τρανταλίδη, η υποχρέωση λήψης της πληροφορημένης
συναίνεσης της ασθενούς, συνιστά σε ευρεία έννοια ιατρικό σφάλμα.
Ειδικότερα, η ιατρική ευθύνη διακρίνεται σε ευθύνη για αυθαίρετη ιατρική
πράξη, όταν ο ιατρός δεν εξασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς και
σε ευθύνη για ιατρικό σφάλμα , όταν μία ιατρική πράξη αντιτίθεται προς τους
γενικά παραδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης.
Χαρακτηριστική είναι η ΤρΔΠρΑθ 4764/2004, η οποία κάνει διάκριση σε
«ιατρογενές σφάλμα» και ενημέρωση του ασθενούς.12
Σε ποιες , όμως, περιπτώσεις, υφίσταται παραβίαση της υποχρέωσης λήψης
ενημερωμένης συναίνεσης;
Υφίσταται, όταν ο γιατρόςi) δεν αναφέρει με πληρότητα και κατανοητό
τρόπο τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές, τον πόνο και την ταλαιπωρία από
την εκτέλεση της κρίσιμης ιατρικής πράξης ή από την παράλειψη της θεραπείας,
ενόψει μάλιστα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης ξεχωριστά,
ii) χρησιμοποιεί μη κατανοητές ή αόριστες εκφράσεις και υποπίπτει σε ανακρίβειες
11

Ψαρούλης- Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο, στοιχεία βιοηθικής, ο.π. σελ. 207.
Γιώργος Εμμ. Τρανταλίδης, Ιατρικό Σφάλμα, Η Ευθύνη Γυναικολόγου Και Μαιευτήρα, Εκδόσεις
Αντ. Σάκκουλα Ε.Ε., 2012, σελ. 72-73.
12
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χωρίς να τηρεί τους κανόνες της διαλεκτικής μεθόδου. Σημειωτέον ότι, η
ενημέρωση δεν αρκεί να είναι κατανοητή για το μέσο λογικό ασθενή αλλά και για
τον ασθενή στον οποίο αφορά, iii) Προβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της αγωγής σε
ελλιπή μη αναλυτική ενημέρωση, αναφορικά με το περιεχόμενο και τα
αποτελέσματα της ιατρικής πράξης, τις εναλλακτικές και τον προβλεπόμενο χρόνο
αποκατάστασης.
Ειδικά, για τον προγεννητικό έλεγχο κατά την Κανελλοπούλου Μπότη, ο
ιατρός φέρει μία συνεχή υποχρέωση ενημέρωσης των ασθενών του ακόμη και για
ενδείξεις παθολογικότητας, που δεν είναι σοβαρές , διότι το έννομο αγαθό, που
προστατεύει η υποχρέωση για παροχή γενετικής πληροφορίας είναι η αυτονομία
των ασθενών και η ελεύθερη επιλογή τους.
iv) Επιχειρεί ιατρική πράξη, η οποία όμως δεν καλύπτεται από τη συναίνεση του
ασθενούς κατά το περιεχόμενο ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης.
v) Εφησυχάζει μπροστά στην άρνηση της ασθενούς να μην προβεί σε αναγκαία
πράξη.
Νομολογιακά τα ελληνικά Δικαστήρια είναι επιφυλακτικά ακόμη ως προς
την θεμελίωση ιατρικής ευθύνης με αυτήν την νομική βάση , με την πλειονότητα
των αποφάσεων να περιορίζονται στην θεμελίωση ιατρικής ευθύνης από ιατρικό
σφάλμα.
Ωστόσο, η στάση αυτή εκφράζει την καθιέρωση ενός πατερναλιστικού
μοντέλου ιατρικής, που θα έπρεπε σιγά σιγά να εκλείψει από τις σύγχρονες
κοινωνίες, ώστε να δοθεί έμφαση στη συναίνεση του ενημερωμένου και κοινωνικά
ενεργού ασθενούς, που μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος για τη σωματική ακεραιότητα
και την υγεία του.
III.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ.
Στο σύνολο των ελληνικών Αποφάσεων, γίνεται αποδεκτή η θέση ότι ο

γιατρός διαπράττει ιατρικό σφάλμα , «αν στο πλαίσιο μιας ιατρικής πράξεως,
παραβιασθούν οι κανόνες και αρχές της ιατρικής επιστήμης και εμπειρίας ή
(και) οι εκ του γενικού καθήκοντος πρόνοιας και ασφάλειας απορρέουσες
υποχρεώσεις επιμέλειας του μέσου συνετού ιατρού της ειδικότητας του
ζημιώσαντος».
[16]

Το πρόβλημα με τον ως άνω ορισμό έγκειται στην δυσκολία να ερμηνευθεί
η αφηρημένη έννοια του κανόνα.
Στο άρθρο , μάλιστα 3 παρ. 3 του ΚΙΔ ορίζεται ότι: « Ο ιατρός, κατά την
άσκηση της ιατρικής, ενεργεί με πλήρη ελευθερία, στο πλαίσιο των γενικά
αποδεκτών κανόνων και μεθόδων της ιατρικής επιστήμης, όπως αυτοί
διαμορφώνονται με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης σύγχρονης
επιστημονικής έρευνας.Έχει δικαίωμα για επιλογή μεθόδου θεραπείας, την
οποία

κρίνει

ότι

υπερτερεί

σημαντικά

έναντι

άλλης,

για

τον

συγκεκριμένοασθενή, με βάση τους σύγχρονους κανόνες της ιατρικής
επιστήμης, και παραλείπει τη χρήση μεθόδων που δεν έχουν επαρκή
επιστημονική τεκμηρίωση.»
Στην σύγχρονη θεωρία ολοένα και κερδίζει προβάδισμα στον ορισμό του
ιατρικού λάθους, η αναγωγή στα ιατρικά «standards» του ιατρικού
επαγγέλματος. Ως ιατρικό standardμπορεί να χαρακτηριστεί το σύνολο των
προδιαγραφών ποιότητας στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένη
περίπτωση η παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Ειδικότερα αυτές οι προδιαγραφές
προσδιορίζονται από μία σειρά αναγνωρισμένων προτύπων ενέργειας και
συμπεριφοράς του συγκεκριμένου κλάδου.13
Ο ορισμός αυτός συνδέει την ευθύνη του γιατρού με την επαγγελματική του
ευθύνη, ήτοι ο γιατρός όπως κάθε επαγγελματίας έχει υποχρέωση να παρέχει
ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα
γενικώς αποδεκτά στον κλάδο του πρότυπα. Κάθε συμπεριφορά , που
αποκλίνει από τα πρότυπα αυτά χαρακτηρίζεται ως αμελής.
Μία τρίτη θεώρηση του ιατρικού σφάλματος, σχετίζεται με το καθήκον
επιμέλειας του γιατρού στο συγκεκριμένο κάθε φορά περιστατικό.
Για την ορθότερη πάντως προσέγγιση των περιπτώσεων ιατρικού σφάλματος
, απαιτείται μία συνθετική αξιολόγηση των παραπάνω κριτήριων , με βασική
προϋπόθεση για το αν υπήρξε εν τέλει ιατρικό σφάλμα σε κάθε επιμέρους
περίπτωση ,το συμφέρον της υγείας του ασθενούς σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση, οπότε αμελής είναι ο γιατρός, που δεν έπραξε σύμφωνα με τις
συνθήκες ,που επέβαλε το συμφέρον του ασθενούς. Υποχρεούται δηλαδή σε
13

Κατερίνα Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη , ο.π., σελ. 355.
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μία νοητή στάθμιση κινδύνου και προσδοκώμενου οφέλους, ώστε να επιλέξει
για

την

εκάστοτε

περίπτωση

την

καταλληλότερη

αντιμετώπιση

του

περιστατικού .14
Η ευθύνη του ιατρού μπορεί να είναι είτε αστική, είτε ποινική είτε
πειθαρχική.
Για την θεμελίωση της ιατρικής αστικής ευθύνης πέραν από την παράνομη
και υπαίτια συμπεριφορά του γιατρού (η υπαιτιότητα μπορεί να συνίσταται και
σε αμέλεια) , η οποία συνεπάγεται ζημία του ασθενούς (προσβολή του εννόμου
αγαθού της υγείας του) απαιτείται και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ
της αμελούς συμπεριφοράς αυτής του γιατρού και της ζημίας.
Σύμφωνα με την ελληνική νομολογία: «Αιτιώδης σύνδεσμος υπάρχει όταν η
παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του δράστη ήταν, σύμφωνα με τα
διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία
των πραγμάτων, να επιφέρει τη ζημία και την επέφερε στη συγκεκριμένη
περίπτωση.» (ΑΠ 177/2008). Για την θεμελίωση αποζημίωσης στον ΑΚ , όπως
θα αναλυθεί παρακάτω, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις ΑΚ928, 929,930,931
και 932 καθώς και οι διατάξεις για την ενδοσυμβατική ευθύνη (προέρχεται από
την αθέτηση η πλημμελή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που συνάπτεσαι
ανάμεσα στον ιατρό και στον ασθενή- κατά την κρατούσα άποψη σύμβαση
ιατρικής αγωγής).
Αδιαμφισβήτητα, η υπερβολική νομική απειλή προς τον ιατρό , καθιστά
ακόμη πιο δύσκολη την άσκηση της ιατρικής, αφού οδηγεί αναπόδραστα στην
λεγόμενη «αμυντική ιατρική».
Η αμυντική ιατρική διακρίνεται σε θετική και αρνητική και η άσκησή της έχει
πολύ αρνητικές συνέπειες στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
Ειδικότερα, ως θετική ορίζεται όταν ο ιατρός πράττει περισσότερα από όσα
απαιτούνται στην συγκεκριμένη κλινική περίπτωση , ήτοι συνταγογραφεί
πολλές εξετάσεις (ή πολλά φάρμακα) ή παραπέμπει τον ασθενή σε πλείονες
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Ενώ ως αρνητική, όταν πράττει λιγότερα από
τα δέοντα και εμφανίζεται ευθυνόφοβος , μη αναλαμβάνοντας ασθενείς του
λεγόμενου υψηλού κινδύνου.
14

Κατερίνα Φουντεδάκη, Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης , ο.π., σελ. 64.
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Η αμυντική ιατρική αυξάνει το κόστος υγείας, βλάπτοντας σοβαρά τον
ασθενή

αλλά και φορτώντας υπερβολικά τους κρατικούς ασφαλιστικούς

φορείς15, οπότε οι περιπτώσεις θεμελίωσης αστικής ιατρικής ευθύνης θα
πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση ενδελεχώς και να μην οδηγούμαστε σε
αυθαίρετες και εκ του αποτελέσματος κρίσεις δίχως να προκύπτει σαφώς η
ύπαρξη ιατρικού λάθους.
Τα ιατρικά λάθη, διακρίνονται σε16:
i)

Σφάλματα ανάληψης: στα οποία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις,
που είναι σχετικές με την ανάληψη ή μη εκ μέρους του γυναικολόγου
μαιευτήρα της ιατρικής παρακολούθησης της ασθενούς (π.χ. όταν ο
γιατρός δεν διαθέτει για την συγκεκριμένη ιατρική πράξη , που
εκτελεί τα απαιτούμενα προσόντα ή την αναγκαία υποδομή κ.α.)

ii)

Διαγνωστικά Σφάλματα: Πρόκειται για μία από τις βασικότερες
κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων και αφορούν στη διάγνωση της
ασθένειας, ήτοι στην εκτίμηση και στην αξιολόγηση όλων εκείνων
των παραγόντων , που κρίνονται αναγκαίοι για την εξαγωγή ορθού
ιατρικού πορίσματος.
Ειδικότερα, στον τομέα του προγεννητικού ελέγχου , για ιατρικό
σφάλμα , που αφορά στη διάγνωση γίνεται λόγος και στην
περίπτωση

,

που

ο

ιατρός

παραβιάζοντας

τους

«κοινώς

αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης» δεν διέγνωσε
κατά την εγκυμοσύνη -σε εκτέλεση προγεννητικού ελέγχου- κάποια
νόσο – ούτε ενημέρωσε σχετικά τους γονείς, με αποτέλεσμα να
γεννηθεί παιδί με σοβαρό πρόβλημα υγείας ή και νεογνό, το οποίο
στη συνέχεια , απεβίωσε.17
iii)

Σφάλμα περί τη θεραπεία : υπάγονται τα σφάλματα , που συνδέονται
με την επιλογή εσφαλμένης ιατρικής πράξης για τη θεραπεία του
ασθενούς (θεραπευτικές αστοχίες).

15

Ψαρούλης- Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο, στοιχεία βιοηθικής, ο.π. σελ 242-250.
Γιώργος Εμμ. Τρανταλίδης, Ιατρικό Σφάλμα, Η Ευθύνη Γυναικολόγου Και Μαιευτήρα, ο.π., σελ. 88.
17
Ψαρούλης- Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο, στοιχεία βιοηθικής, ο.π. σελ269.
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IV.

ΤΟ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Σύμφωνα με το άρθρο 35ΑΚ: «Το πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί
ζωντανό και παύει να υπάρχει με το θάνατό του» ενώ το άρθρο 36ΑΚ ορίζει: «Ως
προς τα δικαιώματα που του επάγονται το κυοφρούμενο θεωρείται γεννημένο
αν γεννηθεί ζωντανό».
Η ρύθμιση του άρθρου 36ΑΚ συνιστά εξαίρεση στον κανόνα του άρθρου 35ΑΚ,
ότι η ικανότητα δικαίου του φυσικού προσώπου αρχίζει με τη γέννηση ζωντανού
ανθρώπου. Το άρθρο 36ΑΚ απονέμει μία ατελή και προσωρινή ικανότητα
δικαίου και στον κυοφορούμενο, προκειμένου να αποφευχθούν κάποιες
ανεπιεικείς συνέπειες της εφαρμογής του κανόνα του άρθρου 35ΑΚ.
Πρόκειται για ένα νομικό πλάσμα, καθώς για το δίκαιο το κυοφορούμενο
δεν είναι πρόσωπο αλλά μέρος του σώματος της μητέρας του. Προσωρινή η
μετέωρη χαρακτηρίζεται η ικανότητα δικαίου του κυοφορούμενου , επειδή τελεί
υπό τον όρο ότι στη συνέχεια (μετά δηλαδή την επαγωγή του δικαιώματος)
αυτός θα γεννηθεί ζωντανός.

18

Κατά την επικρατέστερη άποψη το έμβρυο δεν είναι φορέας υποκείμενου
δικαιώματος, δεν είναι υποκείμενο δικαίου, δεν νοείται δικαίωμά του στη ζωή,
το οποίο να θέτει εμπόδια στην εκτέλεση προγεννητικών εξετάσεων και στην
εκούσια διακοπή της εγκυμοσύνης, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Το
γεγονός όμως ότι το έμβρυο δεν είναι υποκείμενο δικαίου δεν σημαίνει ότι
εξομοιώνεται με απλό όργανο της γυναίκας , που κυοφορεί.
Η προστασία της υγείας του εμβρύου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη .
Σύμφωνα με τον Μάλλιο το βιώσιμο έμβρυο προστατεύεται με βάση τον
σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (2 παρ.1Σ).

18

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Σύντομη Ερμηνεία Του Αστικού Κώδικα, Τόμος I, Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα 2010, σελ. 100 κ.επ..
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Δεν υπάρχει δικαίωμα του εμβρύου στη ζωή, που να συγκρούεται με το
δικαίωμα της εγκύου να διακόψει την κύηση για ευγονικούς λόγους.
Κατά τον Δαγτόγλου, όμως, η με απόλυτο τρόπο προστασία της ζωής στο άρθρο
5 παρ. 2 Σ απαγορεύει την κρατική ευγονική όσο και οποιαδήποτε μορφή
αποδοχής της ύπαρξης ζωής «ανάξιας να ζει».
Το δικαίωμα της γυναίκας, που κυοφορεί το έμβρυο να προχωρήσει σε
άμβλωση

για

λόγους ευγονικής

,

απορρέει

από

την

συνταγματικά

κατοχυρωμένη προστασία της αξίας της ανθρώπινης ζωής.
Εάν λόγω της προστασίας της υγείας του εμβρύου η κυοφορούσα
υποχρεωνόταν να υποβληθεί σε επέμβαση για την θεραπεία κάποιας
παθογένειας στο έμβρυο θα την εργαλειοποιούσαμε , καθώς θα την
αντιμετωπίζαμε ως μέσο για την γέννηση ενός υγιούς παιδιού.19
Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις, όπου το έμβρυο εμφανίζει μία ανίατη
γενετική ασθένεια, θα μπορούσε να γίνει λόγος για ύπαρξη δικαιώματος του
παιδιού να μην γεννηθεί;
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αναγνώριση από ευρωπαϊκά δικαστήρια ενός
τέτοιου δικαιώματος, το οποίο όμως καταστρατηγεί το δικαίωμα της εγκύου για
οικογενειακό

προγραμματισμό,

που

απορρέει

από

την

συνταγματικά

κατοχυρωμένη προστασία της προσωπικότητας ή ορθότερα κατά τον Βιδάλη του
ιδιωτικού βίου.
Στο σημείο αυτό δεν μπορεί να μην αναφερθεί ότι τα όρια ανάμεσα στο
κανονικό και το παθολογικό είναι κάπως ρευστά, αναδεικνύοντας τους
κινδύνους, που ενέχονται και τα μείζονα βιοηθικά διλήμματα περί θεμιτής και
μη θεμιτής ευγονικής.
Κατά την κρατούσα άποψη ο κυοφορούμενος μπορεί να είναι δικαιούχος
αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας για βλάβες στο σώμα και στην υγεία του, που
προκλήθηκαν με παράνομη και υπαίτια πράξη κατά τη διάρκεια της κύησης.20
Η περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει σαφώς να διακριθεί από τις περιπτώσεις
, όπου ένα πρόσωπο γεννιέται με συγγενή και μη αναστρέψιμα προβλήματα
υγείας, επειδή δεν έγινε ορθή ιατρική διάγνωση της ύπαρξης των προβλημάτων
19

Τ. Βιδάλης, Το Σύνταγμα και η χρήση του ανθρώπινου γενετικού υλικού Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα, 1999, σελ. 134-135.
20
Απόστολος Γεωργιάδης, Γεν. Αρχές Αστικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2012 παρ. 9
αρθρ. 14.
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αυτών κατά το στάδιο της κύησης και η μητέρα δεν διέκοψε την κύηση, όπως θα
είχε δικαίωμα , σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4β ΠΚ, και θα είχε πράξει εάν
γνώριζε το πρόβλημα.
Πρόκειται για τις διεθνώς αναγνωρισμένες περιπτώσεις wrongfulbirthκαι
wrongfullife, καθώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το πρόβλημα υγείας του
παιδιού δεν συνδέεται αιτιωδώς με συγκεκριμένο ιατρικό σφάλμα αλλά είναι
εγγενές με την γενετική ταυτότητα του παιδιού και ως εκ τούτου, υπάρχει
εξαρχής και είναι μη αναστρέψιμο.
Το κρίσιμο είναι ότι ο γιατρός λόγω πλημμελούς προγεννητικού ελέγχου είτε
δεν χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα του προγεννητικού ελέγχου είτε δεν
ενημερώνει τους γονείςγια το πρόβλημα υγείας του παιδιού και να έχουν την
ευκαιρία να προχωρήσουν σε άμβλωση.
Κάτι που αναμφίβολα συνιστά προσβολή της προσωπικότητας τους, αφού
ματαιώνεται η προσδοκία τους να φέρουν στον κόσμο ένα υγιές παιδί και
καταστρατηγείται το δικαίωμα τους στην αναπαραγωγή και στον οικογενειακό
προγραμματισμό, εκφάνσεις της προστασίας της προσωπικότητάς τους .21
Ωστόσο , δεν μπορεί να μην αξιολογηθεί και η αξία της ίδιας της ζωής , που
είναι ιερή και αναντικατάστατη , έστω και ενός παιδιού με ασθένεια, και δεν θα
μπορούσε να ιδωθεί ως ζημία ούτε για τους ίδιους τους γονείς ούτε για το ίδιο
το παιδί, αφού κατά μία άποψη θα έπρεπε να σταθμιστεί ως κατώτερη από την
μη ύπαρξη. Μέσα από τις περιπτώσεις αυτές, αναδεικνύεται , λοιπόν, η μεγάλη
σημασία του προγεννητικού ελέγχου στην ιατρική πράξη.
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Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, ο.π., σελ. 100 κ.επ.
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
I.

Ο ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος οδήγησε σε αξιοσημείωτη
πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της γενετικής όσον αφορά τη δυνατότητα
πρόληψης και αναγνώρισης γονιδίων, που προκαλούν ή προδιαθέτουν την ύπαρξη
διαφόρων ασθενειών και γενετικών ανωμαλιών.
Η ανακάλυψη των προβληματικών αυτών αλληλουχιών γονιδίων οδήγησε στην
ανάπτυξη των γενετικών ελέγχων και τη σημαντική πρόληψη γενετικών ασθενειών.
Επιστήμονες δημιουργούν ολοένα και περισσότερους γενετικούς ελέγχους , που
καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα γενετικών νόσων, όπως η κυστική ίνωση, η νόσος του
Huntington, η μυϊκή δυστροφία και άλλες.
Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει ή έχουν ολοκληρωθεί γενετικοί έλεγχοι για
διάφορες άλλες διαταραχές, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του
παχέος εντέρου, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.α.
Οι γενετικές ασθένειες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες : α) στις
χρωμοσωματικές, στις οποίες αλλοιώνεται η δομή ή ο αριθμός των χρωμοσωμάτων,
όπως λόγου χάρη η τρισωμία 21, το γνωστό σύνδρομο down (περίπου 2% των
γυναικών στην ηλικία των σαράντα ετών θα φέρουν στον κόσμο ένα τέκνο με
χρωμοσωματικές αλλοιώσεις, ενώ στην ηλικία των σαράντα πέντε ετών, το ποσοστό
αυξάνεται σε 4%. β) στις μονοπαραγοντικές , στις οποίες το πρόβλημα
δημιουργείται από την ύπαρξη ενός παθογόνου γονιδίου, ωστόσο είναι πιθανό το
άτομο να μην εμφανίσει στη ζωή του τα συμπτώματα της νόσου, να παραμείνει
όμως εφ’ όρου ζωής φορέας αυτής και να μεταδώσει το γονίδιο και στις επόμενες
γενιές. γ) Πάντως η συντριπτική πλειοψηφία των γενετικών αθενειών θεωρείται
πολυπαραγοντική, ώστε το γονιδιακό αποτέλεσμα να αποδίδεται στο συνδυασμό
γονιδιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
Ο γενετικός έλεγχος εφαρμόζεται τόσον στο στάδιο πριν τη γέννηση του
ανθρώπου όσο και μετά τη γέννησή του, με τον πρώτο να υποδιαιρείται σε δύο
κατηγορίες:22
22

Γεώργιος Κατσιμίγκας- ΚαμπάΕυριδίκη, Προεμφυτευτικός- προγεννητικός έλεγχος και ηθικά
ος
ο
ζητήματα, Το Βήμα Του Ασκληπιού, 11 Τόμος, 1 Τεύχος, Ιανουάριος- Μάρτιος 2012, σελ. 54-55.
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α) τον προγεννητικό έλεγχο (prenataldiagnosis), όπου εξετάζεται η κατάσταση
υγείας του εμβρύου in vivo κατά τη διάρκεια της κύησης, ώστε να αποκλειστούν
εγκαίρως σοβαρές ανωμαλίες. Οι μέθοδοι του προγεννητικού ελέγχου διακρίνονται
επίσης σε επεμβατικές (αμνιοπαρακέντηση, βιοψία, τροφοβλάστης) ή μη
επεμβατικές (αιματολογικός έλεγχος μητρικού αίματος, υπερηχογράφημα), ενώ
διενεργούνται κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά κυρίως, ζευγάρια που εμπίπτουν στις ομάδες
υψηλού γενετικού κινδύνου

και τα οποία έχουν αυξημένες πιθανότητες να

αποκτήσουν παιδί που να υποφέρει από μία συγκεκριμένη γενετική διαταραχή και
επίσης για εγκύους ηλικίας μεγαλύτερης των 30-35 ετών, που παρουσιάζουν
αυξημένο κίνδυνο εμβρυϊκών χρωμοσωματικών ανωμαλιών. Σε περίπτωση
κατάφασης τέτοιων γενετικών ανωμαλιών λόγω της μη διαθέσιμης θεραπείας στο
ενδομητριακό στάδιο, οι μόνες δυνατές επιλογές είναι η άμβλωση ή η γέννηση ενός
γενετικά ασθενούς παιδιού.
Έρευνα των VerpM.Sκαι συν. Έδειξε ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των
γυναικών, που χρησιμοποιεί την προγεννητική διάγνωση , αποφασίζει να μην
προβεί στην γέννηση ενός παιδιού, όταν διαπιστώνεται σ’ αυτό κάποια γενετική
ανωμαλία.
Ως εκ τούτου, το 41-88% των περιπτώσεων αποφασίζουν να διακόψουν την
κύηση όταν εντοπίζεται κάποια γενετική χρωμοσωματική διαταραχή. Το ποσοστό
αυτό αυξάνεται σε 87% όταν γίνεται διάγνωση κάποιας πολύ σοβαρής γενετικής
διαταραχής, όπως η τρισωμία 21.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα της έρευνας των LodderL.N.,
και συν. Κατά την οποία ρωτήθηκαν φορείς και μη φορείς του καρκίνου του μαστού
(BRCA 1,2) και ειδικότερα εάν θα θεωρούσαν αποδεκτό τον τερματισμό της κύησης
σε περίπτωση που το έμβρυο ήταν επίσης φορέας του γονιδίουτου καρκίνου του
μαστού. Κανένας από τους φορείς δεν βρήκε αποδεκτή την άμβλωση στην
περίπτωση αυτή , ενώ πάνω από το 10% των μη φορέων θα αποδέχονταν την
άμβλωση.
β) τον προεμφυτευτικόέλεγχο (pre- implantation genetic diagnosis- PGD), ο
οποίος σύμφωνα με το νόμο πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο
της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τον οποίο ελέγχεται η
[24]

κατάσταση του εξωσωματικώς γονιμοποιηθέντος ωαρίου, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι
είναι κατάλληλο για μεταφορά στο σώμα της μέλλουσας μητέρας. Διενεργείται σε
1-2 βλαστομερίδια , που λαμβάνονται από το μόριο των 6-10 κυττάρων , χωρίς να
παραβλάπτεται η γενετική μοριακή σύστασή του.
Αναμφίβολα, η ευρεία διάγνωση του προγεννητικού και προεμφυτευτικού
ελέγχου μας δείχνει μία θετική διάθεση της κοινωνίας ως προς την πρόληψη της
γέννησης παιδιών με σοβαρές γενετικές ασθένειες, και τα οποία με βεβαιότητα θα
υποφέρουν.
Ωστόσο, η πρόληψη στο στάδιο αυτό ελέγχου συνίσταται είτε στην γενετική
επέμβαση στα έμβρυα πριν την εμφύτευσή τους στη μήτρα και αφετέρου στη
ματαίωση γέννησης εμβρύων , που πρόκειται να γεννηθούν άρρωστα.
Στο σημείο ακριβώς αυτό, ανακύπτουν μείζονα βιοηθικά και νομικά ερωτήματα
άρρηκτα συνδεδεμένα με τις έννοιες της ευγονικής και τις αρχές της αυτονομίας και
της μη πρόκλησης βλάβης.
ΙΙ. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΟΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
Ο γενετικός έλεγχος, με τις διαγνωστικές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει
στην σύγχρονη ιατρική επιστήμη για τον εντοπισμό ασθενειών και γενετικών
ανωμαλιών ήδη από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του εμβρύου, έχει γίνει πεδίο
έντονου βιοηθικού προβληματισμού.
Η ιατρική επιστήμη με την αλματώδη πρόοδο της γενετικής, μας επιτρέπει
ως είδαμε ανωτέρω να ενημερωθούμε εγκαίρως για την ύπαρξη πολλών σοβαρών
παθήσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Η ενημέρωση αυτή δίνει τη
δυνατότητα να γνωρίζουν οι μέλλοντες γονείς εάν θα φέρουν στον κόσμο ένα υγιές
παιδί.
Ωστόσο, επειδή δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια ικανοποιητική
θεραπεία στο ενδομητριακό στάδιο, οι μόνες επιλογές , που έχουν οι μέλλοντες
γονείς , που πληροφορούνται ότι το έμβρυο τους θα γεννηθεί με κάποια γενετική
ασθένεια είναι δύο: είτε να προχωρήσουν σε άμβλωση είτε να επιλέξουν να φέρουν
στη ζωή ένα άρρωστο παιδί.
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Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στα οποία εστιάζει ο ηθικός
προβληματισμός για την προεμφυτευτική διάγνωση είναι εάν η επιλογή των υγιών
εμβρύων συνιστά ευγονική παρέμβαση.23
Σύμφωνα με το μειοψηφούντα στην εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής για την προγεννητική και προεμφυτευτική διάγνωση και τη μεταχείριση
του

εμβρύου,

που

συμμετείχε

στην

μελέτη

EDIG

(EthicalDilemmasduetoPrenatalandGeneticDiagnostics) , που πραγματοποιήθηκε το
2005-2008: “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο προγεννητικός και κυρίως ο
προεμφυτευτικός έλεγχος αποτελούν στα χέρια του ανώνυμου «βελτιωτή» του
ανθρώπου, μία άριστη μέθοδο αρνητικής, και όχι μόνο, επιλογής και γενετικής
βελτίωσης. Τη γενετική επιλογή του ανθρώπου, γνωστή και ως ευγονική, ενώ
καταδικάστηκε τόσο έντονα στις συνειδήσεις των μεταπολεμικών γενεών, σήμερα,
αλλά πολύ περισσότερο στον αιώνα, που διανύουμε , ο πολιτισμός θα την
παρουσιάσει ως θεμιτή δυνατότητα μέσω της απόρριψης του εμβρύου, ώστε να
θεωρείται θεραπευτική επιλογή.»
Αναμφίβολα, η «ποιότητα» της ζωής μπορεί πλέον να ελεγχθεί και να
διασφαλιστεί μέσω του προγεννητικού ελέγχου , ο οποίος αναπόδραστα οδηγεί
στην σταδιακή εξάλειψη ασθενών, που πάσχουν από ανίατες ασθένειες.
Το ποιες ασθένειες νομιμοποιούν το δικαίωμα μιας γυναίκας σε έκτρωση
είναι ένα ζήτημα, που θα πρέπει να οριοθετηθεί , καθώς μία αυθαίρετη γενίκευση
των προγεννητικών εξετάσεων για ποικίλες ασθένειες ακόμη και μη σοβαρές
αντιστρατεύεται την αρχή της ανθρώπινης αξίας. Τα όρια , λοιπόν, της
«κανονικότητας» είναι πολύ ρευστά και ο κίνδυνος μετακύλισης σε μία ευγονική
πολιτική είναι ορατός.24
Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη,

ότι ο στόχος αποφυγής γέννησης

απογόνων με σοβαρές γενετικές αναπηρίες συνιστά έκφανση της αναπαραγωγικής
ελευθερίας και της προσωπικής επιλογής των γονέων ως έκφανση της προσωπικής
τους ελευθερίας για οικογενειακό προγραμματισμό

και όχι κάποιο εργαλείο

ευγονικής.
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Όσον αφορά , λοιπόν, τον προγεννητικό έλεγχο τα επιχειρήματα υπέρ της
διακοπής της κύησης ερείδονται σε δύο θεμελιώδεις αρχές της βιοηθικής, ήτοι της
μη πρόκλησης βλάβης και της αυτονομίας των γονέων και του δικαιώματος
αυτοδιάθεσης .
Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, οι γονείς είναι απολύτως ελεύθεροι να
αποφασίσουν , ώστε να μην φέρουν στον κόσμο ένα γενετικά άρρωστο παιδί,
δεδομένου μάλιστα ότι είναι και εκείνοι, που επωμίζονται το βάρος μίας τέτοιας
επιλογής τόσον συναισθηματικά όσο και οικονομικά.25
Ενώ, ακόμη και αν υποστηριχθεί ότι το έμβρυο είναι φορέας δικαιωμάτων,
κάτι που δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί, αφού απουσιάζει το οντολογικό
στοιχείο26, αυτά δεν μπορεί να υπερέχουν από τα δικαιώματα των γονέων αλλά
αντίθετα τελούν υπό την αίρεση ότι δεν περιορίζουν υπερβολικά τα δικαιώματα και
τις αξιώσεις των γονέων τους.27
Η ΕΕΒ «θεωρεί δικαιολογημένη την επιλογή εμβρύου, ως γενική δυνατότητα
των υποψηφίων γονέων, ύστερα από διενέργεια προγεννητικής ή προεμφυτευτικής
διάγνωσης. Η αξιοποίηση των μέσων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για την
πρόληψη του πόνου, των ταλαιπωριών, ακόμη και της έκθεσης ενός προσώπου σε
κοινωνικές προκαταλήψεις, επιβάλλεται από τον ίδιο το σεβασμό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Η αποδοχή της γέννησης παιδιών με σοβαρές βλάβες στην υγεία τους,
όσο και αν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε εντελώς ακραίες περιπτώσεις (π.χ.
όταν οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα γονιμότητας), κατά
κανόνα ελέγχεται ηθικά. Πράγματι, ακόμη κι αν η αποδοχή αυτή βασίζεται σε
συγκεκριμένες μεταφυσικές αντιλήψεις (και όχι σε απλό εγωισμό) του μελλοντικού
γονέα, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ότι παραγνωρίζει ανεπίτρεπτα την ποιότητα της
μελλοντικής ζωής ενός ανθρώπου».
Αντίθετα επιχειρήματα είναι ότι η επιλογή της άμβλωσης στις περιπτώσεις
αυτές , μπορεί να οδηγήσει σε ρατσιστικά φαινόμενα κατά των ατόμων με
αναπηρίες, ενώ η αλόγιστη χρήση των δυνατοτήτων αυτών ελέγχου ενδέχεται να
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οδηγήσει σε καταχρηστικές εφαρμογές με τη δημιουργία «παιδιών κατά
παραγγελία».

28

Δεν θα μπορούσε, τέλος, να μην αξιολογηθεί το συναισθηματικό

βάρος , που σηκώνουν οι γονείς έπειτα από την διακοπή τέτοιων κυήσεων, όπου η
θλίψη είναι ίδια με εκείνη που βιώνουν οι γονείς όταν χάνουν το παιδί τους. 29
Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα επιτρέπει την άμβλωση για ευγονικούς
λόγους υπό προϋποθέσεις :
Σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 ΠΚ, αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της
τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης, η οποία πραγματοποιείται σε οργανωμένη
νοσηλευτική μονάδα από ιατρό- μαιευτήρα- γυναικολόγο με τη συμμετοχή
αναισθησιολόγου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν δεν έχουν συμπληρωθεί
δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης, β) έχουν διαπιστωθεί με τα σύγχρονα μέσα
προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου, που
επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν έχει διάρκεια
περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδομάδες, γ) υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος
για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή
ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του
κατά περίπτωση αρμόδιου γιατρού, δ) η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού,
αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί
και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
Εφόσον , δηλαδή, η κύηση υπερβαίνει τις δώδεκα εβδομάδες, η άμβλωση
απαγορεύεται και μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις σοβαρών
ασθενειών η διακοπή της κύησης είναι επιτρεπτή μέχρι τη συμπλήρωση της 24 ης
εβδομάδας για λόγους ευγονικής.
Το χρονικό όριο των 24 εβδομάδων από τη σύλληψη υποδηλώνει ότι με την
πάροδό του υποχωρεί το δικαίωμα αυτοκαθορισμού της γυναίκας έναντι του
δικαιώματος του εμβρύου στη ζωή, το οποίο θεωρείται σχεδόν ολοκληρωμένος και
δυνητικά αυτοδύναμος άνθρωπος, που θα μπορούσε να γεννηθεί και να επιβιώσει,
ώστε η προστασία του να θεωρείται υπέρτερο έννομο αγαθό.
Αναμφίβολα, ο σκοπός της διάταξης είναι ο περιορισμός της ανθρώπινης
δυστυχίας μέσω της χρησιμοποίησης των μέσων , που διαθέτει πλέον η ιατρική
28
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επιστήμη, ώστε να μην έρχονται στον κόσμο άνθρωποι , που θα υποφέρουν και που
θα γεμίσουν συναισθηματικά άλγη και τους οικείους τους (αρχή της μη βλάβης) και
όχι η δημιουργία κατά παραγγελία ανθρώπων με ξεχωριστά και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.30
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
I.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ.

Το καθήκον επιμέλειας, στην άσκηση των ιατρικών καθηκόντων απαντάται και
στον προγεννητικό έλεγχο ενώ οποιαδήποτε συμπεριφορά αποκλίνει από αυτό
συνιστά ιατρικό σφάλμα.
Με την έννοια ιατρικό σφάλμα αποδίδεται η συμπεριφορά του ιατρού, που
αξιολογείται, ότι υπολείπεται από την επιμέλεια, την οποία επιβάλλεται αυτός να
επιδείξει στο επάγγελμά του στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός ασθενή κατά
κανόνα επειδή δεν τηρεί το επαγγελματικό του standardή επειδή παραβιάζει τους
κανόνες της ιατρικής επιστήμης και της τέχνης (legeartis).Απαραίτητη προϋπόθεση
και η υπαιτιότητά του.31
Στην διάταξη του άρθρου 24ΑΝ 1565/1939 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 2 παρ. 3 εδ. Α, 3 παρ. 3 εδ. Α και 10 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής
Δεοντολογίας,

καθιερώνεται το καθήκον του ιατρού να ασκεί delegeartisτο

επάγγελμά του, ώστε οποιαδήποτε συμπεριφορά , που αποκλίνει από τους κανόνες
της ιατρικής επιστήμης και τα ιατρικά standards, να συνιστά ιατρικό σφάλμα.
Πρέπει να τονιστεί, ότι η ουσία των νόμιμων ή συμβατικών υποχρεώσεων του
γιατρού δεν αλλάζει στις περιπτώσεις,

όπου ένας γιατρός αναλαμβάνει την

παρακολούθηση μίας κύησης ή τον προγεννητικό έλεγχο.
Ο ιατρός οφείλει να επιδείξει μία συμπεριφορά , που να είναι σύμφωνη με
ορισμένα πρότυπα και όχι να επιτύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως λ.χ. την
γέννηση ενός υγιούς παιδιού.32
Και εδώ πρόκειται για «υποχρεώσεις παροχής μέσων» και όχι επίτευξης
ορισμένου αποτελέσματος, δηλαδή ο γιατρός οφείλει μόνο να επιδείξει ορισμένη
συμπεριφορά , να τηρήσει ένα ορισμένο πρότυπο επιμέλειας, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα κριτήρια για το ιατρικό σφάλμα. Ο γιατρός και στην περίπτωση
αυτή δεν υπόσχεται ούτε οφείλει να επιτύχει ορισμένο αποτέλεσμα.
31
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Στην θεωρία διακρίνονται δύο περιπτώσεις ιατρικού σφάλματος για τη γέννηση
ατόμου με σοβαρή γενετική ασθένεια ή αναπηρία.33
Στην πρώτη περίπτωση, ο γιατρός με ενέργειες ή παραλείψεις του πριν την
κύηση ή κατά την διάρκεια της προκαλεί το πρόβλημα υγείας του παιδιού. Αν ,
λοιπόν, δεν είχαν μεσολαβήσει οι ενέργειες αυτές του γιατρού ή οι παραλείψεις το
παιδί θα είχε γεννηθεί υγιές ή με λιγότερα προβλήματα υγείας.
Στην δεύτερη περίπτωση, συναντούμε την έννοιαζημιογόνος ζωή- wrongfullife,η
οποία προσδιορίζεται ως η αξίωση , που ασκείται από ένα άτομο ή για λογαριασμό
του, επειδή γεννήθηκε με εγγενή και προβλέψιμη σωματική ή πνευματική
αναπηρία, παρόλο που θα μπορούσε να μην είχε συλληφθεί ή να μην έχει γεννηθεί
ζωντανό, αν δεν είχε μεσολαβήσει η αμελής συμπεριφορά των εναγομένων γιατρών
να εντοπίσουν την ασθένεια, και την έννοια ζημιογόνος τεκνοποίηση- wrongfulbirth,
που προσδιορίζει την αξίωση , που εγείρεται λόγω της γέννησης ενός παιδιού με
ειδικές ανάγκες, επειδή ο γιατρός παρέβη τη νομική του υποχρέωση να ενημερώνει
τους γονείς και να διενεργεί τις αναγκαίες ιατρικές πράξεις, που θα τους επέτρεπαν
να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής για την ολοκλήρωση της κυοφορίας και τη
γέννησή του.34
Στην περίπτωση αυτή,

ο γιατρός ή δεν χρησιμοποίησε καθόλου ή

χρησιμοποίησε πλημμελώς τα μέσα , που διέθετε από τις δυνατότητες του
προγεννητικού ελέγχου ή δεν ενημέρωσε σχετικά τους γονείς για τα μέσα αυτά,
ώστε να ενημερωθούν για τη σοβαρή γενετική ασθένεια που προϋπήρχε, με
αποτέλεσμα η μητέρα να μην προχωρήσει σε άμβλωση και να γεννήσει ένα ασθενές
παιδί.
Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, καθίσταται σαφές , ότι το πρόβλημα υγείας
του παιδιού δεν θα μπορούσε με καμία ιατρική πράξη, θεραπεία κλπ να είχε
αποφευχθεί. Εδώ ακριβώς έγκειται και η διαφορά των δύο περιπτώσεων, καθώς
στην πρώτη περίπτωση το ιατρικό σφάλμα βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με την
γέννηση του ασθενούς παιδιού ενώ στην περίπτωση του wrongfullife το πρόβλημα
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υγείας του παιδιού προϋπήρχε και δεν μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Το μόνο που
θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν δεν μεσολαβούσε η παράλειψη του γιατρού
να ενημερώσει τους γονείς είναι η ίδια η γέννηση του παιδιού.
Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο,
«… η αγωγή {του παιδιού που γεννήθηκε με αναπηρία} δεν είναι νόμιμη, διότι ,
αληθή υποτιθέμενα τα αναφερόμενα σε αυτήν πραγματικά περιστατικά , δεν
υπάρχει η αναγκαία συνάφεια μεταξύ της επικαλούμενης αμέλειας της εναγόμενης
ιατρού περί τον προγεννητικό έλεγχο και του επελθόντος αποτελέσματος, αφού η
φερόμενη ως άνω πάθηση του ενάγοντος ήταν συμφυής προς την εκ των υστέρων
διαπιστωθείσα γεννητική του παρουσία (επιπρόσθετο υλικό στο χρωμόσωμα 13) και
όχι απότοκος του προγεννητικού ελέγχου». (ΑΠ 154/2011).
Προφανώς, η παραπάνω κρίση στηρίζεται στο συλλογισμό ότι , αν είχε γίνει
ορθός προγεννητικός έλεγχος, αυτό που θα είχε ενδεχομένως αποφευχθεί είναι η
ίδια η γέννηση του παιδιού του ενάγοντος και όχι το πρόβλημα υγείας του, αφού
αυτό δεν ήταν απότοκο κάποιας πλημμελούς συμπεριφοράς του γιατρού αλλά ήταν
εγγενές και ως εκ τούτου προϋπήρχε του ιατρικού σφάλματος.
Εντοπίζεται, συνεπώς, δυσχέρεια της θεμελίωσης αιτιώδους συνάφειας λόγω
γενετικής προδιάθεσης στις περιπτώσεις πλημμελούς προγεννητικού ελέγχου, με
αποτέλεσμα τη γέννηση παιδιού με αναπηρίες. Εάν , άλλωστε, δεχθούμε ότι
θεμελιώνεται αστική ευθύνη του γιατρού στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι η ζημία σε αυτήν την περίπτωση είναι η ίδια η γέννηση του
άρρωστου παιδιού, κάτι που προφανώς αντιβαίνει στην ηθικά και νομικά
αναγνωρισμένη απόλυτη αξία της ανθρώπινης ζωής.
Προς αυτήν την κατεύθυνση και η ΕφΑθ7347/1998, όπου σε περίπτωση παιδιού
, που γεννήθηκε με σοβαρή γενετική ασθένεια λόγω πλημμελούς προγεννητικού
ελέγχου του γιατρού, το δικαστήριο απέρριψε των ισχυρισμό των γονέων περί
προσβολής της προσωπικότητάς τους, επειδή ειδικότερα:
«αποστερήθηκαν του προσωπικού και οικογενειακού τους

δικαιώματοςνα

πληροφορηθούν την ύπαρξη της σοβαρής ανωμαλίας του κυοφορούμενου τέκνου
τους και συνακόλουθα να αποφασίσουν τη διακοπή της κυήσεως για ευγονικούς
λόγους» επειδή η γέννηση του παιδιού «και η διατήρησή του στη ζωή με την εν
λόγω ανατομική ανωμαλία έχει μεγαλύτερη αξία και υπερτερεί ως έννομο αγαθό
[32]

από το αποτέλεσμα που θα συνεπαγόταν η έστω και επιτρεπτή διακοπή της
κυήσεως».
Το ζήτημα των αυτό, εάν μπορούν να θεμελιωθούν αξιώσεις αποζημίωσης των
γονέων αλλά και του ίδιου του παιδιού, εναντίον του γιατρού έχει εξετασθεί και
υπό το πρίσμα της προστασίας της προσωπικότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 57ΑΚ «Όποιος προσβάλλεται παράνομα στην
προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί
στο μέλλον. Αν η προσβολή αναφέρεται στην προσωπικότητα προσώπου που έχει
πεθάνει, το δικαίωμα αυτό έχουν ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί
και οι κληρονόμοι του από διαθήκη. Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται».
Το δικαίωμα της προσωπικότητας θεωρείται «δικαίωμα πλαίσιο» , στο οποίο
περιλαμβάνονται , αφενός μεν εκφάνσεις , που συνθέτουν την αξία του ανθρώπου,
και αφετέρου συντελεστές καθοριστικοί της ατομικότητας του προσώπου.35
Πρόκειται δηλαδή , για μία σύνθεση εννόμων αγαθών, αστάθμιστων αξιών ,
που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το πρόσωπο του φορέα τους και απαρτίζουν
την ουσία του ανθρώπου . Με τις αξίες αυτές ο άνθρωπος είτε γεννιέται , είτε τις
αποκτά στην πορεία του βίου του. Τα αγαθά αυτά συνδέονται με την ίδια την
ύπαρξη του ανθρώπου, την φυσική, κοινωνική , ηθική και πνευματική του
υπόσταση και δεν προστατεύονται αυτοτελώς (δεν είναι αυτοτελή δικαιώματα)
αλλά ως εκφάνσεις της ίδιας της προσωπικότητάς τους.36
Στο πλαίσιο αυτό, και εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις ,
στις περιπτώσεις ιατρικής αστικής ευθύνης για ανεπιθύμητη γέννηση, το ανάπηρο
παιδί δύναται να απαιτήσει αφενός αποκατάσταση της περιουσιακής του ζημίας με
τη μορφή της αξίωσης άρσης της προσβολής (ΑΚ 57) –σε συνδυασμό και με την ΑΚ
914- και αφετέρου χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης (ΑΚ 59, 932).
Ωστόσο, η τάση της νομολογίας είναι να απορρίπτει τέτοιου είδους Αγωγές .
Αντίστοιχα, δεν μπορεί να αποκλειστεί ευθύνη του υπαίτιου ιατρού και έναντι
των γονέων, διότι ανατράπηκε ο οικογενειακός τους προγραμματισμός και άρα
προσβλήθηκε η προσωπικότητά τους (ΑΚ 57 επ., 914).
35
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περισσότερες τέτοιες αξιώσεις γίνονται δεκτές , εφόσον βέβαια η έγκυος
αποδεικνύει ότι θα προχωρούσε σε άμβλωση εάν γνώριζε το πρόβλημα υγείας του
παιδιού.
Χαρακτηριστική

είναι

εν

προκειμένω

η

ακόλουθη

δικαστική

κρίση:

«…περαιτέρω, οι εναγόμενοι ισχυρίσθηκαν πρωτοδίκως (και τον ίδιο ισχυρισμό
επανέφεραν με σχετικό λόγο έφεσης) ότι δεν επέδειξαν αμέλεια ούτε υφίσταται
αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμπεριφοράς τους και της ζημίας των εναγόντων,
γιατί η κυστική ίνωση, από την οποία πάσχει το τέκνο των εναγόντων, δεν έχει
γενεσιουργό λόγο δική τους πράξη ή παράλειψη, αλλά αποτελεί κληρονομική
γενετική ασθένεια, η οποία ακόμη και αν είχε ανιχνευθεί, και πάλι το τέκνο θα είχε
νοσήσει από τη συγκεκριμένη νόσο.
Όμως, ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως στηριζόμενος επί εσφαλμένης
προϋπόθεσης , δεδομένου ότι οι ενάγοντες δεν επικαλούνται ότι από αμέλεια των
εναγομένωνπροκλήθηκε ανίατη νόσος στο κυοφορούμενο, αλλά ότι από αμέλεια
των εναγομένωνεμποδίστηκαν αυτοί να ασκήσουν ακώλυτα το συνυφασμένο με την
προσωπικότητά δικαίωμά τους να επιλέξουν τη διακοπή της κύησης της δεύτερης
από αυτούς χάριν του δικαιολογημένου συμφέροντος τους να φέρουν στον κόσμο
ένα υγιές τέκνο, το οποίο να μην πάσχει από ανίατη και μη ανατάξιμη γενετική
ασθένεια. Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω αποδειχθέντα πραγματικά
περιστατικά, από την , από αμέλεια των δεύτερου και τρίτου εναγομένων υπήρξε
εξαγωγή

εσφαλμένου

διαγνωστικού

συμπεράσματος

αναφορικά

με

τα

αποτελέσματα των εξετάσεων του μοριακού ελέγχου της κυστικής ίνωσης των
εναγόντων, προσβλήθηκε παράνομα το δικαίωμα προσωπικότητας των τελευταίων,
αφού αυτοί, όπως επίσης προεκτέθηκε, εμποδίστηκαν να ασκήσουν ελεύθερα και
ανόθευτα το σοβαρό για τον οικογενειακό τους βίο και την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους δικαίωμα να επιλέξουν να προχωρήσει η δεύτερη από αυτούς
σε τεχνητή διακοπή της κύησης για ευγονικούς λόγους, που ήταν από κάθε άποψη
δυνατή και νόμιμη». (ΕφΠειρ 242/2012).
Στην ανωτέρω υπόθεση, ενδιαφέρον είναι ότι το Δικαστήριο δέχθηκε ότι
θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης και για τον πατέρα αντανακλαστικά, λόγω της
συζυγικής τους σχέσης. Αυτή είναι και η κρατούσα άποψη τόσον στην ελληνική όσο
και στην αλλοδαπή νομολογία.
[34]

Σε άλλη περίπτωση, απορρίφθηκε σχετική αξίωση του πατέρα με το εξής
σκεπτικό «… δεν εκτίθεται στην ένδικη Αγωγή , αναφορικά με τον δεύτερο
ενάγοντα, φυσικό πατέρα, φυσικό πατέρα του ως άνω τέκνου και ανεξαρτήτως της
μη ύπαρξης γάμου μεταξύ αυτού και της πρώτης ενάγουσας (και ως εκ τούτου
συζυγικής μεταξύ τους σχέσης), ότι, κατά το επίδικο διάστημα, διέμενε σε κοινή
στέγη με την τελευταία , ότι στόχευαν σε κοινό βίο καθώς και στη δημιουργία
οικογένειας και απόκτησης τέκνων, ώστε λόγω της εκτιθέμενης αμελούς
συμπεριφοράς των εναγομένων , να προσβληθεί το δικαίωμά του στον οικογενειακό
προγραμματισμό και την ευγονία, δηλαδή στην διασφάλιση της απόκτησης υγιούς
παιδιού

από την ελεύθερη ένωσή του με την πρώτη ενάγουσα , για την

ολοκλήρωση του κοινού τους βίου, με αποτέλεσμα λόγω των ανωτέρω ελλείψεων ,
οι οποίες δεν συμπληρώθηκαν ούτε με τις Προτάσεις του, να μην μπορεί να κριθεί ,
περαιτέρω το νόμω βάσιμο της αγωγικής αξίωσης του δεύτερου ενάγοντος.»
(ΠΠρΑθ 1195/14).
Ωστόσο, η Απόφαση αυτή είναι επικριτέα, αφού η προσωπική σχέση, που θα
αναπτύξει ο πατέρας με το παιδί μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητη από την
σχέση του με τη μητέρα του παιδιού, όπως και στην εκούσια αναγνώριση
πατρότητας , όπου ο πατέρας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις διατροφής και
επικοινωνίας με το παιδί ανεξαρτήτως της ύπαρξης κοινού βίου με τη μητέρα. 37
Έχει υποστηριχθεί και η άποψη ότι δικαιούχος της αποζημίωσης είναι μόνον η
μητέρα, με επιχειρήματα , που στηρίζονται κυρίως στο ενοχικό δίκαιο και
αντιμετωπίζουν τον πατέρα ως τρίτο πρόσωπο στην σύναψη της ιατρικής σύμβασης
για τη γέννηση του παιδιού του, ωστόσο μία τέτοια άποψη παραγνωρίζει την
κοινότητα βίου, η οποία χαρακτηρίζει την έγγαμη συμβίωση και έκφανση της
οποίας είναι και η λήψη απόφασης σχετικά με την απόκτηση παιδιών. Προς
επίρρωση του επιχειρήματος αυτού (ότι ο πατέρας είναι άμεσα ζημιωθείς) είναι το
γεγονός, ότι οι σύζυγοι δεν αποκτούν συγγένεια μεταξύ τους κατά τον ΑΚ, αλλά
θεωρούνται σαν ένα πρόσωπο, που συναποφασίζει για τα ζητήματα του κοινού του
βίου. Άλλωστε, το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι παιδί κα των δύο γονέων, και ο
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σύζυγος δεν μπορεί να θεωρηθεί τρίτος αλλά μόνον άμεσα ζημιωθείς στις
περιπτώσεις ζημιογόνου τεκνοποίησης.38
Τέλος, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα , που συναντούμε στις περιπτώσεις
wrongfullife είναι όταν ο γιατρός παραλείπει να ενημερώσει τους μέλλοντες γονείς
για την δυνατότητα διενέργειας κάποιων εξετάσεων, τις οποίες δεν κρίνει ο ίδιος
αναγκαίες. Σε αυτήν την περίπτωση το ζήτημα που τίθεται είναι εάν το ιατρικό
σφάλμα έγκειται στην πλημμελή ενημέρωση του γονέα ή στην πλημμελή διάγνωση.
Επί του θέματος έχουν διατυπωθεί δύο αντικρουόμενες απόψεις με ευρέως
διαδεδομένη στην θεωρία αυτή σύμφωνα με την οποία το ιατρικό σφάλμα έγκειται
στην πλημμελή ενημέρωση εξαιτίας της οποίας η έγκυος στερήθηκε τη δυνατότητα
να υποβληθεί στις αναγκαίες εξετάσεις και να προβεί στην περίπτωση , θετικού
αποτελέσματος σε διακοπή της κύησης.
Ενώ, σύμφωνα με την αντίθετη άποψη το σφάλμα του έγκειται στο πεδίο της
διάγνωσης, αφού ο γιατρός ως γνώστης των ιατρικών μεθόδων όφειλε να προτείνει
την κατάλληλη εξέταση στην έγκυο , συνεπώς έχουμε πρόδηλη παράβαση των
κανόνων επιμέλειας, που όφειλε να επιδείξει, αφού η λήψη της τελικής απόφασης
για την πρόταση της καταλληλότερης εξέτασης για την έγκυο εμπίπτει στο δικό του
πεδίο αρμοδιοτήτων.39
ΙΙ. H θεμελίωση αστικής ευθύνης του ιατρού: Συρροή Συμβατικής και
Αδικοπρακτικής Ευθύνης.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις γέννησης ενός παιδιού με αναπηρία, δεν
αποκλείεται η κρίσιμη ενέργεια ή παράλειψη του γιατρού να συνιστά παράνομη
και υπαίτια συμπεριφορά , οπότε είναι δυνατό να θεμελιωθεί αστική ευθύνη του
γιατρού, δηλαδή υποχρέωσή του να αποκαταστήσει τη ζημία, που οφείλεται
αιτιωδώς στο σφάλμα του, σύμφωνα με την ΑΚ914.
Ενώ , εφόσον μεταξύ του γιατρού και του προσώπου, που ζημιώνεται από τη
συμπεριφορά του , υφίσταται και συμβατική σχέση ερευνητέο είναι εάν έχουμε
συρροή αδικοπρακτικής και συμβατικής ευθύνης σε βάρος του γιατρού.
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Αναφορικά με την συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης
χαρακτηριστική είναι η ΕφΘεσ 1905/2006 , σύμφωνα με την οποία: «… και αξίωση
αποζημίωσης από αδικοπραξία εάν και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττόμενη
θα ήταν παράνομη ως αντικείμενη στο από το δίκαιο επιβαλλόμενο γενικό καθήκον
του να μην ζημιώνει κάποιος άλλον υπαιτίως , μη απαιτούμενου προς τούτο
κάποιου άλλου στοιχείου ή πανηγυρικών εκφράσεων προς προσδιορισμό της
αμέλειας. Στην συρροή βέβαια ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης ,
επειδή και οι δύο αξιώσεις τείνουν στην επίτευξη του ίδιου σκοπού, η άσκηση της
μίας επιφέρει απόσβεση της άλλης , εκτός και αν η τελευταία περιέχει κάτι
επιπλέον».
Συνήθως η σχέση , που συνδέει τον ιδιώτη γυναικολόγο – μαιευτήρα με την
ασθενή είναι συμβατική , με την έννοια ότι καταρτίζεται συμφωνία μεταξύ αφενός
του ιατρού να επιχειρήσει τη σκοπούμενη ιατρική πράξη και αφετέρου της
ασθενούς να καταβάλει το αντίτιμο. Πρόκειται για την λεγόμενη σύμβαση ιατρικής
αγωγής.
Γίνεται δεκτό, ότι στον χώρο της δημόσιας υγείας δεν καταρτίζεται σύμβαση
μεταξύ της ασθενούς και του δημόσιου φορέα παροχής υπηρεσιών.
Εάν η ιατρική παροχή περιλαμβάνει ιατρικές πράξεις , που κατευθύνονται προς
την επίτευξη ενός εγγυημένου αποτελέσματος και δεν έχουν θεραπευτικό
χαρακτήρα τότε πρόκειται για σύμβαση έργου (681ΑΚ κ.επ.).
Εάν όμως αντικείμενο της συμφωνίας είναι η τήρηση ενός αντικειμενικού
προτύπου αυξημένης επιμέλειας χωρίς να περιλαμβάνει την εγγύηση ορισμένου
αποτελέσματος τότε πρόκειται για σύμβαση παροχής υπηρεσιών (648 κ.επ.- 674ΑΚ).
Ο γιατρός δεν μπορεί να υποσχεθεί το αποτέλεσμα ούτε να εγγυηθεί τη
θεραπεία αλλά ότι θα ενεργήσει ευσυνείδητα – υποχρέωση μέσων όχι
αποτελέσματος (ΕφΑθ 7092/2001).
Η συρροή των νομίμων αυτών βάσεων θα πρέπει δε να λυθεί σύμφωνα με τα
γενικώς παραδεδεγμένα στη νομική θεωρία και στη νομολογία. Επιπρόσθετα στην
αστική ιατρική ευθύνη τίθεται και το θέμα της νόμιμης βάσεως από το άρθρ. 8 ν.
2251/1994. Τελικά τίθεται το ερώτημα: πρόκειται για ευθύνη υποκειμενική,
αντικειμενική ή νόθο αντικειμενική.
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Η ενδοσυμβατική ευθύνη του γιατρού είναι νόθος αντικειμενική , ήτοι στην
αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων η υπαιτιότητα τεκμαίρεται υπέρ του
δανειστή αποδέκτη των υπηρεσιών , οπότε ο ιατρός φέρει το βάρος να αποδείξει
την έλλειψη υπαιτιότητάς του.
Στην αδικοπρακτική ευθύνη , ο ζημιωθείς καλείται να αποδείξει μεταξύ άλλων
τον βαθμό του πταίσματος του γιατρού.
Εντούτοις, μετά την θέση σε ισχύ του ν. 2251/1994, όπου με το άρθρο 8 παρ. 1
εδ. Α ρυθμίζει ως ειδικότερη διάταξη ορισμένες πτυχές της αδικοπρακτικής ευθύνης
όσων ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (δεν καθιερώνει αυτοτελή λόγο
ευθύνης), επιρρίπτεται στον γυναικολόγο να αποδείξει την απουσία υπαιτιότητας
στο πρόσωπό του. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή, οι γονείς υποχρεούνται να
αποδείξουν τη ζημία και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ αυτής και της εν γένει
παροχής υπηρεσιών όχι όμως και της συγκεκριμένης συμπεριφοράς , που επέφερε
το αποτέλεσμα (8 παρ.3).
Από την άλλη ο παρέχων τις υπηρεσίες γυναικολόγος για να απαλλαγεί θα
πρέπει να αποδείξει είτε ότι η συμπεριφορά του ήταν απόλυτα σύμφωνη με τους
κανόνες της ιατρικής επιστήμης (παρ. 4) είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου.
Εκτός από τις προαναφερθείσες βάσεις αστικής ευθύνης, επίκληση μπορεί να
γίνει και στις γενικές ρήτρες των άρθρ. 200, 281, 288 ΑΚ. Ρυθμίσεις υφίστανται και
στον αν 1565/1939 (άρθρ. 24) και στο ν. 2737/1999 (μεταμοσχεύσεις), άρθρ. 14551460 ΑΚ (μετά το ν. 3089/2002), αλλά και στο πλαίσιο του Κώδικα Ιατρικής
Δεοντολογίας (ν. 3148/2005).
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα στη Βιοϊατρική, γνωστή ως «σύμβαση του Οβιέδο», η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2619/1998, έχει υπερνομοθετική ισχύ και προβλέπει για την ιατρική ευθύνη
στο άρθρ. 24 του κειμένου της.
Στο παραπάνω σύνθετο νομικό πλαίσιο και με δεδομένη την έλλειψη ειδικής
νομοθετικής ρύθμισης, που να διέπει τηνιατρική ευθύνη, η νομολογία μας κατέχει
κύριαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του δικαίου της αστικής ιατρικής ευθύνης.
Ο ρόλος της νομολογίας εκκινεί από το χαρακτηρισμό της σύμβασης ιατρικής
αγωγής, τις ενδοσυμβατικές υποχρεώσεις των μερών, την παραβίαση αυτών των
υποχρεώσεων, περνά σε ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης, αλλά και σε ουσιώδη
[38]

δικονομικά ζητήματα, όπως το βάρος αποδείξεως με βάση τη φύση της αστικής
ιατρικής ευθύνης, καταλήγει δε σε θέματα ασφάλισης της ιατρικής ευθύνης – τα
οποία είναι και τα πλέον σύγχρονα από αυτά που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας τα
αστικά δικαστήρια.
Το δίκαιο μας, λοιπόν, δεν αποκλείει την άσκηση τέτοιων αγωγών αποζημίωσης,
οι οποίες για να είναι νομικά βάσιμες , θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς οι
εξής προϋποθέσεις:
Α. Για την περίπτωση της συμβατικής ευθύνης του γιατρού:
Στη νομολογία μας υποστηρίζεται, ότι ο ιατρός με τον ασθενή του συνάπτουν
ένα είδος συμβάσεως, τη λεγόμενη «σύμβαση ιατρικής αγωγής». Οι αποφάσεις των
πολιτικών δικαστηρίων χαρακτηρίζουν τη σύμβαση ιατρικής αγωγής ως σύμβαση
ανεξάρτητων υπηρεσιών (ΠΠΘεσ 24582/2008) . Ενώ εντοπίζονται και αποφάσεις
που χαρακτηρίζουν την εν λόγω σύμβαση και ως σύμβαση έργου (ΕφΑθ5512/2003).
Οι δυσχέρειες της διάκρισης οφείλονται στο γεγονός, ότι η παροχή του
ιατρού χαρακτηρίζεται τόσο από την παροχή εργασίας, όσο και, σε ορισμένες
τουλάχιστον περιπτώσεις , από την πρόκληση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.
Ως ορθότερη προκρίνεται η άποψη , που εντάσσει τη σύμβαση ιατρικής
αγωγής στο συμβατικό τύπο της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (ΑΚ
676).40
Στην άποψη αυτή οδηγούμαστε από το συμπέρασμα ότι είναι αδύνατον να
θεωρηθεί κάποιο από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της ιατρικής αγωγής ως
περιεχόμενο της συμβατικής υποχρέωσης του γιατρού απέναντι στον ασθενή.41
Πράγματι στην ιατρική σύμβαση ο ιατρός ενεργεί ανεξάρτητα από εντολές και
οδηγίες, προφανώς ούτε του ασθενή του, αλλά ούτε και του κυρίου του έργου, όταν
π.χ. εργάζεται σε ιδιωτική κλινική ή και δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό τον
διαφοροποιεί από την κλασσική σύμβαση έργου και προσομοιάζει με την παροχή
ανεξάρτητης υπηρεσίας. Από την άλλη, όμως, παράγεται τις περισσότερες φορές
και ένα αποτέλεσμα, ως κύρια μάλιστα υποχρέωση, στοιχείο που δεν ενυπάρχει στη
σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το γενικό ενοχικό δίκαιο πρωτογενώς οφείλεται η συμπεφωνημένη
παροχή και δευτερογενώς σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής οφείλεται
40
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αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 330 επ., 335 επ. 340 επ. 362 επ.
κ.λπ. ΑΚ.
Η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών – συγκεκριμένα, σύμβαση
εμπιστευτικών εργασιών , διέπεται δε από τις διατάξεις για τη σύμβαση εργασίας,
ιδίως από τη διάταξη του άρθρου 652 ΑΚ, η οποία υποχρεώνει τον εργαζόμενο να
«εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία, που ανέλαβε και ευθύνεται για τη ζημία που
προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή αμέλειά του». Τυχόν αθέτηση της εν λόγω
υποχρέωσης, η οποία οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια, γεννά την ενοχή του ιατρού
βάσει του άρθρου 330 ΑΚ.
Ο οφειλέτης οφείλει να εκπληρώνει κάθε παροχή που έχει συμφωνήσει να
εκπληρώσει με τα συμβαλλόμενα μέρη ενώ σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης
γεννάται ευθύνη στο πρόσωπο του οφειλέτη, εφόσον αυτή είναι υπαίτια.
Ειδικότερα, το άρθρο 330ΑΚ ορίζει: «ο οφειλέτης ενέχεται , αν δεν ορίστηκε κάτι
άλλο, για κάθε αθέτηση της υποχρέωσής του από δόλο ή αμέλεια, δική του ή των
νομίμων αντιπροσώπων του. Αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια
που απαιτείται στις συναλλαγές».
Στην ιατρική πράξη είναι δυνατή η συμβατική ευθύνη του γιατρού και η
υποχρέωση αποζημίωσης, όταν θεμελιώνεται από τον νόμο η απαίτηση του
ζημιωθέντος (συνδρομή νόμιμου λόγου ευθύνης) και επέρχεται ζημία. Οι δύο αυτοί
όροι θα πρέπει να συνδέονται με αιτιώδη συνάφεια, ήτοι η ζημία να είναι
αποτέλεσμα της ευθύνης του ζημιώσαντος.
Επιπλέον, γίνεται δεκτό, ότι θεμελιώνεται συμβατική αξίωση υπέρ του παιδιού,
μολονότι το τελευταίο δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος στην καταρτισθείσα μεταξύ
της μητέρας αυτού και του γυναικολόγου-μαιευτήρα σύμβαση παροχής ιατρικών
υπηρεσιών (αφού κατά τον κρίσιμο χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, το παιδί δεν
είχε ακόμη γεννηθεί).
Ειδικότερα, για τη θεμελίωση συμβατικής ευθύνης του ιατρού στις περιπτώσεις
πλημμελούς παροχής υπηρεσιών κατά τον προγεννητικό έλεγχο, έχουν διατυπωθεί
στη θεωρία δύο προσεγγίσεις.
Από τη μία πλευρά, υποστηρίζεται ότι η έγκυος, συνάπτει με τον ιατρό μια
σύμβαση για τον εαυτό της, και παράλληλα μια (γνήσια) σύμβαση υπέρ τρίτου, ήτοι
υπέρ του μέλλοντος να γεννηθεί παιδιού.
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Πρόκειται, ειδικότερα, για εξαίρεση της σχετικότητας των συμβάσεων και όχι
της σχετικότητας των ενοχών, καθώς εδώ δημιουργείται από τον νόμο ενοχή με τον
τρίτο .42
Από την άλλη πλευρά, υιοθετείται η άποψη ότι η αξίωση του παιδιού πρέπει να
αναγνωριστεί στη βάση της αρχής της καλής πίστης (ΑΚ 281 και 288), σύμφωνα με
την οποία γίνεται δεκτό ότι οι συμβάσεις μπορούν, κατ’ εξαίρεση από την αρχή της
σχετικότητας των ενοχών, να αναπτύσσουν προστατευτική λειτουργία υπέρ μη
συμβαλλόμενων προσώπων. Έτσι, στο πλαίσιο της άποψης αυτής, ο ιατρός
υποχρεούται, βάσει της αρχής της καλήςπίστης, να αποτρέπει την πρόκληση ζημίας, όχι
μόνον στην αντισυμβαλλόμενή του, υποψήφια μητέρα, αλλά και στο παιδί που πρόκειται
αυτή να φέρει στον κόσμο.

Β. Για την περίπτωση αδικοπρακτικής ευθύνης του γιατρού:
Το ιατρικό σφάλμα που προκαλεί αιτιωδώς ζημία σε ένα πρόσωπο, επειδή
προσβάλλεται το έννομο αγαθό της ζωής ή της υγείας του, αναγνωρίζεται κατά
πάγια άποψη από την ημεδαπή νομολογία ως περίπτωση εφαρμογής της ΑΚ 914,
σύμφωνα με την οποία: «Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει
υποχρέωση να τον αποζημιώσει”.
Το ιατρικό σφάλμα συνιστά παράνομη συμπεριφορά, που αντίκειται στο θετικό
δίκαιο, και συγκεκριμένα στη διάταξη του άρθρ. 24 ΑΝ 1565/1939 («περί κώδικος
ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος»), η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως κανόνας
συμπεριφοράς και όχι απλώς ως εξειδίκευση του κατά την ΑΚ 330 μέτρου
επιμέλειας, όσο και στους γενικούς και άγραφους κανόνες επιμέλειας, που
ρυθμίζουν τον τρόπο ενέργειας των ιατρών σε συγκεκριμένη περίπτωση. Σε κάθε
περίπτωση τα θέματα του ιατρικού σφάλματος απαιτούν συνδυαστική εξέταση της
παρανομίας και της υπαιτιότητας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίθηκε ότι η αδικοπρακτική ευθύνη θεμελιώνεται
στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 Σ και 57, 59 ΑΚ, όταν από την πράξη του ιατρού
προσβληθεί η προσωπικότητα του παθόντος. Ενδεικτικά σύμφωνα με την ΑΠ
10/2013 κρίθηκε ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα των γονέων (57ΑΚ), όταν
στερούνται της ελευθερίας οικογενειακού προγραμματισμού.
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Ειδικότερα , κρίθηκε ότι η έγκυος γυναίκα έχει δικαίωμα να σταθμίσει ελεύθερα
αν θα συνεχίσει την εγκυμοσύνη ή θα τη διακόψει, λόγω δικαιολογημένου
ενδιαφέροντος να αποκτήσει υγιές τέκνο. Τον κίνδυνο των ανυπαίτιων σφαλμάτων
φέρει ο ασθενής, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει τη
βεβαία πρόγνωση και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της θεραπείας, ο δε ιατρός
δεν εγγυάται το αποτέλεσμα μίας θεραπείας, αλλά μόνο την ορθή θεραπευτική
αγωγή της ασθένειας.
Για την θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης θα πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) παράνομη συμπεριφορά του ιατρού, β) υπαίτια συμπεριφορά του ιατρού, γ)
ζημία του ασθενούς και δ) αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης και υπαίτιας
συμπεριφοράς του ιατρού και της ζημίας του ασθενούς.
Σύμφωνα με την κρατούσα στην θεωρία άποψη, η ΑΚ914 συνιστά ένα «λευκό»
κανόνα δικαίου (όσον αφορά την προϋπόθεση του παρανόμου), διότι δεν ορίζει τι
επιτρέπεται ούτε τι απαγορεύεται, αλλά παραπέμπει για τον χαρακτηρισμό μιας
συμπεριφοράς ως παράνομης ή όχι στο σύνολο της νομοθεσίας (αστικής, ποινικής,
διοικητικής, διεθνούς κλπ.43
Η θεωρία της αστικής ιατρικής ευθύνης έχει διατυπώσει τρία κριτήρια για την
πλήρωση του στοιχείου του παρανόμου. 44
Το πρώτο κριτήριο, που ακολουθείται πάγια από τη ελληνική νομολογία, είναι
το κατά πόσον η συμπεριφορά του ιατρού ανταποκρίνεται σε αυτή του μέσου
συνετού ιατρού που τηρεί τους κανόνες επιμέλειας του επαγγέλματός του (lege
artis).
Γίνεται ειδικότερα δεκτό ότι «.. η παράλειψη από αμέλεια της τηρήσεως εκ
μέρους προσώπου που ανήκει σε συγκεκριμένο επαγγελματικό κύκλο των κανόνων
επιστήμης και τέχνης, που κατά κοινή αναγνώριση, είναι εφαρμοστέοι στον κύκλο
αυτό, πληροί επίσης την προϋπόθεση του παρανόμου κατά την έννοια του 914ΑΚ
και οδηγεί, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι στην θεμελίωση αδικοπρακτικής
ευθύνης» (ΑΠ 1614/2007).
Το δεύτερο είναι η αναγωγή στα πρότυπα ποιότητας και επιμέλειας του
ιατρικού επαγγέλματος (ιατρικά standards), τα οποία μεταβάλλονται δυναμικά και
43
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αποτελούν το σύνολο των προδιαγραφών ποιότητας, στις οποίες πρέπει να
ανταποκρίνεται η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη περίπτωση τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ώστε οποιαδήποτε απόκλιση να αποτελεί παράνομη
συμπεριφορά . Το τρίτο κριτήριο είναι η επιμέλεια του ιατρού τη συγκεκριμένη
περίπτωση, δηλαδή το συγκεκριμένο χρόνο για τον συγκεκριμένο ασθενή. 45
Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, αν ο ιατρός δεν προβεί στις ενέργειες που είναι
προς όφελος του ασθενή τη δεδομένη χρονική στιγμή, διαπράττει ιατρικό σφάλμα.
Ως ορθότερη προσέγγιση προτείνεται η σύνθεση των προαναφερθέντων κριτηρίων
με κεντρικό άξονα την αρχή «salus aegroti suprema lex», δηλαδή «ο υπέρτατος
νόμος είναι η σωτηρία του ασθενούς» .46
Πρόσθετη προϋπόθεση για την θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης κατά την
ΑΚ914 είναι η υπαιτιότητα. Επομένως, μόνον η ύπαρξη παράνομης συμπεριφοράς
δεν αρκεί∙ ούτως ή αλλιώς, η λειτουργία του παρανόμου έγκειται στο ότι η έννομη
τάξη αποδοκιμάζει μια συμπεριφορά perseχωρίς να κρίνει ακόμη τον δράστη.
Απαιτείται επιπλέον, η παραπάνω συμπεριφορά να μπορεί να αποδοθεί σε
υπαιτιότητα του τελευταίου. Η υπαιτιότητα ή αλλιώς «πταίσμα» συνιστά μια
ιδιαίτερη ψυχική στάση με τη μορφή κυρίως του «ανεπαρκούς ελέγχου» της
ανθρώπινης βούλησης, η οποία θεωρείται επιλήψιμη και για τον λόγο αυτό
αποδοκιμάζεται από την έννομη τάξη.
Ουσιαστικά το δίκαιο ψέγει τον δράστη για την ζημία που προκάλεσε σε τρίτο
πρόσωπο είτε γιατί ο δράστης επεδίωξε ή αποδέχθηκε το ζημιογόνο αποτέλεσμα
(δόλος) είτε γιατί αδιαφόρησε ως προς το τελευταίο πέρα από τα ανεκτά όρια της
κοινωνικής ηθικής, με αποτέλεσμα να μην λάβει τα επιβαλλόμενα μέτρα, ώστε να
το αποφύγει (αμέλεια).47
Ενόψει των παραπάνω, η αδικοπρακτική ευθύνη χαρακτηρίζεται ως γνήσια
«υποκειμενική» ευθύνη, διότι ο αντίστοιχος νόμιμος λόγος ευθύνης ιδρύεται μόνο
αν υφίσταται υπαιτιότητα, την οποία μάλιστα οφείλει να αποδείξει ο ίδιος ο
ζημιωθείς.
Η υποκειμενική ευθύνη αντιπαραβάλλεται με την αντικειμενική ευθύνη, όπου ο
νόμος αναγνωρίζει ευθύνη δίχως να υφίσταται αναγκαία και υπαιτιότητα.
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό , ότι ο ιατρός σπάνια προκαλεί εσκεμμένα βλάβη στο
έννομο αγαθό της υγείας και της σωματικής ακεραιότητα του ασθενούς. Συνήθως,
οι πράξεις , που οδηγούν σε επιζήμια αποτελέσματα σε βάρος των ασθενών,
οφείλονται σε αμελή συμπεριφορά των ιατρών.
Τον ορισμό της αμέλειας δίνει η ΑΚ 330 εδ.β, σύμφωνα με την οποία «αμέλεια
υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια , που απαιτείται στις συναλλαγές».
Ο ως άνω ορισμός όμως δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα βασικά
χαρακτηριστικά της αμέλειας , η οποία αποδίδει την ψυχική στάση ενός προσώπου
απέναντι σε μία ορισμένη συμπεριφορά.
Εκτός από το ότι ο δράστης μπορούσε να αποφύγει το αποτέλεσμα, απαιτείται
επιπλέον και η δυνατότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος,

που συνδέεται

αιτιωδώς με την συμπεριφορά του.48
Σύμφωνα με την αντικειμενική θεωρία της αμέλειας, κριτήριο για την ύπαρξη
αμελούς συμπεριφοράς είναι η συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς
ανθρώπου.
Κριτήριο μάλιστα, συνιστά η συμπεριφορά του μέσου συνετού εκπροσώπου του
κύκλου δραστηριότητας του ζημιώσαντος. Όσον αφορά δε τις περιπτώσεις
επαγγελματικής ευθύνης, η εξειδίκευση της αμέλειας συνίσταται στην τήρηση των
κανόνων ,που επιτάσσουν οι κώδικες δεοντολογίας.49
Για παράδειγμα στον χώρο της ιατρικής ευθύνης, ιατρική αμέλεια υπάρχει , όταν
από τον γιατρό δεν καταβλήθηκε «… η επιβαλλόμενη κατά αντικειμενική κρίση
προσοχή και επιμέλεια, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος
άνθρωπος θα μπορούσε και όφειλε να καταβάλλει κάτω από τις ίδιες πραγματικές
περιστάσεις, με βάση τους νομικούς κανόνες, τις συνθήκες, που επικρατούν στις
συναλλαγές και την κοινή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων πείρα και λογική.
(ΕφΛαρ 73/2010).
Στην ιατρική ευθύνη έχει διατυπωθεί η θεωρία της «διπλής λειτουργίας της
αμέλειας», σύμφωνα με την οποία το ιατρικό σφάλμα συνιστά το πραγματικό τόσον
της παρανομίας όσο και της υπαιτιότητας.50
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Σύμφωνα, ωστόσο, με την ορθότερη άποψη , και κρατούσα στην ελληνική
θεωρία, το ιατρικό σφάλμα πρέπει να θεωρηθεί περίπτωση παράνομης
συμπεριφοράς του γιατρού και όχι στοιχείο , που στοιχειοθετεί την υπαιτιότητά
του. (ΠΠρΑθ 1174/2010).
Η ύπαρξη ζημίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη γέννηση αδικοπρακτικής
ευθύνης.
Ως ζημία ορίζεται κάθε δυσμενής μεταβολή στα έννομα υλικά ή άυλα αγαθά
ενός προσώπου. Για τον υπολογισμό της περιουσιακής ζημίας εφαρμόζεται κατά
την κρατούσα στην θεωρία άποψη η θεωρία της διαφοράς, σύμφωνα με την οποία
ζημία αποτελεί η διαφορά μεταξύ της συνολικής πραγματικής περιουσιακής
κατάστασης του ζημιωθέντος μετά το ζημιογόνο γεγονός και της (υποθετικής)
περιουσιακής του κατάστασης, εάν δεν είχε συμβεί το ζημιογόνο γεγονός. (ΑΠ
894/2011).
Μεγάλο προβληματισμό εγείρει το εάν μπορούμε να εφαρμόσουμε την θεωρία
της διαφοράς στις περιπτώσεις ζημιογόνου ζωής. Θα μπορούσαν δηλαδή οι γονείς
να επικαλεστούν ότι θα βρισκόντουσαν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση εάν δεν
είχαν αποκτήσει το ασθενές παιδί , αφού το απέκτησαν κατά παράβαση των
καθηκόντων επιμέλειας του γιατρού κατά τον προγεννητικό έλεγχο και πλέον
επωμίζονται το βάρος των αυξημένων ιατρικών εξόδων.
Αν όμως εφαρμόσουμε τη θεωρία της διαφοράς, συγκρίνοντας την περιουσιακή
κατάσταση πριν το ζημιογόνο γεγονός και μετά από αυτό, είναι σαν να
αναγνωρίζουμε, ότι ζημία είναι η ίδια η γέννηση ενός παιδιού. Αφού εάν ο γιατρός
δεν είχε υποπέσει σε ιατρικό σφάλμα κατά τον προγεννητικό έλεγχο και είχε
επισημάνει τους κινδύνους στην μητέρα , εκείνη θα είχε προχωρήσει σε άμβλωση.
Μπορεί όμως μία ανθρώπινη ζωή έστω και με αναπηρία να θεωρηθεί ζημία;
Μία τέτοια προσέγγιση , σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη ζωή με αναπηρία
θεωρείται κατώτερη από την μη ύπαρξη πέραν των θεωρητικών δυσκολιών , που
συναντά στην θεμελίωση αστικής ιατρικής ευθύνης (όσον αφορά την ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου) έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τις κατοχυρωμένες από το
Σύνταγμα υποχρεώσεις σεβασμού της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 παρ. 1
Συντάγματος) και μέριμνας του Κράτους για την προστασία της αναπηρίας (άρθρο
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21 παρ. 3 Συντάγματος), καθώς υποβιβάζει τον άνθρωπο με αναπηρία σε κάτι
κατώτερο μη άξιο βιωσιμότητας.
Με την αξίωση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας συνδέεται και η αξίωση για
ικανοποίηση ηθικής βλάβης.
Αγωγή για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης είναι το ένδικο βοήθημα, που
επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να επιτύχει την καταδίκη του εναγομένου σε καταβολή
χρηματικού ποσού ως αντιστάθμισμα του φυσικού, ψυχικού ή ηθικού άλγους που
του προκάλεσε η παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου.51
Πρόκειται για αποκαταστατική αγωγή, όπως και η αγωγή αποζημιώσεως, από
την οποία όμως διαφέρει ως προς τη φύση της προς αποκατάσταση ζημίας.
Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης αποτελεί το όριο της ανθρώπινης
δικαιοσύνης, καθώς αυτή αποβλέπει μεταξύ άλλων και στην ικανοποίηση του
αισθήματος δικαίου. Ελλείψει άλλου μέσου, η χρηματική ικανοποίηση αποτελεί τον
μόνο τρόπο απαλύνσεως των πιο σοβαρών προσβολών, με απώτερο σκοπό την
ηθική παρηγοριά και ψυχική ανακούφιση του παθόντος. Στόχος δηλαδή είναι η
αποκατάσταση της τρωθείσης ηθικής ισορροπίας και κοινωνικής ειρήνης. Υπό την
έννοια αυτή, η χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης αποβλέπει στην παροχή
προς τον προσβληθέντα των απαραίτητων οικονομικών μέσων, που θα
συντελέσουν στην άρση των ηθικών συνεπειών της προσβολής.52
Τέλος, για την θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο ζημιογόνο αποτέλεσμα και στην παράνομη
συμπεριφορά του δράστη.
Ειδικότερα, αιτιώδης συνάφεια υπάρχει, όταν μεταξύ της αδικοπρακτικής
συμπεριφοράς και της ζημίας που επήλθε υφίσταται σχέση αιτίας και
αποτελέσματος (αιτιατού). Άρα, κρίσιμος για τη θεμελίωση της αιτιότητας είναι ο
νόμιμος λόγος ευθύνης αυτός καθαυτόν. Εάν λείπει κάποιο από τα στοιχεία που
συγκροτούν το νόμιμο λόγο ευθύνης παρέλκει οποιαδήποτε έρευνα αναφορικά με
την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου. Ως εκ τούτου, εφόσον συγκεκριμένη ζημία
συνδέεται αιτιωδώς με το νόμιμο λόγο ευθύνης, τότε πρέπει να αποκατασταθεί.
Σύμφωνα με την ΑΠ 719/2012 «Αιτιώδης σύνδεσμος υπάρχει όταν η παράνομη
και υπαίτια συμπεριφορά του δράστη ήταν, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής
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πείρας , ικανή , κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων, να
επιφέρει τη ζημία και την επέφερε στην συγκεκριμένη περίπτωση».
Με άλλα λόγια , η αποκαταστατέα ζημία στο ελληνικό δίκαιο πρέπει (αλλά και
αρκεί) να συνδέεται αιτιωδώς με συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη, όπως αυτή
περιγράφεται στα γενικά της χαρακτηριστικά στο νόμο.53

ΙΙΙ. Η εφαρμογή του άρθρου 8. του Ν. 2664/98 στην παροχή ιατρικών
υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. «ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε
περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με
πράξη ή με παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή.»
Έχει κριθεί ότι η ευθύνη του γιατρού από την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών
του, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης και τούτο, διότι ο παρέχων
τις ιατρικές του υπηρεσίες ιατρός ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο (παρ. 1 εδ. β’),
υπό την έννοια ότι δεν υπόκειται σε υποδείξεις ή οδηγίες του αποδέκτη των
υπηρεσιών, αλλά έχει την πρωτοβουλία να προσδιορίζει τον τρόπο παροχής των
υπηρεσιών του και να ενεργεί αυτόνομα δίχως τον έλεγχο του αποδέκτη.
Ωστόσο, με την εφαρμογή της ως άνω διάταξης στην παροχή ιατρικών
υπηρεσιών καθιερώνεται νόθος αντικειμενική ευθύνη του γιατρού, με συνέπεια να
αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης όσον αφορά την υπαιτιότητα και την παρανομία,
οπότε ο ζημιωθείς φέρει το βάρος απόδειξης της παροχής των υπηρεσιών, της
ζημίας του και του αιτιώδους συνδέσμου της ζημίας με την εν γένει παροχή των
υπηρεσιών, όχι όμως με τη συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη που επέφερε το
ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ ο παρέχων τις υπηρεσίες ιατρός, προκειμένου να
απαλλαγεί από την ευθύνη, πρέπει να ανταποδείξει, είτε την ανυπαρξία παράνομης
και υπαίτιας πράξεώς του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου της ζημίας με την
παράνομη και υπαίτια πράξη του, είτε τη συνδρομή κάποιου λόγου επαγόμενου την
άρση ή τη μείωση της ευθύνης του (ΑΠ 1227/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
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Σε αντίθεση , λοιπόν, με την αρχή της πλήρους απόδειξης από τον ενάγοντα
στην περίπτωση της αδικοπρακτικής ευθύνης, αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης
ευνοώντας τον ασθενή και αποδέκτη των υπηρεσιών. Γίνεται κατανοητό ότι η
διευκόλυνση , που παρέχεται στον αποδέκτη των υπηρεσιών- ασθενή διευρύνει
σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της ιατρικής ευθύνης και έχει κατακριθεί από την
θεωρία.54

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΖΩΗ
(wrongful life).
Στις περιπτώσεις αυτές, όπως είδαμε ο γιατρός στο στάδιο του προγεννητικού
ελέγχου είτε παρέλειψε – ενώ όφειλε – να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποίησε
εσφαλμένα όλα τα διαθέσιμα μέσα του προγεννητικού ελέγχου ή δεν ενημέρωσε
ως όφειλε τους γονείς, με αποτέλεσμα η μητέρα να μην προχωρήσει σε άμβλωση
για ευγονικούς λόγους (304 παρ. 4 β ΠΚ) , όπως θα έκανε εάν γνώριζε το πρόβλημα.
Εδώ, το πρόβλημα υγείας του παιδιού δεν προκαλείται από κάποια πράξη η
παράλειψη του γιατρού, αφού αυτό είναι εγγενές και μη αναστρέψιμο και η μόνη
επιλογή των γονέων είναι να προχωρήσουν σε τεχνητή διακοπή της κύησης.
Τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία, υπάρχει έντονος προβληματισμός για
το εάν μπορούν να θεμελιωθούν αξιώσεις αποζημίωσης γι’ αυτές τις περιπτώσεις
τόσον των γονέων όσο και του ίδιου του παιδιού εναντίον του γιατρού.
Το βασικό πρόβλημα , που συναντούμε στην θεμελίωση των αξιώσεων για
ζημιογόνο ζωή είναι η έννοια της αποκαταστατέας ζημίας. Αποτέλεσμα του ιατρικού
σφάλματος στον προγεννητικό έλεγχο, που έγκειται είτε στην πλημμελή παροχή
υπηρεσιών είτε στην πλημμελή ενημέρωση των γονέων, με αποτέλεσμα οι
τελευταίοι να μην αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προγεννητικού ελέγχου, να
μην πληροφορηθούν για την ασθένεια του τέκνου, που επρόκειτο να γεννηθεί και
να μην επιλέξουν την άμβλωση, είναι η ίδια η γέννηση του τέκνου, η ύπαρξή του, το
οποίο αν δεν είχε μεσολαβήσει το ιατρικό λάθος δεν θα είχε έρθει στην ζωή.
Μπορεί όμως η ίδια η ύπαρξη (παιδιού με ασθένεια) να θεωρηθεί ζημία και
συνεπώς, να θεμελιώνεται ευθύνη του γιατρού για αποζημίωση; Μήπως μία τέτοια
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παραδοχή προσκρούει σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές για την αξία του
ανθρώπου; Μπορεί να θεωρηθεί ότι η μη ύπαρξη υπερτερεί από την ίδια τη ζωή;
Αναμφίβολα, νομολογιακά το ζήτημα αυτό παρουσιάζει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, προκαλώντας μεγάλη αμηχανία και
εγείροντας μείζονα ηθικά, νομικά και κοινωνικά διλήμματα.
Στις χώρες, που έχει αντιμετωπιστεί γίνεται διάκριση μεταξύ της αξίωσης
αποζημίωσης του ίδιου του ασθενούς παιδιού (wrongful life) και της αξίωσης
αποζημίωσης των γονέων (wrongful birth).Ενώ κρίσιμο , βέβαια είναι σε αυτές τις
περιπτώσεις, να αποδεικνύεται και ότι η μητέρα εφόσον πληροφορούνταν το
πρόβλημα υγείας του παιδιού θα προχωρούσε σε άμβλωση.
Ειδικότερα:
I.

H Αξίωση Αποζημίωσης του άρρωστου παιδιού (wrongful life).
Πολύ κρίσιμο λοιπόν, είναι το ερώτημα για το εάν το ίδιο το παιδί θα

μπορούσε να εγείρει αγωγή αποζημίωσης κατά του ίδιου του γιατρού για το
γεγονός της γέννησής του, η οποία αναμφίβολα είναι συνυφασμένη με μείζονα
προβλήματα υγείας, αφού είναι καταδικασμένο για όλη του τη ζωή να
ακολουθείται από την σοβαρή αυτή ασθένεια, με συνέπειες σωματικές, ψυχικές
και οικονομικές.
Όπως γίνεται δεκτό όμως , μία τέτοια Αγωγή δεν μπορεί να βρει έρεισμα
στις διατάξεις του άρθρου 929ΑΚ και 931ΑΚ, αφού εκλείπει το στοιχείο του
αιτιώδους συνδέσμου, μεταξύ ιατρικού σφάλματος κατά τον προγεννητικό
έλεγχο και βλάβης της υγείας ή αναπηρίας.
Εν προκειμένω, μπορεί το ίδιο το παιδί να επικαλεστεί ως ζημία την ίδια την
ύπαρξή του; Αφού αν δεν είχε μεσολαβήσει το ιατρικό λάθος, η μητέρα θα είχε
επιλέξει την άμβλωση και ως εκ τούτου το παιδί δεν θα είχε γεννηθεί ποτέ.
Εάν κάτι τέτοιο γινόταν αποδεκτό, αναμφίβολα θα ανέκυπταν πολύ σοβαρά
ηθικά διλήμματα, αφού η ανυπαρξία θα αξιολογούταν προτιμότερη από την ζωή
(έστω και με ασθένεια), προσκρούοντας στις θεμελιώδεις αρχές του
Συντάγματός μας για την αξία του ανθρώπου (άρθρο 2Σ.)
Και από πρακτικής σκοπιάς όμως, σύμφωνα με την κρατούσα στη
νομολογία άποψη θα οδηγούμασταν σε αδιέξοδο στην περίπτωση μιας τέτοιας
παραδοχής, αφού ο σκοπός (ratio) της αποζημίωσης είναι αποκαταστατικός και
[49]

αποβλέπει στο να επαναφέρει το πρόσωπο στην περιουσιακή κατάσταση, που
θα βρισκόταν εάν δεν είχε μεσολαβήσει το ζημιογόνο γεγονός.
Εν προκειμένω, εάν δεν είχε μεσολαβήσει το ιατρικό σφάλμα το τέκνο δεν
θα ήταν σε καλύτερη περιουσιακή κατάσταση, σύμφωνα με την κρατούσα στην
θεωρία , θεωρία της διαφοράς, αλλά δεν θα υπήρχε καν. Συνεπώς, τα μεγέθη
που θα πρέπει να συγκριθούν είναι ανεπίδεκτα περιουσιακής αξιολόγησης, ήτοι
αυτό της ύπαρξης και της μη ύπαρξης.
Αλλά ούτε και η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης θα μπορούσε να
εφαρμοστεί, αφού το τέκνο θα ζητούσε χρηματική ικανοποίηση για την
ταλαιπωρία που υφίσταται λόγω της ίδιας της ύπαρξης του.
Γίνεται , λοιπόν, αντιληπτό, ότι σύμφωνα με τα παραπάνω επιχειρήματα μία
τέτοια Αγωγή δεν θα μπορούσε να βρει έρεισμα στις διατάξεις για την
αδικοπρακτική ευθύνη.
Ωστόσο, μία τέτοια θέση, φαίνεται να παραβλέπει το γεγονός, ότι λόγω του
ιατρικού σφάλματος , ένας άνθρωπος ζει ανυπόφορο πόνο. Το θετό δίκαιο εν
προκειμένω και η ευλαβής και κατά γράμμα εμμονή σε αυτό και στο γράμμα
του νόμου υπονομεύει βασικές αρχές του φυσικού δικαίου , μία από τις οποίες
είναι και η αρχή, ότι όποιος ζημιώνει οφείλει να πληρώσει.
Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί,

ότι η απόλυτη ως άνω θέση

αμβλύνεται με την αναγνώριση αξιώσεων στους γονείς ενός τέτοιου άρρωστου
παιδιού αλλά κάτι τέτοιο δεν διασφαλίζει στο παιδί, ότι για όσο ζει θα λαμβάνει
αυτά τα ωφελήματα , αφού αυτό θα απολαμβάνει έμμεσα ουσιαστικά κάτι το
οποίο δικαιούται και μάλιστα για όσο διάστημα ζουν οι γονείς του, το οποίο
κατά κανόνα είναι μικρότερο από το διάστημα που θα ζει εκείνο, με
αποτέλεσμα να μένει το ίδιο απροστάτευτο κάτι σίγουρα ανεπιεικές
δικαιοπολιτικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να παραβλέψουμε,
ότι τα δικαστήρια απορρίπτουν τέτοιες αξιώσεις των γονέων ως έμμεσα
ζημιωθέντες, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει άλυτο και ένας
άνθρωπος να υποφέρει και να μένει απροστάτευτος νομικά παρόλο που έχει
εμφιλοχωρήσει ιατρικό λάθος. 55
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Ωστόσο, εάν γίνεται δεκτό ότι στη μητέρα μπορεί να αναγνωρισθεί δικαίωμα
αποζημίωσης για ζημιογόνο ζωή γιατί να μην μπορεί να θεμελιωθεί η ύπαρξη
τέτοιου δικαιώματος και για το ίδιο το παιδί, το οποίο και στην τελική είναι
αυτό, το οποίο υφίσταται το πρόβλημα , ως αποτέλεσμα της αμελούς ιατρικής
συμπεριφοράς; Το τέκνο στην περίπτωση αυτή δεν θα ισχυρίζεται ότι ζημία
είναι η ύπαρξή του και θα ήταν προτιμότερο να μην έχει γεννηθεί αλλά ότι η
ζωή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με δαπάνες, που απορρέουν από την
αναπηρία.56
Προς επίρρωση της θέσεως υπέρ της αναγνώρισης αξιώσεως αποζημίωσης
στο ανάπηρο παιδί στις περιπτώσεις αυτές , έχει διατυπωθεί και η θέση ότι
ουσιαστικά «αποδέκτης» της ιατρικής πράξεως στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης
είναι εκτός από τη μητέρα και το τέκνο , που κυοφορείται και γεννιέται . Γίνεται
μάλιστα λόγος για καθήκον πρόνοιας ακόμη και έναντι προσώπου, το οποίο δεν
έχει συλληφθεί αλλά πρόκειται να συλληφθεί και να γεννηθεί στο μέλλον.
Λύση στο δογματικό αδιέξοδο φαίνεται να μπορεί να δώσει κατά άλλη
άποψη η νομοθεσία μας μέσα από τις διατάξεις του ΑΚ περί διοικήσεως
αλλοτρίων, όπου σύμφωνα με την οποία ο γυναικολόγος κατά το στάδιο του
προγεννητικού

ελέγχου

φαίνεται

να

ευθύνεται

έναντι

του

τρίτου

(κυοφορούμενο, το οποίο δεν συνδέεται συμβατικά με τον γιατρό) και εν τέλει
γεννηθέντος προσώπου με αναπηρία για κάθε πταίσμα σύμφωνα με την ΑΚ 731.
Στις περιπτώσεις αυτές ζημία συνιστά η παθολογική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το τέκνο.57
Κατά τον Σταθόπουλο, βέβαια δεν μπορεί να γίνει δεκτή οποιαδήποτε
αξίωση αποκατάστασης περιουσιακών ζημιών στο πρόσωπο του ανάπηρου
τέκνου αφού κάτι τέτοιο προσκρούει καταφανώς στην θεωρία της διαφοράς,
δέχεται όμως την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του 58.
Ειδικότερα,

υποστηρίζει

ότι

η

αποδοχή

στις

περιπτώσεις

αυτές

αποκαταστατέας ζημίας συνδεόμενης αιτιωδώς με τον λόγο ευθύνης θα
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ερχόταν σε αντίθεση με τη λογική. Αν έλειπαν τα περιστατικά , που θεμελιώνουν
τον λόγο ευθύνης , το παιδί πράγματι δεν θα είχε γεννηθεί . Αυτή η κατάσταση
μη ύπαρξης θεωρούμενη με βάση την αποκαταστατική αρχή και ως περιουσιακή
κατάσταση δεν μπορεί να έχει υψηλότερη αποτίμηση

από ότι η τωρινή

κατάσταση της ζωής με αναπηρία, καθώς η ζωή υγιής ή μη έχει πάντοτε μία
αυταξία , ενώ η μη ζωή δεν έχει καμία αξία. Έτσι δεν μπορούμε συγκρίνοντας τα
να μιλάμε για χειροτέρευση καταστάσεων και ως εκ τούτου για ζημία.
Σε αντίστοιχο αδιέξοδο μας οδηγεί και η αρχή της διαφοράς, σύμφωνα με
την οποία ο ζημιωθείς συγκρίνει τις δύο περιουσιακές καταστάσεις και θεωρεί
τη διαφορά ως το δικό του διαφέρον για την αποκατάσταση της ζημίας , καθώς
σε αυτήν την κατάσταση δεν θα υπήρχε δαπάνη, προκαλούμενη από την
αναπηρία , γιατί ακριβώς χωρίς το ιατρικό λάθος δεν θα υπήρχε ανάπηρη ζωή. 59
Ενώ , σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, στην περίπτωση της χρηματικής
ικανοποίησης για ηθική βλάβη κρίσιμο κριτήριο δεν είναι η αποκατάσταση της
ζημίας αλλά, όπως το δηλώνει και ο όρος , η παροχή μίας ικανοποίησης στον
ζημιωθέντα. Σκοπός είναι να του παρασχεθεί ένα χρηματικό βοήθημα για
ψυχική ανακούφιση και ηθική παρηγοριά, ώστε να καταπραϋνθούν ή έστω,
απαμβλυνθούν οι συνέπειες της προσβολής, που υπέστη.60
Εναλλακτικά, έχει προταθεί η άποψη, η οποία ωστόσο δεν γίνεται αποδεκτή
από την θεωρία και τη νομολογία, η αξίωση αποζημίωσης του άρρωστου τέκνου
να στηρίζεται στις διατάξεις για την προσβολή της προσωπικότητας, ο ζημιώσας
δηλαδή γιατρός να καθίσταται υπόλογος και υπόχρεος να άρει την προσβολή
της προσωπικότητας του τέκνου με την αποκατάσταση των δαπανών που
συνεπάγεται η αναπηρία του τέκνου αφού η αυτούσια άρση της προσβολής δεν
είναι εφικτό να γίνει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν γίνεται αποδεκτό νομολογιακά,
αφού η γέννηση , η ύπαρξή του και η εν γένει προσωπικότητά του είναι άμεσα
συνυφασμένη με την ασθένεια του.61
Αναμφίβολα, οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία, καθώς
ο Δικαστής καλείται να καλύψει ένα νομοθετικό κενό για ένα πολύ ευαίσθητο
θέμα, κενό το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να καλυφθεί με την κατά γράμμα
59
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εφαρμογή του νόμου. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να αγνοηθεί το σοβαρό
γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν εξαιτίας ενός λάθους και η μη
αποκατάστασή τους σίγουρα φαίνεται άδικη δικαιοπολιτικά. Σίγουρα ο Έλληνας
νομοθέτης ενόψει όλων των ανωτέρω θα πρέπει να σταθμίσει τα εκατέρωθεν
συμφέροντα και να νομοθετήσει για αυτές τις ευάλωτες ομάδες ανθρώπων.

ΙΙ. Η αξίωση αποζημίωσης των γονέων (wrongful birth).
Η θεμελίωση τέτοιων αξιώσεων είναι πιο εύκολη σε σύγκριση με αυτές του
ασθενούς παιδιού. Στηρίζεται στο γεγονός, ότι οι γονείς προσέφυγαν στις
ιατρικές υπηρεσίες του γυναικολόγου – μαιευτήρα και στις δυνατότητες , που
παρέχει ο προγεννητικός έλεγχος, διότι απέβλεπαν και επιθυμούσαν την
γέννηση ενός υγιούς παιδιού. Η γέννηση ενός παιδιού με σοβαρή γενετική
ασθένεια , αφενός ματαίωσε την προσδοκία αυτή, προσβάλλοντας κατάφορα το
δικαίωμά τους για οικογενειακό προγραμματισμό αφετέρου τους επιβάρυνε
τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά, αφού είναι εκείνοι που επωμίζονται όλα
τα βάρη της ανατροφής ενός παιδιού με σοβαρή γενετική ασθένεια με όλες τις
αυξημένες ανάγκες, που μπορεί να έχει, ώστε να του διασφαλίζουν ένα
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Στο σημείο αυτό ερείδεται και ο λόγος, που ζητούν την καταβολή
αποζημίωσης και όχι γιατί αγαπούν λιγότερο το τέκνο τους επειδή είναι
άρρωστο ή αξιολογούν τη μη ύπαρξή του ως κατάσταση καλύτερη από την
γέννησή του.
Ειδικότερα, αναφορικά με τη συμβατική ευθύνη του γιατρού, η μέλλουσα
μητέρα, που προσφεύγει στον μαιευτήρα – γυναικολόγο, προκειμένου να της
παράσχει τις υπηρεσίες του, συνάπτει μία σύμβαση ιατρικής αγωγής, στην
οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη σύμβαση εργασίας (641 κ.επ.).
Σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του
γιατρού , ήτοι στην περίπτωση επέλευσης ιατρικού σφάλματος κατά τον
προγεννητικό έλεγχο, που έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση ενός ασθενούς
παιδιού, ιδρύεται συμβατική ευθύνη του και η μητέρα έχει αξίωση να στραφεί
εναντίον του για την καταβολή αποζημίωσης.
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Στην περίπτωση αυτή, δεν θα πρέπει να θεωρείται ζημία η γέννηση του
παιδιού, αφού κάτι τέτοιο προσκρούει στην Συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία
της ζωής. Ζημία της μητέρας συνιστά η περιουσιακή ζημία λόγω των αυξημένων
δαπανών στις οποίες υπόκεινται για την ανατροφή ενός παιδιού με σοβαρή
ασθένεια αλλά και λόγω του ψυχικού άλγους , που συνοδεύει την ανατροφή
ενός άρρωστου παιδιού. Ενώ και ο πατέρας μπορεί να εγείρει αυτή την αξίωση
γιατί ακόμη και αν δεν συμβλήθηκε με τον γιατρό , η συνέπειες της πλημμελούς
παροχής των υπηρεσιών του τελευταίου έθεσαν σε κίνδυνο και τα δικά του
συμφέροντα.
Οι κρίσιμες αξιώσεις περιλαμβάνουν αφενός την αξίωση για την
αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας (ΑΚ 57,652, 914 κ.επ.) και αφετέρου
την αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για το ψυχικό και συναισθηματικό άλγος ,
που βιώνουν οι γονείς (ΑΚ 59, 932).
Ειδικότερα, με βάση την ενδοσυμβατική ευθύνη , η συμβαλλόμενη ασθενής
μπορεί να απαιτήσει το θετικό της συμβάσεως διαφέρον , ήτοι οτιδήποτε θα
είχε αποφύγει κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων , αν είχε εκτελεστεί
προσηκόντως η σύμβαση , πιο συγκεκριμένα εάν είχε συμβεί αυτό δεν θα
γεννιόταν παιδί με αναπηρίες άρα θα απέφευγε η συμβαλλόμενη ασθενής τις
αυξημένες δαπάνες διατροφής κ.α. λόγω της αναπηρίας.
Θα μπορούσε να γίνει δεκτό, ότι από όσους αμφισβητείται η αναγνώριση
των ως άνω αξιώσεων στο πεδίο της αδικοπραξίας λόγω έλλειψης αιτιώδους
συνδέσμου θα μπορούσαν να δεχθούν τις αντίστοιχες αξιώσεις στο πλαίσιο της
ενδοσυμβατικής ευθύνης , διότι τα χαρακτηριστικά της αιτιότητας του θετικού
διαφέροντος εκπληρώσεως στις συμβάσεις διαφέρουν ποιοτικά από εκείνα του
αρνητικού διαφέροντος στις αδικοπραξίες. Εκείνο που ερευνάται εδώ είναι σε
ποια κατάσταση θα βρισκόταν ο αντισυμβαλλόμενος εάν η επίδικη σύμβαση
είχε εκτελεστεί με τον προσήκοντα τρόπο ενόψει του σκοπού της.
Κατά την άποψη αυτή στις προγεννητικές εξετάσεις , κατά κανόνα, μέρος
του συμβατικού σκοπού είναι και η διαφύλαξη της απρόσκοπτης μελλοντικής
οικογενειακής ζωής, καθώς η γέννηση τέκνου με σοβαρές ανωμαλίες πλήττει το
ως άνω έννομο αγαθό.
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Άρα , η πλημμελής συμπεριφορά του γιατρού συνδέεται αιτιωδώς με την
επέλευση του θετικού διαφέροντος εκπληρώσεως , το οποίο συνίσταται στην
οικονομική επιβάρυνση των δαπανών διατροφής.
Στην ελληνική νομολογία δεν έχουν δημοσιευθεί αποφάσεις, που να κάνουν
δεκτές τέτοιες Αγωγές και να αποδέχονται την περιουσιακή ζημία των γονέων.
Χαρακτηριστική είναι η ΕφΑθ 5152/2002 σύμφωνα με την οποία η καταβολή
των δαπανών διατροφής δεν συνιστά άμεση ζημία των γονέων από αδικοπραξία
, καθώς και η ΕφΘεσ 2384/2005 , σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει αιτιώδης
σύνδεσμος μεταξύ της παράλειψης διενέργειας προγεννητικού ελέγχου και της
γέννησης τέκνου με αναπηρία, διότι «… ακόμη και στην περίπτωση που γινόταν
δεκτό ότι υπήρχε παράλειψη του εναγομένου ιατρού , αυτή δεν ήταν
αντικειμενικά δυνατή να αποτρέψει το ζημιογόνο αποτέλεσμα , δηλαδή την
αποφυγή γέννησης του βρέφους με αναπηρία».
Οι περισσότερες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων κρίνουν αξιώσεις
χρηματικής ικανοποίησης των γονέων.
Χαρακτηριστική είναι η 22/2011 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, σύμφωνα με την
οποία:
«….Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται, επίσης, προς απαλλαγή τους από την ευθύνη ότι δεν
επέδειξαν αμέλεια ούτε υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμπεριφοράς
τους και της ζημίας των εναγόντων, διότι η κυστική ίνωση, από την οποία πάσχει το
τέκνο των εναγόντων, δεν έχει γενεσιουργό λόγο δική τους πράξη ή παράλειψη,
αλλά αποτελεί κληρονομική γενετική ασθένεια, η οποία, ακόμη και εάν είχε
ανιχνευθεί, και πάλι το τέκνο τους θα είχε νοσήσει από τη συγκεκριμένη νόσο. Ο
ισχυρισμός ωστόσο αυτός ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, και τυγχάνει
απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος, δεδομένου ότι οι ενάγοντες δεν ισχυρίζονται,
ότι από αμέλεια των εναγομένων προκλήθηκε ανίατη νόσος στο κυοφορούμενο
αλλά ότι από αμέλεια των εναγομένων εμποδίστηκαν αυτοί να ασκήσουν ακώλυτα
το συνυφασμένο με την προσωπικότητα δικαίωμα τους να επιλέξουν τη διακοπή της
κύησης της δεύτερης απ` αυτούς (στην οποία μπορούσαν κατά νόμο να προβούν
υπό τις υπάρχουσες συνθήκες), χάριν του δικαιολογημένου συμφέροντος τους να
φέρουν στο κόσμο υγιές τέκνο, το οποίο να μην πάσχει από ανίατη και μη ανατάξιμη
γενετική ασθένεια.
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Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, από
την, από αμέλεια των δεύτερου και τρίτου εναγομένων, εξαγωγή εσφαλμένου
διαγνωστικού συμπεράσματος αναφορικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων του
μοριακού ελέγχου της κυστικής ίνωσης των εναγόντων, προσβλήθηκε παράνομα το
δικαίωμα προσωπικότητας των τελευταίων, αφού αυτοί, όπως επίσης σημειώθηκε
πιο πάνω, εμποδίστηκαν να επιλέξουν ελεύθερα και ανόθευτα το σοβαρό για τον
οικογενειακό τους βίο και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους δικαίωμα να
επιλέξουν να προχωρήσει η δεύτερη απ` αυτούς σε τεχνητή διακοπή της κυήσεως
για ευγονικούς λόγους, που ήταν από κάθε άποψη δυνατή και νόμιμη, χάριν του
δικαιολογημένου ενδιαφέροντος τους να φέρουν στο κόσμο υγιές τέκνο και να
αποτρέψουν τη γέννηση βαρέως και ανιάτως πάσχοντος από κυστική ίνωση τέκνου.
Το δικαίωμα αυτό της επιλογής, στα πλαίσια άσκησης της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας και της εντεύθεν ελευθερίας αναπαραγωγής, αποδείχθηκε ότι θα
ασκούσε και ο πρώτος ενάγων από κοινού με τη δεύτερη ενάγουσα-σύζυγό του και
μητέρα του κυοφορούμενου τέκνου τους, η οποία και θα υλοποιούσε την άσκηση
του, κατά την κοινή απόφαση τους, δεχόμενη την επέμβαση (τεχνητή διακοπή
κύησης) στο σώμα της, προκειμένου να αποφευχθεί η γέννηση πάσχοντος τέκνου
για λόγους ευγονικούς. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται αιτιώδης
σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς των εναγομένων,
ήτοι μεταξύ της από αμέλεια εσφαλμένης διάγνωσης κατά τη διενέργεια των
εξετάσεων μοριακού ελέγχου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων επί αυτών, και
της - συνεπεία αυτής - παρακώλυσης της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος
επιλογής τεχνητής διακοπής της κύησης, που συνιστά προσβολή της ανωτέρω
έκφανσης της προσωπικότητας των εναγόντων, δεδομένου ότι η σύννομη και
σύμφωνη με τις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης συμπεριφορά των
εναγομένων ήταν αντικειμενικά δυνατή και πρόσφορη να επιτρέψει στους
ενάγοντες να ασκήσουν ανόθευτα και ακώλυτα το δικαίωμα επιλογής τεχνητής
διακοπής της κύησης. Ακόμη, αποδείχθηκε ότι, από την προπεριγραφόμενη
παράνομη και υπαίτια εκ μέρους των εναγομένων προσβολή στην προσωπικότητα
τους, οι ενάγοντες υπέστησαν και ηθική βλάβη, αφού δοκίμασαν και δοκιμάζουν
δυσβάστακτη ψυχική ταλαιπωρία και βαθύτατη θλίψη για τη μη ανόθευτη άσκηση
του, αφορώντος στον οικογενειακό τους βίο, δικαιώματος να ασκήσουν το δικαίωμα
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επιλογής τεχνητής διακοπής της κύησης της δεύτερης απ` αυτούς για ευγονικούς
λόγους, που είχε ως συνέπεια να γεννηθεί τέκνο που πάσχει από ανίατη γενετική
και προκαλούσα τον πρόωρο θάνατό του νόσο, γεγονός που έχει ανατρέψει
συντριπτικά την ψυχική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή τους, η οποία έχει
εντελώς απορρυθμιστεί στις ανωτέρω εκφάνσεις της. Πρέπει δε να σημειωθεί εδώ,
ότι η προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων επήλθε με μόνη την εξαγωγή
και ανακοίνωση σε αυτούς από την πρώτη εναγομένη των, υπογεγραμμένων από
τους δεύτερο και τρίτο εναγόμενους, εσφαλμένων αποτελεσμάτων των εξετάσεων
μοριακού ελέγχου κυστικής ίνωσης, σύμφωνα με τα οποία αυτοί δεν ήταν φορείς
μεταλλαγής του γονιδίου της κυστικής ίνωσης (χωρίς να απαιτείται να γίνει και
περαιτέρω έλεγχος στο κυοφορούμενο για άλλες μεταλλάξεις της κυστικής ίνωσης),
αφού τότε νοθεύθηκε παράνομα ο σχηματισμός ελεύθερης βούλησης τους να μη
γεννηθεί από αυτούς ένα θνησιγενές τέκνο, πάσχον από ανίατη και μη ανατάξιμη
ασθένεια και ελήφθη η απόφαση τους να συνεχιστεί η κύηση. Επομένως, σύμφωνα
με τα ανωτέρω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, οι δεύτερος και τρίτος
εναγόμενοι ευθύνονται για την παράνομη και υπαίτια προσβολή του απόλυτου
δικαιώματος της προσωπικότητας των εναγόντων, που υπέστησαν από την
προσβολή στην προσωπικότητα τους και ηθική βλάβη. Επειδή δε η προσβολή της
προσωπικότητας και η ηθική βλάβη, που υπέστησαν οι ενάγοντες, έγιναν με
παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των δεύτερου και τρίτου εναγομένων,
προστηθέντων της πρώτης εναγομένης εταιρείας, η οποία παρέχει, ως
εξειδικευμένο εργαστήριο μοριακού ελέγχου, γενετικής και βιοτεχνολογίας, ιατρικές
διαγνωστικές υπηρεσίες στο κοινό - το οποίο ευλόγως προσδοκά από αυτήν
ασφάλεια κατά την εν λόγω παροχή - ευθύνεται αυτή (πρώτη εναγομένη) εις
ολόκληρον με τους δεύτερο και τρίτο εναγόμενους, για την ηθική ζημία των
εναγόντων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2251/1994. Λαμβανομένων δε
υπόψη των ανωτέρω περιγραφομένων συνθηκών τελέσεως της προσβολής της
προσωπικότητας των εναγόντων, του είδους και της έκτασης της προσβολής της
προσωπικότητας τους με τις συνέπειες, που αναφέρθηκαν ανωτέρω, στην ψυχική
υγεία και στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή αυτών, της υπαιτιότητας των
δευτέρου και τρίτου των εναγομένων, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης
των διαδίκων μερών (ο πρώτος ενάγων είναι αγρότης, η δεύτερη ενάγουσα δεν
[57]

εργάζεται λόγω της αδήριτης ανάγκης να εξυπηρετεί συνεχώς το άρρωστο τέκνο
τους, ενώ οι δεύτερος και τρίτος εναγόμενοι είναι μέτοχοι της πρώτης εναγομένης
εταιρείας, η oποία εκτιμάται, βάσει των στοιχείων που προσκομίζονται και των
διδαγμάτων την κοινής πείρας, ότι βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση), το
Δικαστήριο κρίνει ότι η εύλογη χρηματική ικανοποίηση, ………".
Αναφορικά με την αξίωση των γονέων για αποζημίωση, η οποία ερείδεται
στην αδικοπραξία, είναι πολύ πιο δυσχερές να θεμελιωθείτόσο θεωρητικά όσο και
νομολογιακά, αφού θα πρέπει το ίδιο το γεγονός της γέννησης να και της ύπαρξης
να εκληφθεί ως ζημία, κάτι τέτοιο όμως προσκρούει με την συνταγματικά
κατοχυρωμένη προστασία της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας.
Και στην περίπτωση αυτή, ορθότερο είναι να εκληφθεί η έννοια της ζημίας
όχι ως η ίδια η γέννηση του παιδιού με σοβαρή ασθένεια αλλά η οικονομική
επιβάρυνση , στην οποία υπόκεινται οι γονείς εξαιτίας της ανατροφής ενός
άρρωστου παιδιού , καθώς και το ψυχολογικό άλγος , που ακολουθεί μετά τη
γέννηση του όλο το φάσμα της οικογενειακής και κοινωνικής τους ζωής.
Ωστόσο, από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914, 930παρ. 3 ΑΚ,
προκύπτει ότι δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ο αμέσως ζημιωθείς, ήτοι το
πρόσωπο του οποίου τα έννομα αγαθά προσβλήθηκαν ευθέως από την επιλήψιμη
συμπεριφορά του δράστη. Ο ενάγων μάλιστα , νομιμοποιείται, μόνον όταν η
προσβολή ή η απειλή προσβολής είναι εξατομικευμένη, κατά τρόπο ώστε να
επιτρέπει την εκ των προτέρων αναγνώριση του προσώπου εναντίον του οποίου
στρέφεται η προσβολή.
Δεν δικαιούται αντίθετα αποζημίωση ο εμμέσως ζημιωθείς από την
αδικοπραξία, το πρόσωπο δηλαδή έναντι του οποίου ναι μεν δεν στρέφεται η
αδικοπραξία

αλλά

στην

περιουσία

του

οποίου

προκαλούνται

απλώς

αντανακλαστικές συνέπειες λόγω της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του
δράστη.
Με άλλα λόγια η αποκατάσταση της ζημίας τρίτων δεν εμπίπτει καταρχήν
στον προστατευτικό σκοπό των ως άνω διατάξεων . Ο Άρειος Πάγος, άλλωστε,
δέχεται ότι: για τη διάκριση μεταξύ αμέσως και εμμέσως ζημιωθέντος ερευνάται αν
το έννομο αγαθό, που προσβλήθηκε και ο φορέας του εμπίπτουν

στο

προστατευτικό πεδίο του ιδρυτικού της ευθύνης κανόνα. Αν δεν εμπίπτουν , δεν
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θεμελιώνεται ευθύνη προς αποζημίωση , γιατί ακριβώς για τον συγκεκριμένο
φορέα του εννόμου αγαθού δεν υπάρχει παρανομία, λείπει δηλαδή μία από τις
προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης.
Τα Δικαστήρια απορρίπτουν τέτοιου είδους αγωγές, με το σκεπτικό ότι
δικαιούχος αποζημίωσης είναι το ίδιο το τέκνο, ενώ αντίστοιχα και αξιώσεις για
ηθική βλάβη απορρίπτονται με το σκεπτικό ότι η βλάβη είναι άμεση και επομένως
μη αποκαταστατέα.
Ωστόσο, η αντίληψη αυτή συνιστά παρανόηση, αφού στις περιπτώσεις
wrongful life έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει πρόκληση της βλάβης της υγείας του
παιδιού από το ιατρικό σφάλμα, δεν υπάρχει δηλαδή αμέσως ζημιωθείς στην υγεία
του, επομένως είναι αδιάφορο ότι οι ενάγοντες γονείς δεν έχουν οι ίδιοι υποστεί
βλάβη της υγείας τους. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η προσβολή της προσωπικότητας
των γονέων, ως προς την οποία, βέβαια είναι οι άμεσα ζημιωθέντες.62
Η αδυναμία των γονέων να στραφούν εναντίον των γιατρών με τη νομική
βάση της αδικοπραξίας αναπληρώνεται από τη δυνατότητά τους , να εγείρουν
αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω προσβολής της προσωπικότητάς τους
εξαιτίας της πλημμελούς παροχής των ιατρικών υπηρεσιών του μαιευτήρα
γυναικολόγου.
Χαρακτηριστική είναι η 226/2009 Απόφαση του ΠΠΧαν, σύμφωνα με την
οποία : «κατ` ακολουθία των ανωτέρω η εναγόμενη ιατρός επιδεικνύοντας αμελή
συμπεριφορά δεν παρείχε στους ενάγοντες τις ενδεδειγμένες με βάση τους
ιατρικούς κανόνες, τις γνώσεις και τις ικανότητες της και έχοντας υπόψη τις
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της υπηρεσίες προγενετικής
διάγνωσης και ειδικότερα ανέλαβε την διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου χωρίς
να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες και διαβεβαίωσε τους ενάγοντες
για την κατάσταση της υγείας του εμβρύου χωρίς να παραπέμψει ως όφειλε και
δύνατο να πράξει προς εξέταση και διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου β`
τριμήνου σε ερευνητικά κέντρα όπου εφαρμόζεται η πλέον ασφαλής μέθοδος
υπερηχογραφικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία της εγκύου και την
αυξημένη αυχενική διαφάνεια παράγοντες που όφειλαν να καταστήσουν στην ίδια
περισσότερο επιτακτική την άνω υποχρέωση της για επίδειξη ιδιαίτερης επιμέλειας,
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η διενέργεια του οποίου θα αποκάλυπτε συγγενείς ανωμαλίες του γεννηθέντος
τέκνου και δη την συνδακτυλία, αγενεσίαμεσολοβίου, υπερτελορισμό, σε χρόνο
κατά τον οποίο θα ήταν επιτρεπτή η διακοπή της κυήσεως, στερώντας διά των άνω
πράξεων της το δικαίωμα των εναγόντων για διακοπή της κυήσεως προσβάλλοντας
παράνομα και υπαιτίως την προσωπικότητα τους.
Ειδικότερα διά της άνω ειδικότερα περιγραφόμενης συμπεριφοράς της
εναγομένης ιατρού επήλθε παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας
των εναγόντων κατά την έννοια των αρθρ, 2 § 1, 5 § 1 Συντ., 57, 59 ΑΚ και 304 § 4
ΠΚ. διότι, αν είχαν πληροφορηθεί την ανωμαλία του εμβρύου, θα είχαν νόμιμο
δικαίωμα να συναποφασίσουν τη διακοπή της κυήσεως, η αποστέρηση της οποίας
συνιστά κατά την αγωγή το ειδικότερο περιεχόμενο της άμεσης προσβολής της
προσωπικότητας της πρώτης και αντανακλαστικά -λόγω της συζυγικής τους σχέσηςτου δεύτερου, συντρεχουσών των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 304 § 4
περ. β` ΠΚ περί επιτρεπτής διακοπής της κυήσεως λόγω ευγονίας καθόσον
υφίσταντο ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση
παθολογικού νεογνού, και δη πάσχοντος από σοβαρή ανωμαλία σε κάθε περίπτωση
μη ιάσιμη. Συνεπεία της άνω προσβολής οι ενάγοντες υπέστησαν βαρύτατη ηθική
βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας η εναγόμενη ιατρός πρέπει να καταβάλει
στους ενάγοντες χρηματική ικανοποίηση, η οποία, λαμβανομένων υπόψιν του
είδους και των συνεπειών της προσβολής, των συνθηκών τέλεσης τns πράξης, της
βαρύτητας του πταίσματος, της περιουσιακής και κοινωνικής κατάστασης των
μέρων, πρέπει να προσδιορισθεί ...]».

II.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

ΥΠΕΡ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑ

ΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΑΞΙΩΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΖΩΗ.
Η γέννηση , ενός παιδιού είναι αποφασιστικής σημασίας για όλες τις
πτυχές της ζωής όχι μόνον της μητέρας αλλά και του πατέρα. Σε περίπτωση
ζημιογόνου γέννησης όλα τα αυξημένα προβλήματα και τις ευθύνες ανατροφής
ενός αρρώστου παιδιού τις επωμίζονται οι γονείς.
Η αναγνώριση αξίωσης αποζημίωσης για τους γονείς στις περιπτώσεις
αυτές συνοδεύεται από πολλά επιχειρήματα τόσον υπέρ όσο και κατά, τα οποία
είτε είναι νομικής είτε ηθικής φύσεως και βασικό σημείο έναρξης του
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προβληματισμού τους έχουν αν μπορεί η γέννηση ενός παιδιού (έστω και σοβαρά
άρρωστου) να θεωρηθεί ζημία.
Κατά μία άποψη, στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να αναγνωρίζεται
αξίωση αποζημίωσης για τους γονείς , καθώς λόγω του ιατρικού σφάλματος κατά
τον προγεννητικό έλεγχο, οι γονείς στερήθηκαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν,
ότι το έμβρυο πάσχει από κάποια σοβαρή γενετική ασθένεια, με αποτέλεσμα να
φέρουν στον κόσμο ένα παιδί που δεν θα έφερναν αν δεν είχε μεσολαβήσει το
ανωτέρω ιατρικό σφάλμα και η ζημία τους συνίσταται στην ανατροπή του
αναπαραγωγικού τους σχεδιασμού , ως έκφανση της προσωπικότητάς τους και του
δικαιώματος αυτοκαθορισμού τους.
Στον αντίποδα, η άποψη ότι η παραδοχή ενός τέτοιου δικαιώματος
φαίνεται να αναγνωρίζει ότι ως ζημιογόνο γεγονός θεωρείται η αυτή γέννηση του
παιδιού και η ύπαρξή του, κάτι που συγκρούεται κατάφορα με την συνταγματικά
κατοχυρωμένη προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ζωής.
Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό θα μπορούσε να αντικρουστεί με την άποψη
ότι η αναγνώριση αξίωσης αποζημίωσης στους γονείς για τις περιπτώσεις αυτές δεν
συνεπάγεται την αναγνώριση ότι η ίδια η γέννηση αποτελεί ζημία, αλλά ότι η ζημία
συνίσταται στην οικονομική επιβάρυνση ,και το ψυχολογικό άλγος των γονέων, που
συνοδεύει τέτοιου είδους γεννήσεις.
Ένα δεύτερο επιχείρημα κατά της αναγνώρισης αξίωσης αποζημίωσης για
τους γονείς για τις περιπτώσεις αυτές, επικεντρώνεται στην ανάγκη προστασίας του
συμφέροντος του παιδιού αρχή που διέπει το σύνολο του οικογενειακού μας
δικαίου, και σύμφωνα με την οποία το παιδί θα βίωνε μεγάλη θλίψη και απόρριψη
από την πληροφορία ότι οι γονείς του δεν το επιθυμούσαν λόγω της ασθένειάς του
και δεν θα το είχαν φέρει στον κόσμο εάν γνώριζαν ότι έπασχε από αυτή.
Και το επιχείρημα αυτό όμως αντικρούεται με την άποψη ότι κάτι τέτοιο
δεν είναι αρκετό για να παραγνωριστεί το αίσθημα δικαίου, αφού ο γιατρός θα
έμενε ατιμώρητος για την παράβαση του ιδιαίτερου καθήκοντος , που είχε.
Τέλος, ένα τρίτο επιχείρημα κατά της αναγνωρίσεως αξιώσεως
αποζημίωσης είναι ότι η αποδοχή της ουσιαστικά προωθεί ευγονικές επιλογές,
κατατάσσοντας

τους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας σε δεύτερης

κατηγορίας δημιουργώντας τους προβλήματα αυτοπεποίθησης και δημιουργώντας
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τον κίνδυνο να αντιμετωπίζονται από το κοινωνικό σύνολο ως πρόσωπα κατώτερα.
Ωστόσο, ούτε το επιχείρημα αυτό μπορεί να σταθεί δογματικά, αφού το έρεισμα
του δικαιώματος βρίσκεται στην διάταξη του άρθρου 304ΠΚ, όπου υπό
προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να προχωρήσουν σε τεχνητή
διακοπή της κύησης σε περίπτωση που το έμβρυο πάσχει από κάποια σοβαρή
γενετική ασθένεια. Με την διάταξη αυτή δεν προωθείται κάποια ευγονική αντίληψη
αλλά αντίθετα γίνεται μία προσπάθεια μέσα από την αξιοποίηση των διαγνωστικών
μέσων να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης σε ένα μελλοντικό πρόσωπο και στους
γονείς και να περιορισθεί η ανθρώπινη δυστυχία.
Μάλλον, λοιπόν, τα προβαλλόμενα επιχειρήματα κατά της αναγνώρισης
αξίωσης αποζημίωσης κρίνονται ανεπαρκή , αφού η ύπαρξη του πραγματικού
γεγονότος της ζημίας, που συνεπάγεται η γέννηση ενός άρρωστου παιδιού δεν
μπορεί να αγνοείται με μία απόλυτη αναγωγή στην προστασία της ανθρώπινης
αξίας και να μένει έτσι χωρίς καμία κύρωση ένα τόσο σοβαρό ιατρικό λάθος.
Το ιατρικό, λοιπόν, λάθος, συνίσταται στην προσβολή του δικαιώματος
του ανθρώπου να επιλέγει ελεύθερα και να αποφασίζει για το πότε θα
τεκνοποιήσει ή όχι. Ενώ ορθότερο είναι να αποκαθίστανται οι γονείς όχι μόνον
λόγω της στέρησης του δικαιώματος προγραμματισμού αλλά και λόγω της
ιδιαίτερης ψυχικής ταλαιπωρίας και θλίψης που βιώνουν από την ανατροφή ενός
βαριά άρρωστου παιδιού.63
Αναφορικά με την αναγνώριση του δικαιώματος αποζημίωσης στα ίδια τα
άρρωστα παιδιά έχει διατυπωθεί αντίστοιχη επιχειρηματολογία.
Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι επιδικάζοντας αποζημίωση στο ίδιο το παιδί
για την αναπηρία του, η οποία οφείλεται στην ίδια τη φύση του ουσιαστικά
εκλαμβάνεται η ζωή ως ζημία , που πρέπει να αποζημιωθεί , το οποίο acontrario ,
σημαίνει ότι ο ανάπηρος άνθρωπος δεν θα έπρεπε να έχει γεννηθεί , αφού η
«παύση» του ασθενούς θα ήταν ο μόνος τρόπος αποφυγής της ασθένειας , κάτι
τέτοιο όμως μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες , αφού ουσιαστικά αναγνωρίζει
ένα δικαίωμα στη μη γέννηση , ένα δικαίωμα «προγεννητικής ευθανασίας».
Όμως κάτι τέτοιο μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες τόσο στο θέμα
των αμβλώσεων όσο και στο θέμα της ιατρικής αστικής ευθύνης.
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Η δυνατότητα της εγκύου να διακόψει την κύηση για ευγονικούς λόγους,
είναι απόρροια του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός της ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπικότητάς της. Θα μπορούσε όμως να υποστηριχθεί ότι εάν
αναγνωριζόταν τέτοιο δικαίωμα στη μη γέννηση δημιουργείται και αντίστοιχη
υποχρέωση στις γυναίκες να διακόψουν την κύηση εάν μία προγεννητική εξέταση
δείξει την ύπαρξη αναπηρίας στο έμβρυο, μετατρέποντας έτσι μία ελευθερία του
προσώπου σε υποχρέωση. Επιπλέον, με την ίδια λογική αν το παιδί μπορεί να
εναγάγει τους γιατρούς για την ύπαρξή του γιατί να μην μπορεί να εναγάγει και
τους ίδιους τους γονείς του , που δεν προχώρησαν σε άμβλωση, κάτι με πολύ
σημαντικές επιπτώσεις για το οικογενειακό μας δίκαιο.
Η αναγνώριση μίας τέτοιας αξιώσεως πέραν από τον κλάδο του
οικογενειακού δικαίου θα δοκίμαζε και τον τομέα της ιατρικής αστικής ευθύνης,
αφού ουσιαστικά οι γιατροί θα είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για την ασθένεια αλλά και
για την ύπαρξη ανθρώπων, ενώ ο κίνδυνος για μία προληπτική ευγονική είναι
ορατός, αφού και μόνον με την υποψία ενός τέτοιου κινδύνου θα προωθείται η
λύση της αμβλώσεως. Η προληπτική ευγονική όμως στην γενίκευσή της (ποια είναι
τα όρια του κανονικού; Ποιες ασθένειες θα πρέπει να θέτουν σε εγρήγορση τους
ιατρούς; ) αναμφίβολα καταστρατηγεί τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της
ισότητας και της απόλυτης ανθρώπινης αξίας , που επιβάλλουν την απαγόρευση
των διακρίσεων των ανθρώπων με βάση την βιολογική τους κατάσταση. 64
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Το ζήτημα της ιατρικής ευθύνης λόγω πλημμελούς παροχής υπηρεσιών
στον προγεννητικό έλεγχο, με αποτέλεσμα τη γέννηση τέκνου με σοβαρή και μη
αναστρέψιμη ασθένεια , που θα μπορούσε να είχε διαγνωσθεί στο στάδιο αυτό,
έχει απασχολήσει τη διεθνή έννομη τάξη τα τελευταία πενήντα χρόνια, με μία από
τις γνωστότερες και πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις , την υπόθεση Perruche, ενώ
στην ελληνική έννομη τάξη τα τελευταία είκοσι έτη περίπου.
Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει διάταξη νόμου στην ελληνική έννομη τάξη , που να
απαγορεύει την άσκηση τέτοιων Αγωγών , ενώ οι εφαρμοστέες για τη θεμελίωση
της νομικής τους βάσης είναι το δίκαιο της αποζημίωσης και το ενοχικό δίκαιο.
Ειδικότερα:
I.

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΥΠΟΘΕΣΗ «Perruche»65:
Ενώ

μέχρι το 2000 η γαλλική νομολογία δεν δεχόταν τις αξιώσεις

«wrongfullife», με την πολύκροτη υπόθεση Perruche και την έκδοση της από
17.11.2000 απόφασης της Ολομέλειας του γαλλικού Αρείου Πάγου έχουμε
μεταστροφή της γαλλικής νομολογίας υπέρ της αναγνώρισης των αξιώσεων αυτών.
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Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης άρχισαν κατά το έτος 1982, όταν
η JosettePerrucheέμεινε έγκυος στο δεύτερο της παιδί . Επειδή την περίοδο εκείνη
το πρώτο της παιδί νοσούσε από την ασθένεια της ερυθράς και φοβούμενη μήπως
έχει μεταδοθεί και σε εκείνη η ασθένεια, καθώς γνώριζε ότι η ερυθρά θα μπορούσε
να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο έμβρυο, γνωστοποίησε στους γιατρούς
την πρόθεση της να προβεί σε άμβλωση σε περίπτωση , που είχε προσβληθεί και
εκείνη από την ασθένεια αυτή.
Μετά από σειρά εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη, οι γιατροί την
καθησύχασαν ότι ήταν ανοσοποιημένη στην ασθένεια αυτή. Ωστόσο, λίγους μήνες
αργότερα, το παιδί της γεννήθηκε με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα,
καρδιοπάθεια, κωφότητα και μερική τύφλωση, συμπτώματα τα οποία αποδόθηκαν
στο ότι η μητέρα είχε προσβληθεί από την ερυθρά.
Έτσι, οι γονείς αποφάσισαν να εναγάγουν τον γιατρό και το
μικροβιολογικό εργαστήριο και το Δικαστήριο σε πρώτο βαθμό το 1992 διαπίστωσε
την ύπαρξη ιατρικού σφάλματος και καταδίκασε τους ιατρούς ως υπεύθυνους για
την κατάσταση του παιδιού, να αποζημιώσουν τους γονείς και το ίδιο το παιδί.
Το Εφετείο του Παρισιού επικύρωσε μερικώς την ως άνω Απόφαση ως
προς την αποζημίωση των γονέων, αποδεχόμενο την ύπαρξη ιατρικού σφάλματος,
απέρριψες όμως τις αξιώσεις του παιδιού, καθώς αποφάνθηκε ότι η κατάσταση της
υγείας του είχε γενεσιουργό αιτία την ασθένεια της ερυθράς και δεν οφείλεται σε
ιατρικό σφάλμα.
Το Γαλλικό Ακυρωτικό μετά από αναίρεση, που άσκησαν οι γονείς του
παιδιού, το 1996 αναίρεσε την Απόφαση του Εφετείου , αποφαινόμενο ότι αιτία της
ζημίας του παιδιού είναι τα ιατρικά σφάλματα, και την παρέπεμψε στο Εφετείο της
Orleans.
Όμως, το 1999 το Δικαστήριο αυτό αρνήθηκε την επιδίκαση αποζημίωσης
για το παιδί, με την αιτιολογία ότι το ανθρώπινο ον δεν είναι δικαιούχος
δικαιώματος «να γεννηθεί ή να μην γεννηθεί», να ζει ή να μην ζει.
Εν τέλει την απάντηση κλήθηκε να δώσει η Ολομέλεια του Γαλλικού
Αρείου Πάγου, με την ιστορική απόφαση της 17ης Νοεμβρίου 2000, με την οποία
απεφάνθη:
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«Από τη στιγμή που τα λάθη, τα οποία διαπράχθηκαν από τον ιατρό και το
εργαστήριο, κατά την εκτέλεση συμβολαίων (συνημμένων με την μητέρα του
Nicolas), εμπόδισαν αυτήν να ασκήσει την επιλογή της να διακόψει την κύησή της,
για να αποφύγει τη γέννηση παιδιού με αναπηρία, αυτό το τελευταίο μπορεί να
ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας, η οποία προκύπτει από την αναπηρία αυτή
και προκλήθηκε από τα ανωτέρω λάθη.»Αναγνωρίστηκε δηλαδή το δικαίωμα του
τέκνου να αξιώσει αποζημίωση για το γεγονός ότι η μητέρα του λόγω ιατρικού
σφάλματος απώλεσε την ευκαιρία να προβεί σε άμβλωση. Πρόκειται αναμφίβολα,
για μία απόφαση τρομερά ανατρεπτική για τα τότε δεδομένα που βέβαια δεν ήταν
άμοιρη συνεπειών και αντιδράσεων.
Χαρακτηριστική είναι η αγόρευση του αντιεισαγγελέα του Α.Π. ,
JerrySainte- Rose, ο οποίος υποστήριξε ότι:
«η αναπηρία είναι το αποτέλεσμα της παθολογικής ασθένειας, από την
οποία προσβλήθηκε το παιδί από την αρχή της κύησης και τα ιατρικά σφάλματα,
χρονολογικά μεταγενέστερα της μόλυνσης του παιδιού, δεν συνέβαλαν καθόλου σε
αυτήν, από τη στιγμή που δεν υπήρχε καμία δυνατότητα θεραπείας.
Κατά τον αντιεισαγγελέα η παραδοχή ότι η αναπηρία είναι η άμεση
συνέπεια των σφαλμάτων που διαπράχθηκαν (αφού χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε
αναπηρία από τη στιγμή που η μητέρα θα είχε προχωρήσει στην άμβλωση)οδηγεί
στην παραδοχή ότι η «παύση» του ασθενούς είναι ο μόνος δυνατός τρόπος
αποφυγής της ασθένειας. Ο ισχυρισμός από κάποιους , ότι η γέννηση μπορεί να
αποτελέσει από μόνη της ζημία έρχεται σε αντίθεση με την συνταγματική αρχή της
ανθρώπινης αξίας.
Με τον τρόπο αυτό, ισχυρίστηκε ο αντιεισαγγελέας, ο θάνατος ή η
ανυπαρξία αναπτύσσονται σε ανώτερες και προτιμότερες αξίες από τη ζωή και
κατήγγειλε την ιδέα, σύμφωνα με την οποία κάποιες ζωές δεν έχουν αξία. Παρόλο
που είναι αναγκαία η καταβολή κάθε υλικής ενίσχυσης σε όσους έχουν υπό την
ευθύνη τους ανθρώπους, οι οποίοι πάσχουν από κάποια αναπηρία, και κρίνεται
απαραίτητη η επιδίκαση αποζημίωσης εις όφελος των γονέων του ατόμου που
πάσχει από την αναπηρία (αν αυτή προκλήθηκε από κάποιο ιατρικό ή άλλο
σφάλμα), είναι παρ’ όλα αυτά ιδιαίτερα αμφισβητούμενη η επιδίκαση αποζημίωσης
στο ίδιο το παιδί για μία αναπηρία, της οποίας αιτία είναι η ίδια η φύση του
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παιδιού και όχι ένα ιατρικό σφάλμα. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπήρξε ιατρικό
σφάλμα (η λανθασμένη ιατρική διάγνωση), όπως επίσης ότι υπήρχε ένας αιτιώδης
σύνδεσμος μεταξύ του σφάλματος και της γέννησης (αν η διάγνωση έδειχνε την
ύπαρξη ερυθράς, η μητέρα θα διέκοπτε την κύηση). Αν όμως η γέννηση ενός
ανάπηρου παιδιού μπορεί να αποτελέσει ζημία για τους γονείς του, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως ζημία για το ίδιο το παιδί. Με άλλα λόγια, το λανθασμένο αποτέλεσμα
της προγεννητικής εξέτασης οδήγησε στην απώλεια μιας δυνατότητας των γονέων ,
της δυνατότητας για διακοπή της κύησης. Όμως, η ύπαρξη της αναπηρίας δεν
μπορεί να αποδοθεί ούτε στους γιατρούς ούτε στις εξετάσεις στις οποίες
υποβλήθηκε η μητέρα. Είναι γνωστό ότι η απόδειξη της ευθύνης προϋποθέτει την
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξης (ή παράλειψης) και της ζημίας.
Στην προκειμένη όμως περίπτωση ούτε ο ιατρός ούτε το εργαστήριο , που έκανε τις
εξετάσεις, είναι η αιτία της αναπηρίας του παιδιού. Αντίθετα αυτή οφείλεται στην
ασθένεια , η οποία του μεταδόθηκε από τη μητέρα του και η οποία είναι
προγενέστερη της εσφαλμένης διάγνωσης. Συνεπώς, δεν υπήρχε ο αιτιώδης
σύνδεσμος μεταξύ πράξης και ζημίας και άρα, αντίθετα από όσα το δικαστήριο
αποφάσισε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ευθύνης.
Αναμφίβολα , η αναγνώριση του δικαιώματος αποζημίωσης του παιδιού
για την αναπηρία του

άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου, αφού κατά πολλούς

αναγνώριζε στο παιδί το δικαίωμα να μην γεννηθεί , αξιολογώντας τη ζωή με
αναπηρία ως κατώτερης τάξεως από την ζωή με αναπηρία κατά σαφή
καταστρατήγηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της αξίας της ζωής και
της ισότητας. Μάλιστα, υποστηρίχθηκε ότι μέσα από την επίφαση της αποζημίωσης
εκφράζονται ευγονικές αντιλήψεις , σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι άνθρωποι , που
αντιμετωπίζουν αναπηρίες να θεωρούνται «κατώτεροι» και ότι βρίσκονται σε μία
βιολογική κατάσταση την οποία δεν αξίζει κάποιος να ζει.
Χαρακτηριστική είναι η δημοσίευση σε δημοσίευμα της εφημερίδας
“LeMonde”, σύμφωνα με το οποίο εκατό οικογένειες συνενώθηκαν σε ένα σύλλογο
γονέων ενάντια στην φοβία της αναπηρίας και την 1η Δεκεμβρίου 2000 κατέθεσαν
Αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη από παράνομη δικαστική ενέργεια , με τη
σκέψη ότι το Γαλλικό Ακυρωτικό υιοθέτησε την αρχή της δυσμενούς διάκρισης
μεταξύ των υγιών ανθρώπων και αυτών που πάσχουν από αναπηρία και προέβη
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στην έκδοση μίας απόφασης , η οποία ουσιαστικά μετατρέπει την τεχνητή διακοπή
της κύησης σε υποχρέωση.
Πάντως, ο Γάλλος νομοθέτης έσπευσε να αποφύγει την καθιέρωση
παρόμοιας νομολογιακής τάσης με την θέσπιση του νόμου 303 της 4 ης Μαρτίου
2002, ύστερα από πρόταση του πρώην Υπουργού Υγείας Jean–FrancoisMatteiτην 3η
Δεκεμβρίου 2001 και τη σύμφωνη γνώμη του τότε Υπουργού BernardKouchner .
Βάσει του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, «κανείς δεν μπορεί να
επικαλεστεί ζημία που οφείλεται σε μόνο το γεγονός ότι γεννήθηκε».
Η δε παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου τονίζει ότι «το πρόσωπο που
γεννήθηκε με σοβαρή αναπηρία συνεπεία ιατρικού σφάλματος δικαιούται
αποζημίωση, μόνον εφόσον το σφάλμα προκάλεσε άμεσα την αναπηρία ή την
επιδείνωσε ή δεν επέτρεψε τη λήψη μέτρων για την άμβλυνσή της». Επιπλέον, ο
νόμος αυτός τονίζει ότι τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία θα αναλάβει η
κοινωνική πρόνοια , διάταξη η οποία έχει μείνει άνευ εφαρμογής.
Ο νόμος αυτός ενόψει και της αναδρομικότητάς του, προκάλεσε την
καταδίκη της Γαλλίας από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με δύο αποφάσεις της 6ης Οκτωβρίου 2005.66
Οι πολέμιοι της απόφασης Perruche ουσιαστικά παραγνωρίζουν, ότι αυτό
που αποκαθίσταται είναι η αναπηρία και οι οδυνηρές συνέπειές της.
Εκείνο που στην πραγματικότητα θέλει να αποζημιώσει δεν είναι η ίδια η
ζωή αλλά οι οικονομικές συνέπειες των σοβαρών σωματικών και νοητικών
δυσπλασιών του παιδιού.
Η επελθούσα ζημία , λοιπόν, είναι ένα πραγματικό γεγονός ελεύθερο
οποιασδήποτε αξιολογικής κρίσης περί ύπαρξης ή μη δικαιώματος στη γέννηση ή τη
μη γέννηση.67
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ:
Οι περισσότερες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων κρίνουν αξιώσεις
χρηματικής ικανοποίησης των γονέων και όχι αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία,
ενώ για τις αξιώσεις του παιδιού η γενική τάση που έχει επικρατήσει στη νομολογία
είναι η απόρριψη των αξιώσεων του παιδιού.
66
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Η δυσκολία για θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης συνίσταται στην
εξεύρεση

του αιτιώδους συνδέσμου, μεταξύ ιατρικού σφάλματος και ζημίας.

Χαρακτηριστική ως προς το σκεπτικό της είναι η ΑΠ 154/2011, σύμφωνα με την
οποία:
«… αληθή υποτιθέμενα τα αναφερόμενα σ` αυτήν πραγματικά περιστατικά, δεν
υπάρχει η αναγκαία συνάφεια μεταξύ της επικαλούμενης αμέλειας της εναγόμενης
ιατρού περί τον προγεννητικό έλεγχο και του επελθόντος αποτελέσματος, αφού η
φερόμενη ως άνω πάθηση του ενάγοντος ήταν συμφυής προς την εκ των υστέρων
διαπιστωθείσα γεννητική του παρουσία (επιπρόσθετο υλικό στο χρωμόσωμα 13)
και όχι απότοκος του προγεννητικού ελέγχου.»
Ομοίως και η υπ’ αριθμόν 2384/2005 Απόφαση του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία:
«….Τέλος δε πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος
μεταξύ της επικαλούμενης στην κρινομένη αγωγή παράνομης και υπαίτιας
συμπεριφοράς και της ζημίας που προκλήθηκε, δηλαδή της γέννησης του τέκνου με
αναπηρία, αφού ακόμη και στην περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι υπήρχε
παράλειψη τον εναγομένου ιατρού, αυτή δεν ήταν αντικειμενικά δυνατή να
αποτρέψει το ζημιογόνο αποτέλεσμα, δηλαδή την αποφυγή γέννησης του βρέφους
με αναπηρία. Ακόμη και αν η επικαλούμενη ζημία εντοπιστεί στην παράλειψη του
εναγομένου

να

συστήσει

στη

δεύτερη

ενάγουσα

στη

διενέργεια

υπερηχογραφήματοςII επιπέδου και την έλλειψη έτσι της στέρησης του
δικαιώματος των εναγόντων επιλογής διακοπής της κύησης, οπότε ο προσδιορισμός
της ζημίας σε σχέση με αυτή είναι η προσβολή του δικαιώματος επιλογής διακοπής
της κύησης, αιτιώδης σύνδεσμος δεν υφίσταται αφού θα έπρεπε να μεσολαβήσει
αφενός διενέργεια υπερηχογραφήματος για την διαπίστωση των συγγενών
ανωμαλιών ,

που όπως προαναφέρθηκε η διαγνωστική ευαισθησία στην

ανίχνευση των σοβαρών συγγενών ανωμαλιών του νεογνού ανέρχεται στο 70-75%,
ενώ των ελαφρών συγγενών ανωμαλιών στο 40-45%, αφετέρου η απόφαση των
γονέων για διακοπή της κύησης σε περίπτωση διαπίστωσης αναπηρίας στο στάδιο
του προγεννητικού ελέγχου, γεγονότα δηλαδή τα οποία ανάγονται σε πράξεις
τρίτων προσώπων και τα οποία δεν μπορούσε αντικειμενικά να προβλέψει ο
εναγόμενος.. Συνεπώς η αναπηρία και οι πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες που
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διαγνώσθηκαν με τη γέννηση του τέκνου των εναγόντων δεν έχουν γενεσιουργό
αιτία ενέργεια ή παράλειψη του εναγομένου ιατρού. Κατ` ακολουθία όλων των
ανωτέρω η αγωγή των εναγόντων έπρεπε να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που είπε τα αντίθετα και δέχθηκε ότι ο
εναγόμενος δεν συνέστησε τη διενέργεια του υπερηχογραφήματος II επιπέδου και
συνεπώς υπήρχε αμέλεια του εναγομένου και έκανε δεκτή την αγωγή κατά ένα
μέρος κακώς εκτίμησε τις αποδείξεις και έσφαλε. Άρα η έφεση του εναγομένου και
οι πρόσθετοι αυτής λόγοι , με τους οποίους ο εκκαλών αυτός παραπονείται για
κακή εκτίμηση των αποδείξεων ,είναι ουσιαστικά βάσιμη . Αντίθετα η έφεση των
εναγόντων ,με την οποία επίσης αυτοί παραπονούνται για κακή εκτίμηση των
αποδείξεων, είναι ουσιαστικά αβάσιμη…».
Στο ίδιο πνεύμα και η υπ΄ αριθμόν 1195/2014 Απόφαση του ΠΠρΑθ:
«…Απορριπτέα ως μη νόμιμη τυγχάνει η αγωγή αναφορικά με τα κονδύλιά της που
αφορούν στην επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης καθώς και
αποζημίωσης του άρθρου 931 ΑΚ με φερόμενη δικαιούχο αυτών την ...... ,
εκπροσωπουμένη στην παρούσα δίκη, λόγω της ανηλικότητάς της, από την πρώτη
ενάγουσα μητέρα της, η οποία και ασκεί τη γονική της μέριμνα. Ειδικότερα, πέραν
του γεγονότος ότι, εν προκειμένω, οι εναγόμενοι δεν προξένησαν στο γεννηθέν
τέκνο σωματική βλάβη και δη αναπηρία ή παραμόρφωση, ως απαιτεί η διάταξη του
άρθρου 931 ΑΚ, στην οποία ερείδεται η ένδικη αγωγή, αναφορικά με τις αξιώσεις
του εκπροσωπουμένου από την πρώτη ενάγουσα ανήλικου τέκνου, λόγω εγγενούς
παθογένειάς του, η ζημία και η ηθική βλάβη του ως άνω τέκνου, θα μπορούσε να
αποφευχθεί μόνο με την αποτροπή της γέννησής του, κατά το χρόνο που ήταν
κυοφορούμενο (διακοπή της κύησης), αφού για τη θεμελίωση των ανωτέρω
αγωγικών αξιώσεών του (ήτοι αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης) γίνεται επίκληση στην ένδικη αγωγή, αυτού ακριβώς του γεγονότος,
δηλαδή της παράλειψης των εναγομένων να διαγνώσουν τον αυξημένο κίνδυνο να
πάσχει αυτό, ως έμβρυο, από σύνδρομο Down και ακολούθως να ενημερώσουν
σχετικά προς τούτο τους γονείς του (πρώτη και δεύτερη των εναγόντων), ώστε
εκείνοι να προβούν στη διακοπή της κύησης.
Ωστόσο, η γέννηση της θυγατέρας των πρώτης και δευτέρου των
εναγόντων και η διατήρησή της στη ζωή, έστω και με σοβαρότατα προβλήματα
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υγείας, έχει μεγαλύτερη αξία και υπερτερεί, ως έννομο αγαθό (άρθρο 2 παρ. 1
Συντάγματος), από την αποτροπή της ύπαρξης ζωής, η οποία θα επερχόταν ως
αποτέλεσμα της επιτρεπτής διακοπής της κύησης.
Δεν είναι δυνατό δηλαδή, να υφίσταται ζημία και ηθική βλάβη, όποιος
γεννήθηκε έστω και με αναπηρία (νοητική ή σωματική) και δεν επιτεύχθηκε η μη
γέννησή του από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, καθόσον από το σύνολο των
αγαθών που συνθέτουν την ανθρώπινη προσωπικότητα το υπέρτερο όλων είναι η
ανθρώπινη ζωή και για το λόγο αυτό η προστασία της προέχει έναντι όλων των
άλλων (ΠΠρΘεσ 2839/2008, ΠΠρΑΘ 2487/2004 δημοσιευμένες σε ΤΝΠ ΔΣΑ, Μ.
Σταθόπουλος, «Αποζημίωση και προστασία προσωπικότητας ανάπηρου παιδιού»,
σε ΧρΙΔ 2009, σελ. 98, ιδίως σελ. 102), ενώ, περαιτέρω, ελλείπει η αιτιώδης
συνάφεια μεταξύ του εκτιθέμενου στην αγωγή διαγνωστικού σφάλματος των
εναγομένων και της αναπηρίας του τέκνου από την ως άνω εγγενή παθογένειά του,
που διαγνωστικώς δεν προβλέφθηκε, άλλωστε δε, η ορθή διάγνωση εκ μέρους των
εναγομένων θα είχε οδηγήσει στη διακοπή της κύησης και στη μη γέννησή του,
όπως εκτίθεται στην αγωγή [ΑΠ 154/2011 ΧρΙΔ 2012, 591, Κ. Ρούσσος, ο.α., σελ.
471, με παραπομπές και στη διεθνή νομολογία για το θέμα της όμοιας νομικής
αντιμετώπισης περί της μη νομιμοποίησης του παθογενούς παιδιού για την άσκηση
αξιώσεων αποζημίωσης (wrongful birth), καθώς και σελ. 472]. Εξάλλου, επίσης
απορριπτέα ως μη νόμιμη τυγχάνει η αγωγή αναφορικά με τους λοιπούς ενάγοντες,
ήτοι τους τρίτη, τέταρτο, πέμπτη, έκτο και έβδομη. Ειδικότερα, οι τρίτη, τέταρτος,
πέμπτη, έκτος και έβδομη ενάγοντες (ετεροθαλής αδελφή, παππούς και γιαγιά της
μητρικής γραμμής και παππούς και γιαγιά της πατρικής γραμμής) είναι εμμέσως
ζημιωθέντες (σημειωτέον ότι μόνη περίπτωση αναγνώρισης έμμεσης προσβολής
τρίτου προσώπου το οποίο δεν είναι άμεσα προσβληθείς αποτελεί η θανάτωση
συγγενικού προσώπου και η αξίωση ψυχικής οδύνης, άρθρο 932 παρ. 3 ΑΚ),
επομένως δεν νομιμοποιούνται στην έγερση αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης, καθώς στο πλαίσιο της ιδιώνυμης ευθύνης από προγεννητικό
έλεγχο, ως εν προκειμένω, άμεσα ζημιωθείσα τυγχάνει η μητέρα του παθολογικού
τέκνου, για λόγους που ανάγονται στην έλλειψη ενημέρωσης και στέρησης της
δυνατότητας επιλογής διακοπής ή μη της κύησης, ως ειδικότερης έκφανσης της
προσωπικότητας της. …».
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2487/2004 Απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών οι γονείς- ενάγοντες είχαν αναθέσει στους εναγόμενους
γιατρούς γυναικολόγους την παρακολούθηση της κύησης της μητέρας. Όλες οι
εξετάσεις κατά το στάδιο του προγεννητικού ελέγχου βεβαίωναν σύμφωνα με τους
γιατρούς ότι το παιδί που θα έφερναν στον κόσμο θα ήταν υγιές. Όταν όμως
γεννήθηκε το τέκνο διαγνώσθηκε με «φωκομέλεια αριστερού άνω άκρου». Οι
γονείς υποστήριξαν ότι η παθογένεια αυτή δεν διαπιστώθηκε από τους γιατρούς
λόγω πλημμελούς προγεννητικού ελέγχου και ότι εάν γνώριζαν ότι το παιδί τους θα
γεννιόταν με τη σοβαρή αυτή αναπηρία, θα είχαν προβεί σε άμβλωση. Αίτημά τους
η χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, που υπέστησαν , καθώς η γέννηση
ενός παιδιού με αναπηρία τους προξενούσε μεγάλη θλίψη και οδύνη.
Το Δικαστήριο απέρριψε αφενός το αίτημά τους ως μη νόμιμο, καθώς
ήταν έμμεσα ζημιωθέντες εκ της αδικοπραξίας και προχώρησε στην διατύπωση
μίας πολύ ενδιαφέρουσας θέσης για την αναγνώριση αξιώσεως για το ίδιο το
τέκνο, σύμφωνα με την οποία:
« … ούτε το ίδιο το ανήλικο δια των γονέων του θα μπορούσε να ζητήσει χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ
της αποδιδόμενης στους εναγόμενους παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά, της
παραλείψεως δηλαδή των εναγομένων ιατρών να διαγνώσουν κατά τον
υπερηχογραφικό έλεγχο την ανατομική ανωμαλία του άκρου του τέκνου και της
επικαλούμενης ηθικής βλάβης αυτού, αφού την ανατομική ανωμαλία , συνεπεία της
οποίας το τέκνο υφίσταται τώρα και θα υφίσταται στο μέλλον και στο μέλλον
ψυχικό πόνο και ταλαιπωρία , δεν προκάλεσαν οι εναγόμενοι ιατροί . Εξάλλου, κατά
τα εκτιθέμενα στην αγωγή , η επικαλούμενη ηθική βλάβη του τέκνου θα μπορούσε
να αποτραπεί μόνο με το θάνατο αυτού (διακοπή κύησης) κατά το χρόνο, που ήταν
κυοφορούμενο, αφού οι ιατροί δεν ενημέρωσαν τους γονείς για την ανατομική
ανωμαλία του άκρου του. Όμως η γέννηση του τέκνου και η διατήρησή του στη ζωή
με την εν λόγω ανατομική ανωμαλία έχει μεγαλύτερη αξία και υπερτερεί ως έννομο
αγαθό από το αποτέλεσμα που θα συνεπαγόταν η έστω και επιτρεπτή διακοπή της
κύησης …».
Η υπ΄ αριθμόν 4865/ 2006 Απόφαση του ΠΠρΑθ εμφανίζεται περισσότερο
ευμενής απέναντι στους γονείς- ενάγοντες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση , οι
[72]

ενάγοντες μετέβησαν στο τμήμα προγεννητικού ελέγχου γνωστού μαιευτηρίου κατά
τον τρίτο μήνα της κύησης , όπου ελήφθησαν από τη μητέρα χοριακές λάχνες με τη
μέθοδο της διπλής βελόνας .
Στην συνέχεια τα δείγματα αυτά εστάλησαν στο εναγόμενο διαγνωστικό
κέντρο , ώστε να διεξαχθεί μοριακός και χρωμοσωματικός έλεγχος του εμβρύου. Τα
αποτελέσματα ήταν αρνητικά και για τους δύο ελέγχους.
Ωστόσο, το τέκνο, που γεννήθηκε εμφάνιζε εικόνα παιδιού με σύνδρομο
Down .
Έτσι, οι ενάγοντες ήγειραν αγωγή αιτούμενοι τις δαπάνες διατροφής του
τέκνου μέχρι το προσδόκιμο όριο ζωής για τα άτομα με σύνδρομο Down , καθώς και
χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, που υπέστησαν .
Εκτός από τις περί αδικοπραξιών διατάξεις νομική βάση της αγωγής τους
αποτελούσε και η παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς τους λόγω στέρησης
του δικαιώματος να αποφασίσουν για την τεκνοποιία και ειδικότερα του
δικαιώματος να προβούν σε τεχνητή διακοπή της κύησης, την οποία είχαν
αποφασίσει σε περίπτωση που το τέκνο τους έπασχε από το εν λόγω σύνδρομο.
Το Δικαστήριο παρότι απέρριψε το αίτημα για την επιδίκαση των δαπανών
διατροφής επί τη βάσει της έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης διέταξε την
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης αναφορικά με το εάν από τον διενεργηθέντα
προγεννητικό έλεγχο θα μπορούσε να διαγνωστεί η ύπαρξη συνδρόμου Down.
Έκρινε δε νόμιμη την αξίωση των εναγόντων για αποκατάσταση της ηθικής
βλάβης, που υπέστησαν με βάση τη σκέψη ότι η αιτούμενη χρηματική ικανοποίηση
δεν αφορούσε την ηθική βλάβη του τέκνου, αλλά την προσβολή της
προσωπικότητας των ίδιων των γονέων στην ιδιαίτερη έκφανση της ελευθερίας
τους να αποφασίσουν για τη γέννηση του τέκνου τους.
Περαιτέρω, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι το Σύνταγμα, με τη διάταξη του
άρθρου 2 παρ. 1 , προστατεύει και την αγέννητη ζωή , «αφού και αυτή έχει εν
δυνάμει ανθρώπινη αξία» και κατά συνέπεια προστατεύει το κυοφορούμενο.
Παρόλα

αυτά,

το

Δικαστήριο

δέχθηκε

ότι

η

προστασία

του

κυοφορούμενου δεν μπορεί να υπερισχύσει της ελευθερίας ανάπτυξης της
προσωπικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 Σ, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για
περίπτωση εναρμόνισης συγκρουόμενων συνταγματικών επιταγών, «η οποία οδηγεί
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, κατ’ αρχήν στην αναγνώριση ενός συνταγματικού δικαιώματος της εγκύου σε ένα
πρώιμο στάδιο της κύησης , να αποφασίσει την διακοπή της εγκυμοσύνης από
κοινού με τον πατέρα του τέκνου στο πλαίσιο του συζυγικού βίου».
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, νομικό έρεισμα για την παραπάνω θέση
αποτελεί το άρθρο 304 παρ. 4 ΠΚ , όπου ο ίδιος ο νομοθέτης σταθμίζει τα ως άνω
συγκρουόμενα έννομα αγαθά.
Έτσι, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η ανωτέρω ρύθμιση έχει σκοπό «την
απαλλαγή των γονέων και της οικογένειας από ψυχική και σωματική επιβάρυνση»
και «καταλαμβάνει κάθε σοβαρή ανωμαλία, σωματική ή ψυχική», επομένως και
στην περίπτωση των παιδιών , που πρόκειται να γεννηθούν με σύνδρομο Down.
Από τα ανωτέρω, συνάγεται εμφανώς ότι η θέση της ελληνικής νομολογίας
είναι κατάφορα αντίθετη με την αναγνώριση τέτοιων αξιώσεων με τη νομική βάση
της αδικοπραξίας, με το σκεπτικό ότι η γέννηση του τέκνου και η διατήρησή του στη
ζωή με την εν λόγω ανατομική ανωμαλία έχει μεγαλύτερη αξία και υπερτερεί ως
έννομο αγαθό από το αποτέλεσμα, που θα συνεπαγόταν ή έστω και επιτρεπτή
διακοπή της κύησης, αφού η αξία του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Σ) και η
προστασία της ζωής αποτελεί συνταγματικά υπέρτερη αξία και προηγείται σε
περίπτωση σύγκρουσης.
Όπως είδαμε ανωτέρω γι’ αυτές τις περιπτώσεις η κρατούσα γνώμη
νομολογιακά είναι ότι είναι δικαιούχοι οι γονείς χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης βάσει των άρθρων 57-59ΑΚ.
Αναμφίβολα, οι περιπτώσεις wrongful life θέτουν επί τάπητος ζητήματα
θεμελιώδους σημασίας για την ιατρική αστική ευθύνη, όπως τις έννοιες του
ιατρικού λάθους και του αιτιώδους συνδέσμου. Το ιατρικό λάθος στις περιπτώσεις
αυτές ανάγεται στη διάγνωση όσον αφορά τον αιτιώδη σύνδεσμο ορθά
παρατηρείται ότι έχουμε μόνο έμμεση αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ιατρικού
σφάλματος και των προβλημάτων υγείας, με τα οποία γεννήθηκε το τέκνο.
Έτσι, εκφράζεται η άποψη ότι η πλημμελής ενημέρωση από την πλευρά του ιατρού
προκάλεσε μόνο τη στέρηση μίας επιλογής , το οποίο όμως δεν αναγνωρίζεται ως
έννομο αγαθό.
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Από την άλλη πλευρά, εκφράζεται η άποψη ότι το ζημιογόνο αποτέλεσμα
δεν είναι η ζωή με την αναπηρία αυτή κάθε αυτή αλλά το γεγονός ότι ένα άτομο
υποφέρει σωματικά και ψυχικά εξαιτίας του ιατρικού αυτού λάθους .
Ρηξικέλευθη εμφανίζεται η εφαρμογή στις περιπτώσεις αυτής από τη
νομολογία της διάταξης της ΑΚ 57 , που φαίνεται να αναπληρώνει κάπως το κενό
στη νομοθεσία που υφίσταται για τις περιπτώσεις αυτές.
Ωστόσο, τόσον τα επιχειρήματα υπέρ όσο και κατά της αναγνώρισης
τέτοιων αξιώσεων έχουν ένα ισχυρό νομικό υπόβαθρο και ορθότερο είναι η εξέταση
της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και μεμονωμένα και όχι μία γενίκευση, που θα
οδηγούσε σε μία απόλυτη θέση.68

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: WRONGFUL BIRTH- WRONGFUL LIFE – Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
Αναμφίβολα, η έγερση Αγωγών αποζημίωσης στις περιπτώσεις ζημιογόνου
γέννησης και ζημιογόνου ζωής εγείρουν σημαντικά νομικά, κοινωνικά και ηθικά
διλήμματα. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, με την κατάφαση μίας τέτοιας
δυνατότητας και την αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών από μία έννομη τάξη
μπορεί να θεωρηθεί ότι η τελευταία αξιολογεί το έννομο αγαθό της ζωής (έστω και
με αναπηρία) ως υποδεέστερο από αυτό της ύπαρξης.
Με τον τρόπο όμως αυτό διακυβεύονται συνταγματικές αρχές, που
αντανακλούν θεμελιώδεις ηθικές αξίες, όπως αυτή της απόλυτης αξίας της
ανθρώπινης ζωής και της ισότητας. Ενώ ενυπάρχει ο κίνδυνος να αντανακλώνται
ευγονικές ιδέες υπό το πρόσχημα του δικαιώματος αποζημίωσης.
Θα μπορούσε φιλοσοφικά να θεωρηθεί η γέννηση ενός προσώπου ως ζημία,
μπορεί δηλαδή η ίδια η ύπαρξη να θεωρηθεί ως ζημία , που να θεμελιώνει
δικαίωμα αποζημίωσης; Μπορεί η αξία του προσώπου να σταθμιστεί ανάλογα με το
εάν είναι υγιές ή όχι , κατατάσσοντας το τελευταίο σε μία υποδεέστερη κατηγορία;
Η αξία της ζωής, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την αρχή της ελευθερίας,
της ισότητας και του προσώπου, αποτελεί αντικείμενο όχι μόνον του νομικού
προβληματισμού αλλά και μείζονος σημασίας για την ηθική φιλοσοφία.
68

Βλάχου, “Wrongful Life- Wrongful Birth”, Η Διεθνής Νομολογία Και Η Επίδρασή της στην ελληνική,
Digesta 2008, 456-460.
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Για τον λόγο αυτό , μία αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων δικαίου από τα
Δικαστήρια, προϋποθέτει μία βιοηθική επισκόπηση του ζητήματος, καθότι τα
διλήμματα , που καλείται να επιλύσει ο Δικαστής αντικατοπτρίζουν μείζονος
σημασίας ηθικούς προβληματισμούς περί της εγγενούς αξίας της ζωής και της
σημασίας της ύπαρξης αλλά και της ενήμερης συγκατάθεσης, της ελευθερίας και
της αυτονομίας του προσώπου.
Το έμβρυο αποτελεί πρόσωπο; Έχει ηθικό στάτους; Θα μπορούσε υπό όρους η
ζωή να θεωρηθεί ζημία; Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να επικαλεστεί το δικαίωμα
του τέκνου να μη γεννηθεί; Η ζωή έστω και με αναπηρία δεν έχει απόλυτη αξία; Η
αναγνώριση αξιώσεων για ζημιογόνο ζωή προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια;
Αυτοί οι προβληματισμοί σε συνάρτηση τόσον

με την

αυτονομία του

προσώπου των γονέων, οι οποίοι χάνουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα υγιές
παιδί παρά τις προσδοκίες τους εξαιτίας του ιατρικού σφάλματος στον
προγεννητικό έλεγχο και με την αυτονομία του ανάπηρου παιδιού όσο με την αρχή
της αξιοπρέπειας και την υποχρέωση

της ενήμερης συγκατάθεσης και των

σοβαρών διαστάσεων , που παίρνουν υπό το πρίσμα των αξιώσεων αυτών, θα
επιχειρηθούν να αναλυθούν παρακάτω, ώστε να αξιολογηθεί και ηθικά –
φιλοσοφικά η αναγνώριση τέτοιων αξιώσεων.
Τέλος, μείζονος σημασίας, για την ολιστική αντιμετώπιση των ως άνω
προβληματισμών σε ένα δικαιοπολιτικό επίπεδο

είναι να αντιμετωπιστούντα

ανωτέρω διλήμματα υπό το πρίσμα της διανεμητικής δικαιοσύνης, καθώς μέσα
από τα νομικά αδιέξοδα, που αναδείχθηκαν και που αντανακλούν θεμελιώδεις
ηθικές αρχές , η επιλογή της αναγνώρισης δικαιώματος αποζημίωσης σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι δυνατόν να διακυβεύει τόσον την ίδια την ratio των νομικών
αυτών διατάξεων όσο και την προστασία θεμελιωδών συνταγματικών αρχών.
I.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ WRONGFUL BIRTH ΚΑΙ WRONGFUL LIFE.

Στην

ηθική

φιλοσοφία

του

Καντ,

η

έννοια

του

προσώπου

αποτελείθεμελιώδηέννοια .
Ο κόσμος, κατά τον Καντ διακρίνεται σε πρόσωπα και πράγματα. «Πρόσωπο»
είναι το έλλογο ον που έχει αξιοπρέπεια, δηλαδή διαθέτει μία μη ανταλλάξιμη, ίση,
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εγγενή και απόλυτη αξία (μία αξία άνευ όρων, μη αντικαταστάσιμη) καθότι διαθέτει
ηθική υπόσταση.
Η αξία των προσώπων δεν σταθμίζεται γι’ αυτό δεν έχουν τιμή σε αντίθεση με
τα πράγματα που έχουν τιμή. Τα πράγματα έχουν σχετική αξία ως μέσα , τα
πρόσωπα όμως έχουν απόλυτη και απαραβίαστη αξία και είναι αυτοσκοποί. Τα
πρόσωπα, εγείρουν αξιώσεις αλλά φέρουν και υποχρεώσεις ακριβώς λόγω της
ικανότητας τους για αυτονομοθεσία και αυτουργία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Καντ :
«Η αξία κάθε πράγματος, το οποίο μπορεί να πετυχαίνεται με την πράξη μας,
είναι πάντα σχετική {κάτω από όρους}. Τα όντα των οποίων η ύπαρξη δεν εξαρτάται
από την θέλησή μας αλλά από την φύση, εάν είναι άλογα όντα έχουν σχετική αξία
ως μέσα, και γι’ αυτό ονομάζονται πράγματα ∙ αντίθετα τα έλλογα όντα ονομάζονται
πρόσωπα: η φύση τους τα ξεχωρίζει ως αυτοσκοπούς, δηλαδή ως κάτι που δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο. Άρα ένα πρόσωπο περιορίζει την
αυθαίρετη θέληση (και είναι αντικείμενο σεβασμού). Τα πρόσωπα δεν είναι λοιπόν
απλώς υποκειμενικοί σκοποί, των οποίων η ύπαρξη ως αποτέλεσμα των πράξεων
μας έχει μόνο για μας μιαν αξία ∙ παρά είναι αντικειμενικοί σκοποί, είναι δηλαδή
όντα των οποίων η ύπαρξη είναι αυτοσκοπός, και μάλιστα τέτοιου είδους, που δεν
μπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλο σκοπό και να γίνει ένα απλό μέσο, γιατί
χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να βρεθεί ποτέ τίποτα που να κατέχει απόλυτη αξία.
Αλλά εάν κάθε αξία ήταν σχετική {= κάτω από όρους} και συνεπώς τυχαία, δεν θα
μπορούσε να βρεθεί για τη λογική ένα ανώτατο ηθικό αξίωμα».
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Επιπλέον:
«Μέσα στο κράτος των σκοπών το κάθε τι έχει είτε μία τιμή είτε μία
αξιοπρέπεια. Ό, τι έχει μία τιμή, μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο ισότιμό
του. Ό, τι όμως είναι υπεράνω κάθε τιμής, και συνεπώς δεν έχει κανένα ισότιμό του,
αυτό έχει αξιοπρέπεια …. αλλά εκείνο που αποτελεί τον αναγκαίο όρο, κάτω από τον
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I.KANT, GrundlegungzurMetaphysikderSitten, Riga, JohannFriedrichHartknoch, 1785, το οποίο
συμπεριλαμβάνεται στο Kant’ s GesammelteSchriften,
AusgabederKöniglichPreussischenAkademiederWissenschaften (κατόπιν,
DeutscheAkademiederWissenschaftenzuBerlin), Berlin, W. de Gruyter, 1903-, vol. 4: 417 [στο εξής
GMS, με αναφορά στον τόμο και τη σελίδα έκδοσης της Πρωσικής Ακαδημίας]∙ ελλην. έκδ. ΚΑΝΤ, Τα
Θεμέλια Της Μεταφυσικής των Ηθών [στο εξής ΘΜΗ], μτφ. Γ. Τζαβάρα, Αθήνα, Δωδώνη, 1984, σελ.
80-81.
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οποίο ένα ον μπορεί να γίνει αυτοσκοπός, δεν έχει μόνο μία σχετική αξία, δηλαδή
μία τιμή, αλλά έχει μία εσωτερική αξία δηλαδή αξιοπρέπεια» . 70
Επίσης, «ένα πρόσωπο που έχει αξιοπρέπεια διαθέτει μια εσωτερική, απόλυτη,
αναντικατάστατη αξία»
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Η έννοια του προσώπου, λοιπόν στην ηθική θεωρία του Καντ αποτελεί μία
θεμελιώδη έννοια, η οποία αποδίδεται στα έλλογα όντα και η οποία εγείρει
αξιώσεις και μας περιορίζει καθώς τα πρόσωπα διαθέτουν μία απόλυτη αξία, που
καλείται αξιοπρέπεια και είναι αναντικατάστατη.
Η έννοια του προσώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν της
προσωπικότητας, την οποία διαθέτει κάθε δρών υποκείμενο. Πρόσωπο, λοιπόν,
είναι το έλλογο ον, που δύναται να θέτει και να πραγματοποιεί σκοπούς, είναι
ελεύθερο να μεταβάλλει την αιτιότητα της πράξης και να λογοδοτεί γι’ αυτήν, αλλά
και εκείνο που εν δυνάμει διαθέτει αυτές τις δυνατότητες όσο κι αν στην πράξη
μπορεί να έχει απολέσει αυτές κατά ένα μέρος ή εντελώς (όπως στην περίπτωση
των ατόμων σε μόνιμη κωματώδη κατάσταση) . 72
Για τον Καντ, λοιπόν, το πρόσωπο συνδέεται με την έλλογη ικανότητα, την
αξιοπρέπεια , την ισότητα, την ελευθερία και την αυτονομία.
Ειδικότερα:
Θεμέλιο της ηθικής θεωρίας του Καντ αποτελεί ο Λόγος. Ο Λόγος συνιστά
την χαρακτηριστική ικανότητα του ανθρώπου (ως έλλογου όντος) να απαλλάσσεται
από εγωιστικά κίνητρα, να θέτει και να πραγματοποιεί σκοπούς, να διακόπτει την
αιτιακή αλυσίδα των φυσικών φαινομένων και να λογοδοτεί για τις πράξεις του
στον εαυτό του και στους άλλους.
Ο Λόγος, που προτάσσει ο Καντ είναι ο Καθαρός Πρακτικός Λόγος, ο οποίος
ταυτίζεται με τη καθαρή βούληση, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από την
εμπειρία.
Από τον Καθαρό Πρακτικό Λόγο, απορρέουν οι «κατηγορικές προσταγές», οι
οποίες θέτουν τους κανόνες για το «τι το δέον».
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Κατά τον Καντ η απάντηση στα ηθικά διλήμματα δεν μπορεί να αναζητηθεί
στην εμπειρία και στην αισθητική φύση αλλά μόνο στον Λόγο. Αναπτύσσει έτσι, μία
θεωρία δεοντολογική.
Η

κρίση περί των ηθικών ζητημάτων οφείλει να καταλήγει σε ένα

αδιαπραγμάτευτο «πρέπει» που επιβάλλει την αναγκαιότητά του κατά απόλυτο
τρόπο και έχει καθολική ισχύ. Συνεπώς, οι κρίσεις του καθαρού-πρακτικού Λόγου
χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία από την εμπειρία, διυποκειμενικότητα, λο¬γική
συνέπεια, απαίτηση στήριξης («θεμελίωσης», αιτιολό¬γησης) σε «λόγους»
(επιχειρήματα). Βάσει όλων αυτών των γνωρισμάτων διακρίνεται ο Λόγος από την
εμπειρία .
Τα δύο βασικά γνωρίσματα του Λόγου και κατά συνέπεια του ηθικού νόμου
σύμφωνα με τον Καντ, είναι η αναγκαιότητα και η καθολικότητα:
Ειδικότερα:
«Καθένας πρέπει να παραδεχτεί ότι για να έχει ένας νόμος ηθικό κύρος και
να επιβάλλει ηθικά καθήκοντα, πρέπει να είναι απόλυτα αναγκαίος.» 73
Οι ηθικές αρχές οφείλουν να ισχύουν σε όλες τις συναφείς περιπτώσεις και
έναντι όλων χωρίς εξαιρέσεις:
« Ότι η εντολή δεν πρέπει να λες ψέματα, δεν ισχύει μόνο για τους
ανθρώπους, αλλά και για όλα τα άλλα έλλογα όντα, και το ίδιο ισχύει για όλους
τους υπόλοιπους ηθικούς νόμους». 74
Από τα ανωτέρω απορρέει η καθολικότητα στην καντιανή ηθική φιλοσοφία:
«Πράττε μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω του οποίου μπορείς συνάμα
να θέλεις, αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος» .75
Πρόκειται για την πρώτη διατύπωση της κατηγορικής προσταγής, η οποία
προστάζει την αναγωγή του ατομικού «πρέπει» στο καθολικό.
«Ένας ηθικός πρακτικός Λόγος δεν μπορεί να είναι λόγος μόνο για ένα
συγκεκριμένο άτομο να κάνει κάτι. Πρέπει να μπορεί να είναι λόγος για τον καθένα
(που θα βρισκόταν σε συναφή θέση) να τον ακολουθήσει, έτσι ώστε καθένας να
μπορεί να οδηγηθεί σ’ ένα συμπέρασμα για το τι πρέπει οι δρώντες σε μία
περίπτωση να πράξουν, ή να έχουν λόγους να πράξουν, ανεξαρτήτως του ποια είναι
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η δική του θέση στην συγκεκριμένη περίπτωση. Με αυτήν τη σημασία, το ηθικό
«δέον» είναι άνευ όρων, είναι «κατηγορικό», και όχι «υποθετικό»» . 76
Τα έλλογα όντα εξαιτίας της αξιοπρέπειας, που διαθέτουν δύνανται να
αναγάγουν τα ατομικά τους πρέπει σε καθολικά. Επιπλέον, αποτελούν το
παράδειγμα του ηθικού νόμου:
«..κάθε έλλογο ον ως αυτοσκοπός οφείλει, σχετικά με όλους τους νόμους στους
οποίους μπορεί να υποτάσσεται, να μπορεί ταυτόχρονα να θεωρείται και ως
καθολικός νομοθέτης ∙ γιατί ακριβώς αυτή η ικανότητα κάθε του γνώμονα να
γίνεται καθολικός νόμος, είναι αυτό που ξεχωρίζει το κάθε έλλογο ον ως
αυτοσκοπό. Προκύπτει επίσης ότι αυτή η αξιοπρέπεια (υπεροχή) του έλλογου
όντος, που το υψώνει πάνω απ’ όλα τα απλώς φυσικά όντα, του επιβάλλει να
εκλέγει πάντα το γνώμονα του από δική του άποψη, αλλά ταυτόχρονα και από την
άποψη κάθε έλλογου όντος ως νομοθέτη (ο οποίος ακριβώς γι’ αυτό ονομάζεται
πρόσωπο)» .
Ο Λόγος στην καντιανή ηθική φιλοσοφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την
έννοια του προσώπου και της ελευθερίας.
Η καντιανή έννοια της ελευθερίας αποδίδεται ως η ανεξαρτησία της
βούλησης από την εμπειρία, την αισθητική φύση και τις ροπές και τον καθορισμό
της από τον Καθαρό Πρακτικό Λόγο, δυνάμει της οποίας έχουμε την δυνατότητα να
θέτουμε σκοπούς και με βάση αυτούς να διακόπτουμε μία αλυσίδα αιτιακών
καθορισμών στον κόσμο και να δημιουργούμε νέα. Η ελευθερία, λοιπόν, στην
καντιανή ηθική φιλοσοφία αποτελεί ένα είδος αιτιότητας, και όπως κάθε σχέση
αιτιότητας έτσι και αυτή προϋποθέτει ένα νόμο που να συνδέει την αιτία με το
αποτέλεσμα. Για να πραγματώνεται η ιδέα της ελευθερίας ο νόμος δεν μπορεί παρά
να προέρχεται από την ίδια την βούληση. Ο νόμος, δεν μπορεί παρά να είναι
εσωτερικός και αυτοεπιβαλλόμενος.
Η σύλληψη, λοιπόν, της ελευθερίας οδηγεί στην καντιανή σύλληψη της
έννοιας της αυτονομίας, η οποία είναι η ικανότητα να κυριαρχείται κάποιος μόνο
από τον Λόγο, απαλλαγμένος από τις ροπές, και ακολουθώντας νόμους έγκυρους
από την σκοπιά όλων των δρώντων.
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« Αυτονομία της θέλησης είναι η ιδιότητα της θέλησης να είναι η ίδια νόμος για τον
εαυτό της (ανεξάρτητα από όλα τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων της).»

77

Όταν η βούληση εξαρτάται από εξωτερικά αίτια και ροπές έχουμε
ετερονομία της βούλησης.
Η έννοια της αυτονομίας μπορεί να εκδηλωθεί είτε ήδη ως αναφέρθηκε ως
ο κανόνας που μπορεί να υιοθετηθεί από τους άλλους, ενώ στην αρνητική εκδοχή, η
αρχή αυτή διατυπώνεται ως η μη χρησιμοποίηση των άλλων προσώπων . 78
Η καντιανή αυτονομία αποτελεί ταυτόχρονα ένα ηθικό καθήκον και ένα
ηθικό δικαίωμα.
Επιπλέον, το να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως πρόσωπα σημαίνει όχι
μόνο να μην τους χρησιμοποιούμε ως απλά μέσα αλλά και να λαμβάνουμε υπόψιν
τις συγκεκριμένες ικανότητες τους για αυτονομεθεσία, και άρα να ενισχύουμε τους
(ηθικούς ) σκοπούς τους.
Εν ολίγοις, η ανάγκη του να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως πρόσωπα
πηγάζει από τον σεβασμό του καντιανού αξιώματος της αυτονομίας.
Η αυτονομία, είναι χαρακτηριστικό των έλλογων όντων ως αυτουργών, που
χαρακτηρίζονται ως αυτοσκοποί:
«..ο άνθρωπος και γενικά κάθε έλλογο ον υπάρχει ως αυτοσκοπός, όχι απλά
ως μέσο για την αυθαίρετη χρήση της τάδε ή της δείνα θέλησης ∙ ο άνθρωπος
πρέπει να θεωρείται πάντα συνάμα σαν σκοπός σε όλες τις πράξεις του, είτε αυτές
στρέφονται προς τον εαυτό του είτε προς άλλα έλλογα όντα».
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Ο Καντ προχωρά στην δεύτερη διατύπωση της κατηγορικής προσταγής, την
φόρμουλα της ανθρωπότητας, σύμφωνα με την οποία:
«Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό
σου όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και
ποτέ μόνο ως μέσο» .
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Η ανθρωπότητα στο πρόσωπό μας δηλώνει ακριβώς την ικανότητα για
έλλογη αυτουργία και αυτονομοθεσία. Μόνον η αντιμετώπιση των έλλογων όντων,
ως προσώπων, που λόγω της ορθολογικότητας έχουν την δυνατότητα να θέτουν και
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να πραγματοποιούν σκοπούς και να είναι υπόλογοι για τις πράξεις τους μπορεί να
οδηγήσει σε ηθικές αξιολογήσεις. Μη έλλογα όντα δεν λογοδοτούν ηθικά.
Τα πρόσωπα μας περιορίζουν, ενώ μέσα από την διατύπωση της
Φόρμουλας της ανθρωπότητας αναδύεται και η έννοια της ισότητας , σύμφωνα με
την οποία όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς ίσης αρμοδιότητας στην θέσπιση νόμων
που απευθύνονται στον ίδιο τους τον εαυτό. Όλα τα έλλογα όντα πρέπει να
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης , καθώς η αξία τους είναι μη σταθμίσιμη και απόλυτη.
Επίσης, «Ο άνθρωπος είναι βέβαια αρκετά ανίερος, αλλά η ανθρωπότητα
στο πρόσωπό του πρέπει να είναι απαραβίαστη. Μέσα σε ολόκληρη την πλάση
μπορούν όλα όσα θέλουμε και όλα όσα είναι στην εξουσία μας, να
χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσο ∙ μόνο ο άνθρωπος, και μαζί κάθε έλλογο πλάσμα,
είναι αυτοσκοπός». 81
Το πρόσωπο φέρει ηθική ευθύνη και είναι υπόλογο για τις πράξεις του,
ακριβώς επειδή διαθέτει ηθικό στάτους και μπορεί να πράττει ελεύθερα.
Ειδικότερα, ο Καντ υπογραμμίζει:
«Πρόσωπο είναι εκείνο το υποκείμενο, του οποίου οι πράξεις είναι
επιδεκτικές καταλογισμού. Συνεπώς, η ηθική προσωπικότητα δεν είναι τίποτε άλλο
από την ελευθερία ενός έλλογου όντος υπό ηθικούς νόμους (ενώ το ψυχολογικό
πρόσωπο είναι απλώς η ικανότητα να αποκτά κάποιος συνείδηση της ταυτότητας
του εαυτού του στις διάφορες καταστάσεις της ύπαρξης του )∙

από τούτα

συνάγεται ότι ένα πρόσωπο δεν υπάγεται σε άλλους νόμους παρά μόνο σε εκείνους
που θέτει το ίδιο στον εαυτό του (είτε μόνο του είτε τουλάχιστον συγχρόνως από
κοινού με άλλα)» . 82
Η καντιανή έννοια του προσώπου μέσα από την έννοια της αυτονομίας μας
προσφέρει ένα επαρκές κανονιστικό πλαίσιο ηθικής αξιολόγησης σε βιοηθικά
ζητήματα.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση του εμβρύου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
το έμβρυο αποτελεί πρόσωπο; Είναι δηλαδή το έμβρυο υποκείμενο δικαιωμάτων
και συμφερόντων;Η ζωή έστω και με αναπηρία έχει απόλυτη αξία; Η αναγνώριση
τέτοιων αξιώσεων προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια; Ποια η σημασία της
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αυτονομίας των γονέων στην αναπαραγωγή και της αυτονομίας του ανάπηρου
παιδιού;
Όλη η προβληματική στις περιπτώσεις wrongful life πρέπει να αποδοθεί
στην εσφαλμένη ερμηνεία του δικαίου για την διακοπή της κύησης. Δεν πρόκειται
για μία σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στη ζωή του παιδιού και της μητέρας να
διακόψει την κύηση αλλά για σύγκρουση συμφερόντων , που αφορά αφενός τους
αναγνωρισμένους λόγους διακοπής της κύησης και αφετέρου τα πρόσωπα , που
είναι εξουσιοδοτημένα να την επιτρέπουν.
Στην θεωρία έχουν διατυπωθεί τρεις θεωρίες αναφορικά με το ηθικό status
του εμβρύου.83 Ειδικότερα: η πρώτη («υπέρ της επιλογής») θεωρεί, ότι το έμβρυο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σώματος της γυναίκας – ένα σύνολο κυττάρων,
που η γυναίκα μπορεί να αποβάλλει, η δεύτερη («υπέρ της ζωής») ότι το έμβρυο ,
αποτελεί ένα αγέννητο παιδί , υποκείμενο δηλαδή δικαιωμάτων και συμφερόντων,
που επέχει την πλήρη θέση ενός ανθρώπινου έλλογου όντος, ήτοι πρόκειται για
πρόσωπο και η τρίτη πιο μετριοπαθής άποψη και κρατούσα στην θεωρία και
νομολογία, σύμφωνα με την οποία το έμβρυο δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσωπο
αφού δεν έχει έλλογη ικανότητα αλλά ούτε πράγμα θα μπορούσαμε να το
χαρακτηρίσουμε. Το έμβρυο, σύμφωνα με την άποψη αυτή συνιστά ένα
προείκασμα προσώπου, στο οποίο από τη σκοπιά βίου δύναται να εξελιχθεί, με
άλλα λόγια πρόκειται για ένα εν δυνάμει ανθρώπινο ον, που ανάλογα την ανάπτυξή
του, η προσβολή του θεμελιώνει νομικά και άλλο βαθμό απαξίας.
Αναμφίβολα, η καταστροφή μίας έστω και εν δυνάμει ανθρώπινης ζωής ,
ενέχει κατ’ αρχήν μία εγγενή απαξία. Ενώ όλες οι ανωτέρω θεωρίες για το ηθικό
status του εμβρύου, απορρέουν από μία γενική αρχή ότι η ανθρώπινη ζωή έχει
εγγενή αξία και είναι άξια απόλυτού σεβασμού, απλώς και μόνον επειδή υπάρχει. 84
Κατά τον Dworkin δύο είναι τα θεμέλια της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής:
η θεϊκή και η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Πρόκειται για την ιδιαίτερη, όλως
δεσπόζουσα θέση της δημιουργίας επί του υλικού (όπως και στην τέχνη).
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Σύμφωνα με την ιδέα αυτή, κάθε ανεπτυγμένο ανθρώπινο ον αποτελεί μεν
ένα δημιούργημα της φύσης, αλλά και κάποιων ιδιαίτερων ανθρώπινων ικανοτήτων
(οι οποίες συνεπενδύονται στη φυσική διεργασία): λόγου, επιθυμιών, βουλήσεως,
σχεδιασμού του βίου κλπ. Κατά τις πλέον έγκριτες αξιολογήσεις μας κάθε
ανθρώπινη ζωή είναι ιερή , κάθε ανθρώπινο ον έχει , δηλαδή εγγενή αξία ως άτομο,
και όχι ως μέλος ενός είδους.
Το ανθρώπινο έμβρυο, τώρα,

είναι προϊόν της εν λόγω ιδιαίτερης

δημιουργικής διεργασίας, έχει τη μοναδικότητά του, την (γενετική ) ταυτότητά του,
και η δημιουργία του αποτελεί, ούτως ειπείν, ένα ηθικής τάξεως μυστήριο,
μυστήριο στο οποίο καλούμαστε να μετάσχουμε ψυχή και σώματι. 85
Το έμβρυο , ενέχει εγγενή αξία από μόνη την ύπαρξή του. Επειδή αυτή
συνυφαίνεται με προηγούμενες επενδύσεις στην ανθρώπινη ζωή. Αν μάλιστα,
διακρίνουμε τις επενδύσεις σε ανθρώπινη ζωή ως προς την πηγή και το
περιεχόμενό τους, τότε είναι απολύτως νοητή η αντιγνωμία ως προς το ποιες
επενδύσεις και υπό ποιες περιστάσεις είναι κρίσιμες.
Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις, που το έμβρυο φέρει κάποια σοβαρή
γενετική ασθένεια και πρόκειται να επιβαρύνει σοβαρά τόσον τον οικογενειακό του
βίου όσο και τον δικό του, αφού με τον ερχομό του στη ζωή θα υποφέρει από το
πρόβλημα υγείας του και οι συνθήκες διαβίωσής του θα είναι ιδιαίτερα δυσμενείς;
Πρέπει να καταστραφεί μία φυσική επένδυση σε ανθρώπινη ζωή ,
προκειμένου να αποτραπούν ακριβώς περαιτέρω φυσικές και κυρίως ανθρώπινες
επενδύσεις σε αυτήν, όπως πιστεύουν οι υπέρ της επιλογής, στην περίπτωση λ.χ.
ενός φρικτά δύσμορφου εμβρύου , το οποίο εάν γεννηθεί θα έχει μία σύντομη και
αφόρητη ζωή; 86
Δεν πρόκειται, πάντως, και στην περίπτωση αυτή για το συμφέρον του
συγκεκριμένου παιδιού στην ανυπαρξία

ούτε όμως και για μία ευγονική

παρέμβαση, αλλά το επιτρεπτό των αμβλώσεων από μία έννομη τάξη στις
περιπτώσεις αυτές συνδέεται με το εγγενές κακό των συγκεκριμένων καταστάσεων
και στην προκειμένη περίπτωση του γεγονότος, ότι το έμβρυο είναι καταδικασμένο
να γεννηθεί και να ζήσει μία ζωή γεμάτη πόνο και προβλήματα.
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Οι πολέμιοι της αναγνώρισης αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιογόνο ζωή
θεωρούν ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν σαν να εκλαμβάνεται η γέννηση με
ζημία, γεγονός, που θα προσέκρουε στο δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ,
που έχει καθένας έναντι του ίδιου του εαυτού του. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την
αποδοχή ότι υπάρχουν ζωές, που δεν αξίζουν ή που δεν αξίζουν να βιώνονται. Με
την αποδοχή , λοιπόν της ζωής, που δεν αξίζει να βιώνεται στις περιπτώσεις
wrongful life , προσβάλλεται τόσο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ανάπηρου παιδιού
και εμμέσως η αξιοπρέπεια όλων όσων υφίστανται την ίδια ζημία- αναπηρία.
«Η έννοια όμως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όταν παρεμβαίνει στη σχέση ,
που διατηρεί το άτομο με τον ίδιο του τον εαυτό μπορεί να προσβάλλει τη γενική
ελευθερία εμφανιζόμενη ως περιοριστική και απαιτητική αρχή. Το άτομο παύει να
αυτοπροσδιορίζεται και εμφανίζεται να ανήκει σε ένα μεγάλο Άλλο, το οποίο
αποκαλείται Ανθρωπότητα, Κοινότητα, ή Ανθρώπινο Γένος σε τέτοιο βαθμό, που ο
δικαστής μπορεί να παρεμβαίνει για να ηθικοποιεί τα άτομα».
Έτσι , όμως, η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας υποβαθμίζει την
ελευθερία σε μία υποχρέωση υποταγής σε μία ιδέα πέρα από την ατομική
βούληση. Ο άνθρωπος , λοιπόν, καθίσταται υποκείμενο υποχρέωσης χάνει κάθε
αυτονομία και καθίσταται απλό στοιχείο του ανθρώπινου γένους. Όμως η έννοια
της αξιοπρέπειας δεν μπορεί παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
αυτονομία και την ελευθερία του ατόμου. Η υποχρέωση αξιοπρέπειας στις
περιπτώσεις wrongful life οδηγούν στο εξής παράδοξο: να εμποδίζεται ένα ανάπηρο
παιδί να προτιμήσει το θάνατο από μία οδυνηρή και δύσκολα βιώσιμη ζωή και αν
εναντιώνεται σε αυτήν την επιταγή να θεωρείται βάρβαρος στο όνομα μίας
υπερβατικότητας που ενυπάρχει μέσα του και να κατηγορείται και για την
προσβολή των ατόμων με ειδικές ικανότητες.87
Άλλωστε, δεν θα πρέπει να μην τεθεί επί τάπητος και το δικαίωμα
αυτοκαθορισμού των γονέων και οικογενειακού προγραμματισμού ως εκφάνσεις
της προσωπικότητας τους, στην προστασία της οποίας θα μπορούσε να στηριχθεί η
άποψη, ότι οι γονείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα φέρουν στον κόσμο ένα
ασθενές παιδί, καθόσον είναι εκείνοι, που σε τελική ανάλυση επωμίζονται το
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οικονομικό και συναισθηματικό βάρος της ανατροφής τους κάτω από τις ιδιαίτερες
αυτές ικανότητες , που φέρουν.
Σύμφωνα με τον Ronald Dworkin οι πολιτείες μπορούν να ασκούν
νομοθετική εξουσία και να περιορίζουν κατ’ αρχήν δικαιώματα , ώστε να
προασπίσουν εγγενείς αξίες , όπως η ανθρώπινη ζωή, όμως «δεν δικαιούνται να
περιστείλουν την ελευθερία, προκειμένου να προστατεύσουν μια εγγενή αξία, όταν
ο αντίκτυπος για μια ομάδα πολιτών θα είναι ιδιαίτερα σοβαρός, η κοινότητα είναι
σοβαρά διχασμένη ως προς το τι επιτάσσει ο σεβασμός προς αυτήν την αξία και οι
απόψεις των ατόμων για τη φύση της απηχούν ουσιωδώς θρησκευτικές αντιλήψεις
που είναι θεμελιώδεις για τη συγκρότηση της ηθικής προσωπικότητας»,
υποστηρίζοντας ότι η αναγνώριση ενός συνταγματικού δικαιώματος στην άμβλωση
μπορεί να θεμελιωθεί στην αρχή της ελευθερίας των πολιτών.88
Το γεγονός όμως του επιτρεπτού κατ’ αρχήν των αμβλώσεων σε αυτές τις
περιπτώσεις (οπού υφίσταται σοβαρή γενετική μετάλλαξη) δεν συνεπάγεται, ότι
εάν οι γονείς δεν προχωρήσουν σε άμβλωση λόγω πλημμελούς προγεννητικού
ελέγχου από τον γιατρό το παιδί δικαιούται να ζητά αποζημίωση για το γεγονός
αυτό της γέννησης του με αναπηρία. Κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με
την εγγενή αξία της ζωής, η οποία δεν μπορεί να σταθμιστεί ούτε να συγκριθεί με
την υποθετική κατάσταση της μη ύπαρξης.
Συνεπώς, όσον αφορά τους γονείς και το δικαίωμα , που τους δίνεται από
την έννομη τάξη να προχωρήσουν σε άμβλωση σε περίπτωση σοβαρές γενετικής
μετάλλαξης του εμβρύου και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θέτει ο
νόμος, δεν απορρέει κατά τον Dworkinαπό τον άμεσο σεβασμό μας προς την εγγενή
αξία της ζωής της μητέρας, για την εκπλήρωση του οποίου θυσιάζουμε την εγγενή
αξία της ζωής του εμβρύου, αλλά από τον σεβασμό μας προς την αυτονομία τις
ελευθερίες της ως προσώπου, που έχει δικαίωμα αυτοκαθορισμού και επιλογής του
τρόπου που θα διαμορφώσει τον οικογενειακό της βίο.
Ειδικότερα, η κοινωνική ηθική, αλλά και η συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία
του ανθρώπου απαγορεύουν την αξιολόγηση του παιδιού ως ζημίας. Κάθε
άνθρωπος έχει αυταξία και δικαίως τονίζεται , ότι η γέννηση ενός παιδιού συνιστά
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πραγμάτωση και όχι άρνηση αξίας. Η νεογέννητη ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να
υποβαθμισθεί και να εκφυλισθεί σε ένα ανεπιθύμητο ον.
΄Αλλωστε, η αποδοχή της αξίας του ανθρώπου και ο σεβασμός για τα
πάσχοντα πρόσωπα αξιώνουν ακριβώς την προστασία τους με την κατάφαση
αξιώσεων , που θα απάλυναν τον πόνο τους. Οι αξιώσεις αυτές απορρέουν από
ανθρωπιστικές εκτιμήσεις και υπηρετούν καλύτερα την ανθρώπινη αξία τους παρά
η άρνηση των αξιώσεων αυτών.
Προς αυτές τις αξιολογήσεις δεν είναι αντίθετος ο οικογενειακός
προγραμματισμός. Βέβαια κάθε ανθρώπινο ον αξίζει από τη γέννησή του το
σεβασμό από όλους ως αυταξία. Θα ήταν όμως υπερβολή να συναχθεί από αυτό
μία ηθική επιταγή ότι οι σύζυγοι πρέπει να παραιτηθούν από κάθε οικογενειακό
προγραμματισμό και να μην δικαιούνται να αποζητήσουν ευθύνες από τον ιατρό
που ματαίωσε παράνομα τον προγραμματισμό τους.
Η ματαίωση του οικογενειακού προγραμματισμού δεν σημαίνει ότι δεν
γίνεται σεβαστή από αυτούς η νέα ζωή αλλά ότι η επιπλέον δαπάνη των γονέων για
τη διατροφή του παιδιού συνιστά μία ζημία.
Η διεθνώς αναγνωρισμένη χρηματική ικανοποίηση του ατόμου , που
προσβλήθηκε δεν μπορεί παρά να θεωρείται πολιτισμική πρόοδος και όχι
οπισθοδρόμηση.89
Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν,

μπορεί να θεμελιωθεί αξίωση

αποζημίωσης, αφού το ιατρικό λάθος συνίσταται στην αποστέρηση του
δικαιώματος των γονέων για οικογενειακό προγραμματισμό, έκφανση της
προσωπικότητας τους και της αυτονομίας τους, ενώ ο ισχυρισμός ότι η αξία της
ζωής είναι ιερή, απαραβίαστη και απόλυτη στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί
να ευσταθήσει αφού χάριν μίας αόριστης έννοιας και αξίας περιορίζεται σημαντικά
και ως ένα βαθμό καταργείται η αυτονομία των γονέων.
II.

Το καθήκον μέριμνας της πολιτείας:
Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 έγινε για πρώτη φορά στην

ελληνική συνταγματική ιστορία , ρητή αναφορά στην αρχή του «κοινωνικού
κράτους δικαίου».
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Ως κοινωνικό κράτος , κατά την έννοια του άρθρου 25 παρ. 1 Σ. μπορεί να
νοηθεί εκείνο, που παρεμβαίνει στη λειτουργία της οικονομίας και της
κοινωνίας, προκειμένου να αμβλύνει της ανισότητες αναδιανέμοντας το εθνικό
εισόδημα σε όφελος των οικονομικά ασθενέστερων.
Το κοινωνικό κράτος υποχρεούται να παρεμβαίνει διορθωτικά στην
κοινωνία , προκειμένου να μετριάζει τις κοινωνικές αντιθέσεις και έτσι να
διασφαλίζει μια «δικαιότερη» κοινωνική ισορροπία.
Ειδικότερα, ο σεβασμός αυτός συνίσταται όχι μόνον στην αποχή της
κρατικής εξουσίας από επεμβάσεις στην ιδιωτική αυτονομία αλλά και στην
υποχρέωση λήψης μέτρων για την προστασία των φορέων τους από
οποιεσδήποτε απειλές.
Ως εκ τούτου οφείλει να μεριμνά , ώστε η ελευθερία και η ισότητα να μην
είναι μόνον τυπικές έννοιες αλλά να προασπίζονται και να προστατεύονται στην
πράξη από όλους τους κοινωνούς του δικαίου.90
Η αρχή αυτή δρα συμπληρωματικά ως προς την προστασία της με την
προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και θα μπορούσαμε να πούμε,

ότι

πρόκειται για ένα δικαίωμα κοινωνικής αλληλεγγύης σύμφυτο και άρρηκτα
συνδεδεμένο με τις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 Σ. , το κράτος υποχρεούται να
μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Υποχρεούται δηλαδή να λάβει όλα εκείνα τα
απαιτούμενα μέτρα , ώστε να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή παροχής
υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, σε επίπεδο τόσο θεραπείας όσο και πρόληψης
αλλά και να ασκεί εποπτεία στους θεσμούς της υγείας.91
Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές, ότι το κράτος υποχρεούται να ασκεί τις
εξουσίες του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι κοινωνοί δικαίου να ζουν
αξιοπρεπώς κάτω από συνθήκες ισότητας και ελευθερίας.
Οι άνθρωποι, λοιπόν, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, θα
πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μέριμνας και προστασίας από το κράτος, ώστε να
μπορούν να έχουν ένα σεβαστό επίπεδο διαβίωσης μέσα σε μία δημοκρατική
κοινωνία.
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Ως εκ τούτου, η υποχρέωση αυτή του κράτους για μέριμνα μέσα από την
αναβάθμιση και χρηματοδότηση των θεσμών της υγείας θα μπορούσε να
αναπληρώσει

την δυσκολία εφαρμογής διατάξεων ενδίκων βοηθημάτων με

αποκαταστατικό χαρακτήρα.
Οι αξιώσεις των παιδιών για ζημιογόνο ζωή , αναμφίβολα ενέχουν στοιχεία
πρόνοιας υπέρ του προσβληθέντος . Είναι , συνεπώς έκφραση όχι μόνο
επανορθωτικής δικαιοσύνης αλλά και της διανεμητικής. Επιταγή όμως της
διανεμητικής δικαιοσύνης είναι να προσφέρουμε στον πάσχοντα συνάνθρωπο
περισσότερη προστασία από αυτή που του προσφέρει το ιδιωτικό δίκαιο, πράγμα
που είναι υποχρέωση του νομοθέτη. Το ανάπηρο άτομο , έναντι του οποίου π.χ. δεν
υπάρχει υπεύθυνος ιατρός δεν είναι λιγότερο άξιο προστασίας από ό, τι ένα παιδί
που έχει απέναντί του έναν υπεύθυνο ιατρό. Το σκεπτικό αυτό οδηγεί στο πεδίο της
κοινωνικής πολιτικής και του κοινωνικού δικαίου. Στο μέτρο όμως , που το δίκαιο
αυτό δεν εξασφαλίζει επαρκή προστασία , αναδεικνύεται η σημασία του ιδιωτικού
δικαίου. Η προστασία της υγείας και της ικανότητας προς εργασία κάθε προσώπου
είναι ο σκοπός προς τον οποίο πρέπει να αποβλέπει και το ιδιωτικό δίκαιο αν το
κοινωνικό εμφανίζει κενά.92
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η ανάπτυξη των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας αναμφίβολα έχει
αναβαθμίσει το επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε κάθε στάδιο της
ανθρώπινης ζωής.
Ειδικότερα, στην ανθρώπινη αναπαραγωγή τα μέσα , που διαθέτουν οι
γιατροί μέσω του προγεννητικού ελέγχου, μπορούν να διασφαλίσουν στους
μέλλοντες γονείς, ότι θα αποκτήσουν ένα υγιές παιδί. Σε αντίθετη περίπτωση,
εφόσον δηλαδή διαπιστωθεί κάποια σοβαρή γενετική ασθένεια του εβρύου , οι
τελευταίοι έχουν το δικαίωμα στο πλαίσιο του δικαιώματος τους για οικογενειακό
προγραμματισμό να προχωρήσουν σε τεχνητή διακοπή της κύησης υπό τις
προϋποθέσεις, που θέτει το άρθρο 304ΠΚ.
Ωστόσο, παρά τα σύγχρονα μέσα , που διαθέτουν οι γιατροί, είναι δυνατόν
να εμφιλοχωρήσει κατά το στάδιο του προγεννητικού ελέγχου ιατρικό σφάλμα του
γιατρού, το οποίο να συνίσταται στην πλημμελή ή μη χρησιμοποίηση όλων των
μέσων του προγεννητικού ελέγχου ή στην μη ενημέρωση των γονέων , όσον αφορά
μία εγγενή γενετική ασθένεια του παιδιού, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν σε
άμβλωση και να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί με σοβαρή ασθένεια.
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Στις περιπτώσεις αυτές, το κρίσιμο είναι ότι το πρόβλημα υγείας του παιδιού
δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ιατρικό σφάλμα. Εάν ο γιατρός δεν είχε παραβιάσει
τα καθήκοντά του τότε το παιδί δεν θα είχε γεννηθεί καν.
Δημιουργείται , λοιπόν, το ερώτημα εάν οι γονείς μπορούν να αξιώσουν
αποζημίωση από το γιατρό (περίπτωση wrongful birth) για το γεγονός, ότι
στερήθηκαν της ευκαιρίας να φέρουν στον κόσμο ένα υγιές παιδί και για το ότι
προσβλήθηκε το δικαίωμα τους στον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς και για
το ότι είναι εκείνοι , που επωμίζονται τα οικονομικά και συναισθηματικά βάρη της
ανατροφής ενός παιδιού με τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και για το εάν
μπορεί το ίδιο το παιδί να αξιώσει αποζημίωση για το γεγονός της ζημιογόνου
γέννησης του.
Αναμφίβολα, το συγκεκριμένο θέμα έχει γεννήσει μεγάλα ηθικά, κοινωνικά
και νομικά διλήμματα με πολλά επιχειρήματα να διατυπώνονται υπέρ και κατά της
αναγνώρισης τέτοιων αξιώσεων.
Αναφορικά με την αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης για τους γονείς σε
περιπτώσεις ζημιογόνου ζωής έχει υποστηριχθεί, ότι η αναγνώριση τέτοιων
αξιώσεων συνδέεται με ευγονικές επιλογές και κατατάσσει τους ανθρώπους με
αναπηρία σε μία δεύτερη και κατώτερη κατηγορία ανθρώπων, καταστρατηγώντας
την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ανθρώπινης αξίας, ενώ δεν
συνδέεται και με το συμφέρον του παιδιού , το οποίο θα γεμίσει με συναισθήματα
απόρριψης εάν πληροφορηθεί, ότι οι γονείς του δεν επιθυμούσαν τη γέννησή του.
Τέτοιου είδους όμως επιχειρήματα δεν φαίνεται να είναι πειστικά αφού, η
ratio της διάταξης του304 ΠΚ δεν συνδέεται με μία προώθηση ευγονικών επιλογών
αλλά αποβλέπει στην εξάλειψη της ανθρώπινης δυστυχίας και στην αποφυγή
βλάβης στις περιπτώσεις , όπου τα μέσα προγεννητικού ελέγχου θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στην διάγνωση σοβαρών γενετικών ασθενειών.
Άλλωστε, η αναγωγή στην γενική έννοια της προστασίας της ανθρώπινης
αξίας δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη αποστέρηση του δικαιώματος
αυτοκαθορισμού και οικογενειακού προγραμματισμού του προσώπου, ως στοιχείο
της προσωπικότητας του, που κατοχυρώνεται συνταγματικά. Επίσης, ούτε
δικαιοπολιτικά θα μπορούσε να επικρατήσει η άποψη της μη μομφής ενός τόσο
σοβαρού ιατρικού σφάλματος κατά τον προγεννητικό έλεγχο στις περιπτώσεις
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ζημιογόνου ζωής, αφού θα θιγόταν σίγουρα το περί δικαίου αίσθημα ολόκληρης
της κοινωνίας.
Στην περίπτωση αυτή, άλλωστε, αποζημίωσης των γονέων για ζημιογόνο ζωή
δεν θα πρέπει να θεωρείται ζημία η γέννηση του παιδιού, αφού κάτι τέτοιο
προσκρούει στην Συνταγματικά κατοχυρωμένη αξία της ζωής. Ζημία της μητέρας
συνιστά η περιουσιακή ζημία λόγω των αυξημένων δαπανών στις οποίες υπόκεινται
για την ανατροφή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια αλλά και λόγω του ψυχικού
άλγους , που συνοδεύει την ανατροφή ενός άρρωστου παιδιού. Ενώ και ο πατέρας
μπορεί να εγείρει αυτή την αξίωση γιατί ακόμη και αν δεν συμβλήθηκε με τον
γιατρό , η συνέπειες της πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών του τελευταίου
έθεσαν σε κίνδυνο και τα δικά του συμφέροντα.
Οι κρίσιμες αξιώσεις περιλαμβάνουν αφενός την αξίωση για την
αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας (ΑΚ 57,652, 914 κ.επ.) και αφετέρου την
αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για το ψυχικό και συναισθηματικό άλγος , που
βιώνουν οι γονείς (ΑΚ 59, 932).
Η ελληνική νομολογία, η οποία κάνει αποδεκτές τέτοιες Αγωγές και
αποζημιώνει τους γονείς για ηθική βλάβη λόγω της προσβολής της προσωπικότητας
τους από την αποστέρηση του δικαιώματος να αποφασίζουν οι ίδιοι αυτόνομα για
τον οικογενειακό τους βίο και ως εκ τούτου επιφορτίστηκαν με το ψυχολογικό και
οικονομικό βάρος της ανατροφής ενός παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Στις περιπτώσεις αυτές , όπου δίνεται στη μητέρα το δικαίωμα να
προχωρήσει σε τεχνητή διακοπή της κύησης, τα αγαθά, που συγκρούονται δεν
είναι η εγγενής αξία της ζωής της μητέρας και η εγγενής αξία της ζωής του εμβρύου,
τη στιγμή μάλιστα που το έμβρυο δεν είναι πρόσωπο αλλά όπως είδαμε
προείκασμα προσώπου, αλλά η προστασία της αξίας του εμβρύου με τον σεβασμό
προς την αυτονομία και την ελευθερία της μητέρας ως προσώπου, που έχει
δικαίωμα αυτοκαθορισμού και επιλογής του τρόπου που θα διαμορφώσει τον
οικογενειακό της βίο.
Στις περιπτώσεις wrongful birth το δικαίωμα αποζημίωσης δεν συνδέεται με
το δικαίωμα ενός προσώπου να μην γεννηθεί καν αλλά με το εγγενές κακό , που
συνοδεύει την γέννηση τέτοιων προσώπων, τα οποία είναι καταδικασμένα να ζουν
μία ζωή γεμάτη πόνο και δυστυχία.
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Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση της αξίωσης αποζημίωσης των ίδιων των
παιδιών . Η σύγκριση στην οποία θα έπρεπε να προβούμε για να αναγνωρίσουμε σε
αυτά δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με την αποκαταστατική αρχή

είναι η

γέννηση με το σοβαρό πρόβλημα υγείας τους και η μη γέννηση.
Ωστόσο, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι απόλυτη, δεν μπορεί να
σταθμιστεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι υπολείπεται της μη
ύπαρξης. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα δικαίωμα στην μη ύπαρξη , αφού
το έμβρυο δεν είναι πρόσωπο ούτε μπορεί να είναι φορέας αξιώσεων, πλην
ορισμένων κατά πλάσμα δικαίου.
Ωστόσο, μία απόλυτη θέση απόρριψης τέτοιων αξιώσεων, φαίνεται να
παραβλέπει το γεγονός, ότι λόγω του ιατρικού σφάλματος , ένας άνθρωπος ζει
ανυπόφορο πόνο. Το θετό δίκαιο εν προκειμένω και η ευλαβής και κατά γράμμα
εμμονή σε αυτό και στο γράμμα του νόμου υπονομεύει βασικές αρχές του φυσικού
δικαίου , μία από τις οποίες είναι και η αρχή, ότι όποιος ζημιώνει οφείλει να
πληρώσει.
Νομολογιακά απορρίπτονται τέτοιου είδους αγωγές αφού αν δεν είχε
μεσολαβήσει το σφάλμα του γιατρού το παιδί δεν θα είχε γεννηθεί καν , οπότε σε
αντίθετη περίπτωση θα αποδεχόμασταν ότι ζημία είναι η ίδια η ύπαρξη του
παιδιού. Ούτε όμως για προσβολή της προσωπικότητας του μπορούμε να μιλάμε ,
σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, αφού η ασθένεια του ήταν εγγενής και σύμφυτη
και με την ύπαρξή του άρα δεν υπήρξε ποτέ ως προσωπικότητα χωρίς ασθένεια, για
να μπορεί να αξιώνει αποζημίωση για την θλίψη και τα προβλήματα που του
προκλήθηκαν , αφού αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής του.
Αναμφίβολα, οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία, καθώς
ο Δικαστής καλείται να καλύψει ένα νομοθετικό κενό για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα,
κενό το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να καλυφθεί με την κατά γράμμα εφαρμογή
του νόμου. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να αγνοηθεί το σοβαρό γεγονός ότι υπάρχουν
άνθρωποι που υποφέρουν εξαιτίας ενός λάθους και η μη αποκατάστασή τους
σίγουρα φαίνεται άδικη δικαιοπολιτικά.
Οι αξιώσεις των παιδιών για ζημιογόνο ζωή , ενέχουν στοιχεία πρόνοιας
υπέρ του προσβληθέντος . Είναι , συνεπώς έκφραση όχι μόνο επανορθωτικής
δικαιοσύνης αλλά και της διανεμητικής.
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Σίγουρα ο Έλληνας νομοθέτης ενόψει όλων των ανωτέρω θα πρέπει να
νομοθετήσει για αυτές τις ευάλωτες ομάδες ανθρώπων , ώστε να εφαρμοστεί το
κοινωνικό μας δίκαιο. Μέχρι όμως τότε αναμφίβολα το ιδιωτικό δίκαιο είναι αυτό,
που θα πρέπει να υποκαταστήσει το κενό.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η λύση
κάθε φορά θα πρέπει να στηρίζεται στην εξατομικευμένη στάθμιση των
συγκρουόμενων συμφερόντων.
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