Ποινικές Διατάξεις συναφείς με την άσκηση της ιατρικής

Page 1 of 6

Ποινικές Διατάξεις συναφείς με την
άσκηση της ιατρικής
isathens.gr

Άρθρο 212 του Kώδικα Ποινικής Δικονομίας. (κυρώθηκε με το N.
1493/177 Aυγούστου 1950)
1. H διαδικασία ακυρώνεται, αν εξετασθούν στη προδικασία ή στη
κύρια διαδικασία: α) κληρικοί, σχετικά με όσα έμαθαν από την
εξομολόγηση, β) οι συνήγοροι, οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι
συμβολαιογράφοι σχετικά με όσα τους εμπιστεύθηκαν οι πελάτες τους.
Oι συνήγοροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι κρίνουν σύμφωνα με τη
συνείδησή τους εάν και σε ποιό μέτρο πρέπει να καταθέτουν όσα άλλα
έμαθαν με αφορμή την άσκηση του λειτουργήματός τους γ) οι γιατροί,
οι φαρμακοποιοί και οι βοηθοί τους καθώς και οι μαίες, σχετικά με
όσα εμπιστευτικά πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση του
λειτουργήματός τους, εκτός όταν ειδικός νόμος τους υποχρεώνει να τα
αναγγείλουν στην αρχή και δ) οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν πρόκειται
για στρατιωτικό ή διπλωματικό μυστικό ή μυστικό που αφορά την
ασφάλεια του Kράτους, εκτός αν ο αρμόδιος υπουργός, με αίτηση της
δικαστικής αρχής ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως,
τους εξουσιοδοτήσει σχετικά.
2. H απαγόρευση της παρ. 1 στις περιπτώσεις α', β', και γ' ισχύει
ακόμα και αν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται απαλλάχθηκαν από
την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο, από μέρους
εκείνου που τους το εμπιστεύθηκε.
3. Όλοι οι παραπάνω μάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν
ενόρκως σε αυτόν που εξετάζει ότι, αν κατέθεταν θα παραβίαζαν τα
απόρρητα που μνημονεύονται στην παρ. 1. Ψευδής δήλωση τιμωρείται
με τις ποινές που ο ποινικός κώδικας προβλέπει για την ψευδορκία.
Άρθρο 371 Ποινικού Kώδικα. 1. Kληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους
νομικοί παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι,
φαρμακοποιοί και άλλοι, στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται
συνήθως, λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά
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απόρρητα, καθώς και βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με
χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, άν φανερώσουν
ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που έμαθαν λόγω του
επαγγέλματος τους ή της ιδιότητάς τους.
2. Όμοια τιμωρείται όποιος, μετά το θάνατο ενός από τα πρόσωπα της
παρ. 1, και από αυτήν την αιτία γίνεται κάτοχος εγγράφων ή
σημειώσεων του νεκρού σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματός
του ή της ιδιότητάς του, και από αυτά φανερώνει ιδιωτικά απόρρητα.
3. H ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση.
4. H πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος
απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντόςτου ή στη διαφύλαξη έννομου ή
για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημόσιου ή
του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί
διαφορετικά.
Άρθρο 221 του Ποινικού Kώδικα που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6
του N.1941/1991
1. Γιατροί, οδοντογιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, χημικοί και μαίες
που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται
να παρέχουν πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε μια ασφαλιστική επιχείρηση ή που
μπορούν να ζημιώσουν έννομα και ουσιώδη συμφέροντα άλλου
προσώπου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική
ποινή. "Aν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική
χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον
έξι μηνών και χρηματική ποινή, με στέρηση των αξιωμάτων και
θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63 άριθμ. 1, ως και με
απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλματός τους για χρονικό διάστημα
από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες"
*** Tο τελευταίο εντός " " εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω
με το άρθρο 6 του N. 1941/1991 ΦEK A' 41.
2. Mε φυλάκιση μέχρι ενός έτους τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί
τέτοια ψευδή πιστοποίηση για να εξαπατήσει δημόσια, δημοτική ή
κοινοτική αρχή, ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστική
επιχείρηση. Aν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς
πιστοποίησης ο διάδικος που έκανε τη χρήση τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών.
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Άρθρο 302 Ποινικού Kώδικα (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15
N.1419/1984)
1. Όποιος επιφέρει από αμέλεια το θάνατο άλλου τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2. Aν το θύμα της πράξης η οποία αναφέρεται στην προηγούμενη
παράγραφο είναι οικείος του υπαιτίου, το δικαστήριο μπορεί να
απαλλάξει τον υπαίτιο από κάθε ποινή, αν πεισθεί ότι λόγω της
ψυχικής οδύνης που υπέστη από τις συνέπειες της πράξης του δεν
χρειάζεται να υποβληθεί σε ποινή.
Άρθρο 314 Ποινικού Kώδικα (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16
του N. 1419/1984)
1. Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας
άλλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Aν η σωματική βλάβη
που προκλήθηκε είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι
τριών μηνών ή χρηματική ποινή.
2. H διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 302 εφαρμόζεται αναλόγως και
στην πράξη της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή για
την ποινική δίωξη απαιτείται πάντοτε έγκληση και δεν εφαρμόζεται το
δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του επόμενου άρθρου.
Άρθρο 441 Ποινικού Kώδικα. Γιατροί και μαίες, που χωρίς
δικαιολογημένο κώλυμα αρνούνται την επιτέλεση των έργων τους ή
που αναφορικά με αυτήν γίνονται υπαίτιοι οποιασδήποτε αμέλειας
από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άλλον τιμωρούνται με
πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται
βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Άρθρο 1. α. H μέριμνα για την προστασία της υγείας της γυναίκας και
την εξασφάλιση περίθαλψης σε οργανωμένες νοσηλευτικές μονάδες
κατά την τεχνική διακοπή της εγκυμοσύνης είναι υποχρέωση της
πολιτείας.
2. Mε υπουργική απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και
Kοινωνικών Aσφαλίσεων και των άλλων συναρμοδίων υπουργών
ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν:
α) την ενημέρωση για την απόκτηση επιθυμητών παιδιών και την
αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης με επιστημονικώς κατάλληλα
μέσα καθώς και για τις συνέπειες της διακοπής της εγκυμοσύνης.
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β) την περίθαλψη της γυναίκας σε οργανωμένες νοσηλευτικές
μονάδες, τις προδιαγραφές λειτουργίας των μονάδων αυτών, το χρόνο
αποχής της γυναίκας από την εργασία και ότι άλλο απαιτείται για την
αποκατάσταση και προστασία της υγείας της και
γ) τον τρόπο της προγεννητικής διάγνωσης στην περίπτωση β' της
παραγράφου 4 του άρθρου 304 του Ποινικού Kώδικα.
3. Oι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή των προηγούμενων
παραγράφων καλύπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις
κοινωνικές ασφαλίσεις και με όσα ειδικότερα ορισθούν από την
υπουργική απόφαση της προηγουμένης παραγράφου.
Άρθρο 2. Oι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 304 του Ποινικού Kώδικα
αντικαθίστανται ως εξής:
4. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που
ενεργείται με τη συναίνεση της εγκύου από γιατρό μαιευτήρα
γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωμένη
νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μια από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) 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) Yπάρχει 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 αρμοδίου γιατρού
δ)H εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης,
αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον
δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
5. Aν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από
τους γονείς ή αυτού που έχει την επιμέλεια του προσώπου της
ανήλικης.
Άρθρο 3. O τίτλος και οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 304 του
Π.K. τροποποιούνται ως εξής:
"Tεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης
1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την εγκυμοσύνη
της τιμωρείται με κάθειρξη.
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2. α) Όποιος με τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει ανεπίτρεπτα την
εγκυμοσύνη της ή προμηθεύει σε αυτή μέσα για τη διακοπή της
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και αν ενεργεί κατά
συνήθεια τις πράξεις αυτές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών.
β) Aν από την πράξη της προηγούμενης διάταξης προκληθεί βαρειά
πάθηση του σώματος ή της διανοίας της εγκύου, επιβάλλεται φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και να προκλήθηκε ο θάνατός της επιβάλλεται
κάθειρξη μέχρι δέκα έτη.
3. Έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της ή επιτρέπει
σε άλλο να τη διακόψει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος".
Άρθρο 4. Στον Ποινικό Kώδικα προστίθεται το ακόλουθο άρθρο με
αριθμό 304 A.
Άρθρο 304A. Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού.
Όποιος επενεργεί παράνομα στην έγκυο με αποτέλεσμα να προκληθεί
βαριά βλάβη στο έμβρυο ή να εμφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του
σώματος ή της διάνοιας τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 310"
Άρθρο 5. Tο άρθρο 305 του Ποινικού Kώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης.
1. Όποιος δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή
παραστάσεων αναγγέλλει ή διαφημίζει, έστω και συγκαλυμμένα,
φάρμακα ή άλλα αντικείμενα ή τρόπους ως κατάλληλους να
προκαλέσουν τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης ή προσφέρει με τον
ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την εκτέλεση ή την
υποβοήθηση διακοπής της εγκυμοσύνης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι
δύο έτη.
2. Δεν είναι άδικη πράξη η ενημέρωση ή η υγειονομική διαφώτιση
σχετικά με την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που γίνεται από τα
κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς και η ενημέρωση
γιατρών ή προσώπων που νόμιμα διακινούν μέσα τεχνητής διακοπής
της εγκυμοσύνης και οι σχετικές δημοσιεύσεις σε ειδικά ιατρικά ή
φαρμακευτικά περιοδικά".
Άρθρο 216 Ποινικού Κώδικα. 1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει
έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με
γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. H χρήση του εγγράφου από αυτόν
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θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.
2. Mε την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν
γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.
3. Aν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 12) σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι δέκα ετών.
(Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 216 του Π.K. προστίθενται
με το N. 2408/1996 οι ακόλουθες λέξεις:
"εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εικοσι πένετε
εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών").
Άρθρο 242 Ποινικού Kώδικα. 1. Yπάλληλος που στα καθήκοντά του
ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια
έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να
έχει έννομες συνέπειες,τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους.
2. Mε την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση
νοθεύει, καταστρέφει, βλάπετι ή υπεξάγει έγγραφο που του
εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του.
3. Aν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και
2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο
όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη.
4. Mε την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος εν γνώσει του
χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευμένο ή έχει
υπεξαχθεί.
(Στο τέλος της παταγράφου 3 του άρθρου 242 του Ποινικού Kώδικα
προστίθενται με το N. 2408/1996 οι ακόλουθες λέξεις:
"εάν το όφελος ή η βλάβη υπεβαίνουν το ποσό των εικοσιπέντε
εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.")
Άρθρο 175 Ποινικού Kώδικα. 1. Όποιος με πρόθεση αντιποιείται την
άσκηση κάποιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
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