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Αθήνα, 4-4-1998
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
(Από νοµική άποψη)
--------.------ΟΜΙΛΙΑ
Αντωνίου Γρ. Φούσα, Βουλευτού Ιωαννίνων,
ΠΡΟΣ
Τους φοιτητές των Ιατρικών Σχολών της χώρας κατά το 4ο
Πανελλήνιο Συνέδριο, που έγινε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
-----------------.-------------1. Η ευθανασία είναι ένα από τα πλέον σοβαρά και ειδικά θέµατα της
Βιοηθικής, που απασχολεί, έντονα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, την
Ιατρική και τις Βιολογικές Επιστήµες. Επίσης, απασχολεί και τη
Φιλοσοφία, την Εκκλησία και την Κοινωνιολογία, αλλά ιδιαίτερα
απασχολεί τη Νοµική Επιστήµη. Πρόκειται, εξάλλου, για ένα θέµα µε
έντονο και ιδιαίτερα βαθύ κοινωνικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.
Ο δικός µου ρόλος είναι να διεξέλθω, µε την εργασία µου αυτή, το
θέµα από καθαρά (και µόνο) νοµική άποψη.
Στη χώρα µας, όπως και στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών
της Ευρώπης, αλλά και των άλλων Ηπείρων, το θέµα της ευθανασίας δεν
έχει αντιµετωπισθεί και δεν έχει επιλυθεί νοµοθετικά, παρά το ότι έχει
τεθεί και τίθεται, προς συζήτηση και επίλυση, καθηµερινά από πολλές
πλευρές, και µάλιστα µε µεγάλη ένταση και πολύ ενδιαφέρον.
Άλλοι µεν δεν τολµούν καν να το αγγίξουν, και τίθενται σαφώς
κατά της ευθανασίας, ιδίως λόγω των ανακυπτόντων, κάθε φορά,

2

θρησκευτικών και πνευµατικών διληµµάτων και προβληµατισµών,
άλλοι δε το αντιµετωπίζουν επιφανειακά και στέκονται περισσότερο στο
δικαίωµα σεβασµού της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου και άρα
και στο δικαίωµα για ένα αξιοπρεπή θάνατο, και άλλοι, τέλος, τίθενται
σαφώς και κατά τρόπο κατηγορηµατικό υπέρ της Ευθανασίας και
εποµένως και υπέρ της νοµοθετικής πρόβλεψης και ρύθµισης, µε
πρώτους τους Ολλανδούς. Μερικοί, µάλιστα, επιστήµονες της χώρας
αυτής, όπως, τελευταία, ο Πίτερ Χέιντζ, οµολογούν δηµόσια, ότι
εφαρµόζουν την Ευθανασία.
------------.-----------2. Τον όρο ευθανασία χρησιµοποίησε αρχικά ο Άγγλος Φιλόσοφος
Βάκων (1214 – 1294), και, κατ΄αυτόν, σηµαίνει «το θάνατο που
επέρχεται σε ηρεµία και γαλήνη, χωρίς ενοχλήσεις του θνήσκοντος.
Η ευθανασία είναι ή φυσική ή που δύναται να προκληθεί, µε σκοπό
να επιφέρει την κατάπαυση των πόνων και των ταλαιπωριών του
πάσχοντος».
Από αρχαιοτάτων, όµως, χρόνων ελάχιστες νοµοθεσίες επέτρεπαν
την ευθανασία, µεταξύ αυτών και της Σπάρτης, όπου υπήρχε το ιδιαίτερα
σκληρό και απάνθρωπο έθιµο, να ρίχνονται στον Καιάδα τα ασθενικά και
µειονεκτικά παιδιά. Επίσης, στους υποανάπτυκτους λαούς των Εσκιµώων
και Πολυνησίων επιτρεπόταν η ευθανασία των ασθενικών και ανάπηρων
γερόντων.
Την ευθανασία, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, υποστήριζαν και ο
Πλάτων, ο Σένικας, ο Λούθηρος, απόψεις, όµως, τις οποίες απέκρουσε
αργότερα σθεναρά η Χριστιανική Εκκλησία.
Στην Αγγλία, ιδρύθηκε, το έτος 1932, εταιρία, προς νοµιµοποίηση
της ευθανασίας, Το 1936 µάλιστα, εισήχθη σχετικό νοµοσχέδιο στη
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Βουλή των Λόρδων, για τη νοµιµοποίηση της, το οποίο, όµως δεν έγινε
αποδεκτό ποτέ και έτσι, δεν κατέστη νόµος του Αγγλικού Κράτους.
Ακόµη και η Εθνικοσοσιαλιστική Κυβέρνηση του Χίτλερ στη
Γερµανία, όταν αποφάσισε το έτος 1940, την τραγική θανάτωση 80.000
ανιάτως πασχόντων Γερµανών, δεν τόλµησε, ακόµη και αυτός, να
εκδώσει σχετικό νόµο, αλλά πραγµατοποίησε την αποτρόπαια αυτή
απόφαση του, µε µυστική διαταγή του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης.
Το έτος 1952 υποβλήθηκε στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών
έκκληση 2.000 ατόµων, για να καθιερωθεί η ευθανασία στους ανιάτως
πάσχοντες, χωρίς όµως ανταπόκριση.
Σε ευάριθµες, πάντως, χώρες όπως στην Ελβετία, στην Δανία,
στην Ισλανδία, στη Φιλανδία, στην Αυστρία, στην Οµοσπονδιακή
(ήδη ενωµένη) Γερµανία, δέχονται σχετική µείωση της προβλεπόµενης
ποινής για περιπτώσεις γνήσιας ευθανασίας, που επιχειρείται µόνο µε
αίτηση του πάσχοντος. Τα δικαστήρια, όµως, επιδεικνύουν πάντοτε
επιείκεια και φθάνουν µέχρι και να εκδίδουν αθωωτικές αποφάσεις.
Παρά την επιεική για το θέµα αυτό µεταχείριση πολλών
Ευρωπαϊκών χωρών, δεν επιχειρήθηκε, µέχρι σήµερα, πλήρης
αποποινικοποίηση της ευθανασίας και, έτσι, είναι διωκτέα, ως κοινή
ανθρωποκτονία, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, µε επιεική µεταχείριση,
που φθάνει και µέχρι την αθώωση.
Το 1992 η Ολλανδική Βουλή συζήτησε σχετικό σχέδιο νόµου της
ευθανασίας, χωρίς όµως να καθορίζει µε σαφήνεια τα κριτήρια, που την
επιτρέπουν, και ούτε, ως νόµος, κάνει ευθέως λόγο περί καθιέρωσής της.
------------------.--------------3. Ίσως, θα ηχήσει περίεργα, αλλά η αλήθεια είναι, ότι ο όρος
«Ευθανασία», παρά τη λεκτική, αλλά και την ακουστική ωραιοποίησή
και εξωραϊσµό του, στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο δεν απαντάται
καθόλου.
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Όχι µόνο, δεν έχει οποιαδήποτε ρύθµιση ο Ποινικός µας Κώδικας,
ούτε και άλλος ελληνικός ποινικός νόµος, αλλά ούτε καν αναφέρεται,
άµεσα ή έµµεσα, η λέξη «Ευθανασία». Άρα, εκ προιµίου, θα πρέπει να
τονισθεί, ότι και η Ελληνική Νοµοθεσία δεν προβλέπει και δεν
επιτρέπει την «Ευθανασία».
Ο ποινικός µας Κώδικας, όπως είναι γνωστό, διαλαµβάνει στο 10ο
Κεφάλαιο, που επιγράφεται «Εγκλήµατα κατά της ζωής», δύο κάπως
σχετικές (και ιδίως η πρώτη), µε την ευθανασία, διατάξεις, ήτοι:
Ι. Το άρθρο 300 Π.Κ. προβλέπει την «Ανθρωποκτονία από
συναίνεση», βάσει του οποίου «Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε
ανθρωποκτονία, ύστερα από σπουδαία και επίµονη απαίτηση του
θύµατος και από οίκτο γι΄ αυτόν, που έπασχε από ανίατη
ασθένεια, τιµωρείται µε φυλάκιση». (Ήτοι 10 ηµέρες µέχρι 5 έτη).
Πρόκειται δηλ. για πληµµέληµα, µε προβλεπόµενα όρια ποινής,
που φθάνουν, προς τα κάτω, µέχρι τα ελάχιστα των 10 ηµερών ή
προς τα πάνω τα ανώτερα των 5 ετών. Από το κείµενο της
διάταξης αυτής προκύπτει σαφέστατα, ότι οµιλούµε για το
«Ιδιώνυµο αδίκηµα» της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ότι
για τη συγκρότηση του, απαιτούνται και τα εξής στοιχεία:
α) Σπουδαία και επίµονη απαίτηση του θύµατος για
θανάτωσή του.
β) Πάθηση από ανίατη ασθένεια του θύµατος.
γ) Συναίσθηµα οίκτου υπέρ του θύµατος, που πρέπει να
είναι ιδιαίτερα ισχυρό.
Τα στοιχεία αυτά ερευνώνται, κατά τρόπο ουσιαστικό, σε κάθε
περίπτωση, από το Δικαστήριο και, εάν δεν συντρέχουν, οµιλούµε,
για ανθρωποκτονία από πρόθεση, µε τις αυτονόητες γνωστές
συνέπειες και ποινές.
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Πάντως, ως προς τις προβλεπόµενες ποινές, το αδίκηµα αυτό
(άρθρο 300 Π.Κ) µε το οποίο θα λέγαµε, ότι αντιµετωπίζεται στη
χώρα µας έµµεσα και η Ευθανασία, η ελληνική νοµοθεσία είναι
από τις πλέον επιεικέστερες στον κόσµο, αφού στο Γερµανικό
Κώδικα, για το ίδιο αδίκηµα (ανθρωποκτονία µε συναίνεση) η
ελάχιστη προβλεπόµενη ποινή είναι έξι (6) µήνες και η ανώτατη 5
έτη, ενώ στις Κάτω Χώρες προβλέπεται κάθειρξη µέχρι 15 έτη.
----------------.----------------ΙΙ. Το άρθρ. 301 Π.Κ., δηλ., «Συµµετοχή σε αυτοκτονία», βάσει
του οποίου «Όποιος µε πρόθεση κατέπεισε άλλον, να
αυτοκτονήσει, αν τελέστηκε η αυτοκτονία ή έγινε απόπειρα της,
καθώς και όποιος έδωσε βοήθεια κατ΄ αυτήν, τιµωρείται µε
φυλάκιση» δηλ. από 10 ηµέρες µέχρι 5 έτη.
Για τη συγκρότηση του εγκλήµατος αυτού απαιτούνται δύο
στοιχεία, ήτοι:
α) Η κατάπειση σε αυτοκτονία ή η ηθική αυτουργία σε
αυτοκτονία και
β) η παροχή βοήθειας ή συνέργειας σε αυτοκτονία.
Η διάταξη αυτή δεν έχει, βέβαια, άµεση ή έµµεση σχέση µε την
«Ευθανασία», αλλά θα µπορούσε να ερµηνευθεί, ότι ο δράστης,
που προκάλεσε στο θύµα την απόφαση της αυτοκτονίας, εκινήθη
από οίκτο, λόγω ανίατης ασθένειας του. Και για το αδίκηµα αυτό,
όπως ήδη προαναφέρθηκε, η ποινική πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα
επιεικής, αφού προβλέπεται µόνο φυλάκιση και εποµένως το
ελάχιστο όριο είναι, επίσης, 10 ηµέρες και το ανώτερο 5 έτη, που
µε αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, µπορεί να φθάσει και
στα ελάχιστα.
Πριν από µερικά χρόνια (στα µέσα της 10ετίες του 1990)
απασχόλησε σχετική υπόθεση την Ελληνική Δικαιοσύνη και την
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Κοινωνία µας (υπόθεση Μονσελά), αλλά το Δικαστήριο τότε, κατά
πλειοψηφία, δεν δέχτηκε την εφαρµογή, ούτε της διάταξης του
άρθρου 300 ΠΚ ούτε και του 301 Π.Κ. ούτε ακόµη του άρθρου 30
Π.Κ. περί πραγµατικής πλάνης, όπως επίµονα ζητήθηκε από την
υπεράσπιση, αλλά δέχθηκε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Για
ευθανασία δεν µπορούσε να γίνει καν λόγος, αφού δεν υπήρχε και
δεν υπάρχει στη χώρα µας τέτοια νοµοθετική πρόβλεψη. Η
απόφαση, όµως υπήρξε ιδιαίτερα επιεικής (κάθειρξη 12 ετών) δηλ.
τα ελάχιστα περίπου προβλεπόµενα όρια (10-20 έτη) µετά την
αναγνώριση στον κατηγορούµενο – δράστη σχετικής ελαφρυντικής
περίστασης.
Αξιοπρόσεκτο, όµως, είναι ότι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά
της ίδιας της απόφασης, δύο λαϊκοί δικαστές, δηλ. σοβαρή
µειοψηφία, έκριναν και εψήφισαν, ότι υφίσταται ανθρωποκτονία
από συναίνεση (άρθρο 300 Π.Κ) δηλ. πληµµέληµα, που η ποινή θα
µπορούσε να φθάσει µέχρι τα κατώτατα όρια.
--------------.------------4. Εποµένως, σύµφωνα µε τη σηµερινή Ελληνική Νοµοθεσία, µπορούµε
να καταλήξουµε στα εξής:
α) Δεν υπάρχει ειδική νοµοθετική ρύθµιση στη χώρα µας για την
Ευθανασία, και άρα δεν επιτρέπεται ρητά και µε σαφήνεια τέτοια
νοµική αντιµετώπιση.
β) Αντιµετωπίζεται, όµως, έµµεσα, το ζήτηµα αυτό, από άλλες
διατάξεις και βασικά µε τη διάταξη του άρθρου 300 Π.Κ.
«ανθρωποκτονία µε συναίνεση», δευτερευόντως δε µε το άρθρο
301 Π.Κ. «συµµετοχή σε αυτοκτονία».
γ) Υπάρχουν και ελαφρυντικές περιστάσεις, που προβλέπει κατά
περίπτωση, ο Ποινικός Κώδικας (Γενικές και Ειδικές), οπότε η
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ποινή µπορεί να είναι σαφώς και κατά πολύ µειωµένη και θα
λέγαµε και επιεικής, που µπορεί να φθάσει µέχρι και στα ελάχιστα
όρια.
Ακόµη, θα πρέπει να παρατηρήσουµε, ότι ο Έλληνας νοµοθέτης, µε τις
προαναφερθείσες διατάξεις, ουσιαστικά επιτρέπει στον κάθε άνθρωπο
να καταστρέφει τη ζωή του µέχρι θανάτου, δηλ. να αυτοκτονεί (και
βέβαια ουσιαστικός λόγος µπορεί να γίνει για την απόπειρα
ανθρωποκτονίας, διότι σε περίπτωση τελεσµένης δεν υφίσταται
αντικείµενο), αφού δεν προβλέπεται σχετική ποινική κύρωση, του
απαγορεύει, όµως, να δώσει εντολή σε άλλον, να αφαιρέσει τη δική του
ζωή και πολύ περισσότερο απαγορεύει σε τρίτο, αν αφαιρέσει τη ζωή
συνανθρώπου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και προϋποθέσεις.
Μάλιστα, θα πρέπει, να τονισθεί και να διευκρινισθεί, ότι κάθε
πράξη αποβλέπουσα ακόµη και στην Κοινωνική και Ευγονική
Ευθανασία, θεωρείται κοινή δολοφονία και είναι, ασφαλώς, άλλο το
ζήτηµα, εάν µπορεί, να τύχει ιδιαίτερα επιεικούς αντιµετώπισης από το
Δικαστήριο, κάτι που στην πράξη βρίσκει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση.
Για το θέµα του δικαιώµατος κάθε ανθρώπου σε θάνατο του εαυτού του,
δηλ. στην αυτοκτονία, έχουν διατυπωθεί, πέραν των βασικών θέσεων,
πολλές απόψεις και ιδίως, ότι δεν απαγορεύεται για τον ίδιο τον
αυτόχειρα. Έχουν, όµως, εκφρασθεί και τελείως αντίθετες απόψεις και
ιδίως από τον οµότιµο Καθηγητή του Παν/µίου Θεσ/κης και
Αντεπιστέλλου Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, Ιωάννη Μανωλεδάκη, ο
οποίος υποστηρίζει, ότι ο άνθρωπος δεν είναι και δεν ζει µόνος του, αλλά
αποτελεί µέλος µιας οργανωµένης κοινωνίας, και, εποµένως, έχει
υποχρεώσεις έναντι αυτής. Δεν είναι µόνος του, συνεχίζει, σε µια έρηµο,
και άρα, ως µέλος µιας ευρύτερης κοινωνίας, έχει και υποχρεώσεις και
άρα, δεν έχει δικαίωµα θανάτου. Αυτό δε το συνάγει έµµεσα και από το
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άρθρ. 5 παρ. 1 του Συντάγµατος και έτσι υποστηρίζει, ότι δεν υπάρχει
συγκεκριµένο δικαίωµα για αυτοκτονία κάθε ανθρώπου.
Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να επαναλάβουµε, ότι στον
Ποινικό µας Κώδικα, ή σε οποιοδήποτε άλλο νόµο της χώρας µας, δεν
υπάρχει ποινική διάταξη, που να τιµωρεί την αυτοκτονία. Βεβαίως η
πρόβλεψη ποινικής τιµωρίας του αυτόχειρος δεν θα είχε κανένα
ουσιαστικό περιεχόµενο και νόηµα, αφού θα ήταν νεκρός, αλλά θα ήταν
δυνατή η κύρωση, όπως ήδη προαναφέρθηκε, για την απόπειρα
ανθρωποκτονίας. Ούτε και αυτό προβλέπεται στο ποινικό µας δίκαιο,
πράγµα το οποίο σηµαίνει, ότι ο νοµοθέτης δεν θέλησε να κολάσει την
αυτοκτονία, ακόµη και στην περίπτωση της απόπειρας, αλλά αυτό µόνο
για τον ίδιο τον αυτόχειρα και όχι και για τους τρίτους καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο συµµετόχους του. Εξάλλου, υπάρχει, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η
διάταξη του άρθρ. 301 Π.Κ. δηλ. το αδίκηµα «της συµµετοχής σε
αυτοκτονία».
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί, και το υποστηρίζει ιδιαίτερα αυτό ο
Καθηγητής Χωραφάς ( Γεν. Αρχές Π.Δ. Τοµ. Α 1962 σελ. 190-192), ότι
η Ευθανασία, που κατατείνει στην επιτάχυνση από τρίτο πρόσωπο του
απολύτως βεβαίου θανάτου από οίκτο του ασθενούς και πάσχοντος από
ανίατη ασθένεια, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιαστικά επιτρεπόµενη,
βάσει της αρχής της εξυπηρέτησης του αληθούς συµφέροντος του
θανατουµένου. Θα µπορούσε δηλαδή, µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, να
θεωρηθεί ότι αίρεται για τον δράστη ο άδικος χαρακτήρας της
πράξης, οπότε µένει ατιµώρητος.
Παρόµοια θέση υποστηρίζουν και άλλοι νοµικοί επιστήµονες
(όπως Αλ.Κατσαντώνης Ποιν. Χρ. Κ.Στ. σελ. 236 και Δ. Ντζιώρας,
Επιτ/Ερµην. Π.Κ. 1965 σελ. 479).
-------------..-----------
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5. Αντίθετα, και είναι ανάγκη και αυτό να επισηµανθεί, στην νοµοθεσία
µας, για την προστασία των ζώων, χρησιµοποείται ο όρος «Ευθανασία»
και µάλιστα ρητά προβλέπεται και ρυθµίζεται, πότε και κατά ποιο τρόπο
επιτρέπεται να γίνει αυτή µόνο στα ζώα.
Οµιλούµε για το άρθρ.2 παρ.1 του Ν. 1197/1981, στο οποίο ορίζεται ότι:
«ζώον συντροφιάς, εργασίας ή εκτροφής, το οποίο κατέστη ανίκανον δια
την δι΄ ην προορίζεται χρήση, συνεπεία γήρατος, ασθένειας, κατάγµατος,
αναπηρίας ή άλλης τινός αιτίας, δύναται να φονεύεται δι’ ευθανασίας και
µόνο κατόπιν προηγούµενης εκθέσεως κρατικού ή ιδιώτου κτηνιάτρου»
Το άρθρ. 8 παρ.2 του ιδίου νόµου προβλέπει: «ο παραβάτης της
διατάξεως αυτή για τα ζώα τιµωρείται µε κράτηση µέχρι 5 ηµερών ή µε
πρόστιµο από 10.000 δρχ. ή και µε τις δύο ποινές». Πρόκειται δηλ. για
πταισµατική παράβαση.
Η αναφορά µου στη διάταξη αυτή, για την «ευθανασία των ζώων»
γίνεται, µόνο και µόνο, για την πληρότητα των παρατηρήσεών µου και
στην παρούσα εργασία και δεν έχει ασφαλώς καµιά απολύτως σχέση µε
την απαγορευόµενη ευθανασία του ανθρώπου.
---------.----------6. Θα µπορούσα, καταλήγοντας, για το πολύ σοβαρό αυτό θέµα της
Ευθανασίας, από καθαρά νοµική άποψη, να σηµειώσω ως προτάσεις µου,
τα εξής:
α. Η Ελληνική Νοµοθεσία και ειδικότερα ο Ποιν. Κώδικας δεν
αντιµετωπίζει ευθέως, αλλά έµµεσα το θέµα της ευθανασίας, και
µε τις σχετικές διατάξεις του (αρθρ.300, 301 Π.Κ.) δίδονται ιδιαίτερα
ικανοποιητικές λύσεις και δυνατότητες, τόσο για επιεική
αντιµετώπιση, όσο, πολλές φορές, και για αθώωση του δράστη, σε
ιδιαίτερα, όµως, εξαιρετικές περιπτώσεις.
β. Ειδική νοµοθετική ρύθµιση περί Ευθανασίας, όπως έχουν
σήµερα τα πράγµατα και, βάσει των κρατουσών αντιλήψεων, δεν
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κρίνω σκόπιµο, ότι θα πρέπει να λάβει χώρα, και εξάλλου ποτέ το
Υπουργείο Δικαιοσύνης ή άλλο Υπουργείο, δεν ασχολήθηκε επίσηµα
και υπεύθυνα µε το θέµα αυτό. Οι λόγοι, ασφαλώς, είναι πολλοί, όπως
θεραπευτικοί, εξέλιξη ιατρικής επιστήµης, κοινωνικοί, θρησκευτικοί,
ακόµη και κληρονοµικοί και ιδίως δεν µπορεί κανείς να γνωρίζει,
µέχρι ποίου σηµείου θα φθάσει το θέµα της θανάτωσης, έστω και µε
Ευθανασία, στην περίπτωση που ανοιχτεί και νοµοθετεί ένα τέτοιο
µεγάλο και ευαίσθητο θέµα. Είναι δυνατόν, να οδηγηθούµε σε
καταχρηστική ή εσφαλµένη επίκληση και εφαρµογή της ευθανασίας,
µε απρόβλεπτες και δραµατικές κοινωνικές και ανθρωπιστικές
συνέπειες.
γ. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα µέγα ζήτηµα και θα πρέπει να
επισηµανθεί. Το «δικαίωµα στη ζωή» κάθε ανθρώπου,
προστατεύεται από το άρθρο 5 παρ.2 του ισχύοντος Συντάγµατος
µας. Υπάρχει, όµως και η δικαιολογηµένη απαίτηση, κατ’ αρχήν,
κάθε ανθρώπου και ιδίως του πάσχοντος, να ληφθούν οι κατάλληλες
φροντίδες, όσο αυτό είναι δυνατόν, για την παράταση της ζωής του,
έστω και για λίγο. Αλλά, υπάρχει και η επίσης δικαιολογηµένη
απαίτηση του πάσχοντος, ή και µελοθάνατου, να µην ληφθούν οι
εξαιρετικές ιατρικές φροντίδες, οι οποίες θα έχουν, ως αποτέλεσµα,
την για λίγο παράταση της ζωής, αλλά αυτό θα συµβαίνει σε
κατάσταση ψυχορραγήσεως και µε πολλούς και ανυπόφορους πόνους.
Είναι προφανές, ότι στην περίπτωση αυτή, είναι πολύ δύσκολη η
διάκριση και τα όρια, επίσης, δυσδιάκριτα, και ο δικαστής, όταν
επιληφθεί, θα πρέπει να κρίνει ελεύθερα και κατά συνείδηση την κάθε
ειδική περίπτωση. Τα ίδια γεγονότα και οι συνθήκες, µαζί βεβαίως, µε
την υπάρχουσα νοµοθεσία και τη συνείδηση του, θα τον οδηγήσουν
στην απαραίτητη ευθυκρισία, µε κοινωνική και ανθρωπιστική πάντοτε
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ευαισθησία, που είναι απολύτως απαραίτητη σε κάθε ποινική
απόφαση.
δ. Στο Ποινικό µας Δίκαιο, ως άδικη, αξιόποινη και καταλογιστική
πράξη θεωρείται, τόσο η ενέργεια του δράστη, όσο και η παράλειψη
του (άρθρ.15 Π.Κ.). Θα µπορούσε κανείς, να σταθεί, µε ιδιαίτερη
προσοχή και ευαισθησία και προβληµατισµό, στην περίπτωση, που ο
ασθενής, απολύτως ιατρικά βεβαιωµένα, βρίσκεται σε προθανάτια ή
επιθανάτια κατάσταση. Εάν στην περίπτωση αυτή, από οίκτο, δεν του
δίδονται ή το ορθότερο παραλείπονται να δοθούν περαιτέρω φάρµακα
ή άλλη ιατρική βοήθεια, για την άσκοπη παράταση της ζωής του,
τότε, και µόνο τότε, θα µπορούσε να θεωρηθεί, ότι ο ιατρός δεν
µπορεί να έχει ποινική ευθύνη.
Σε καµία περίπτωση, δεν θα µπορούσε να κριθεί, κατά τον ίδιο τρόπο,
η θετική ενέργεια, δηλ. η χορήγηση π.χ. θανατηφόρου φαρµάκου, για
να τερµατισθεί η ζωή του υποφέροντος ασθενούς, διότι, προεχόντως,
η ιατρική σήµερα έχει µεγάλες και απρόβλεπτες εξελίξεις και χρέος
της είναι να αγωνίζεται συνεχώς για τον άνθρωπο και την υγεία του.
ε. Τέλος, κρίνω σκόπιµο, ότι θα µπορούσε, ίσως, να αποτελέσει
προβληµατισµό προς µελέτη, ώστε να προστεθεί και δεύτερη
παράγραφος στο άρθρο 300 του Π.Κ. (Ανθρωποκτονία από
συναίνεση), στο οποίο να προβλέπεται, και βέβαια µόνο για την
παράλειψη χορήγησης φαρµάκων ή άλλης αγωγής, η δυνατότητα του
Δικαστηρίου να απαλλάσσει τον υπαίτιο (βέβαια µόνο τον ιατρό) από
οποιαδήποτε ποινή, στην περίπτωση που συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
Ι. Βέβαια συνέχεια της ταλαιπωρίας του ψυχορραγούντος
θύµατος
ΙΙ. Βεβαιότητα ιατρική, ότι ο θάνατος θα επακολουθήσει πολύ
σύντοµα.
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ΙΙΙ. Αδυναµία χορήγησης, κατά τρόπο αποτελεσµατικό,
παυσίπονων φαρµάκων.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς, θα ήταν απολύτως απαραίτητα η
προηγούµενη οµόφωνη γνωµάτευση περί όλων των ανωτέρω τριών
κρατικών ή µη ιατρών.
Ο προβληµατισµός αυτός, που θα µπορούσε να ληφθεί και ως πρόταση,
γίνεται, όχι για να θεωρηθεί ως θεσµοθέτηση της Ευθανασίας, αλλά για
να βοηθούνται οι δικαστές, να εκδίδουν περισσότερο ουσιαστικές
αποφάσεις και να αποφεύγονται πολλές φορές τα δικαστικά αδιέξοδα.
------------------.--------------7. Απ’ όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι το θέµα της Ευθανασίας,
και πάντοτε από καθαρά νοµική άποψη, είναι ιδιαίτερα σύνθετο, δύσκολο
και πολύπλοκο.
Για τη χώρα µας, το θέµα γίνεται ακόµη δυσκολότερο, διότι είµαστε ένας
λαός, που διακρινόµαστε για τη συγγενική αλληλεγγύη, τα φιλάνθρωπα
αισθήµατα, τον έντονο συναισθηµατισµό και τη θρησκευτική µας πίστη
και παράδοση.
Η ισχύουσα νοµοθεσία και µάλιστα µε µερικές, ίσως, βελτιώσεις και
προσθήκες, όπως προαναφέρθηκε, θα µπορεί κάθε φορά, να δίδει λύσεις,
χωρίς να είναι ανάγκη να δεχθούµε, ότι πρέπει, να έχουµε
«νοµοθετηµένη Ευθανασία», ως δήθεν πανάκεια επίλυσης του µεγάλου
αυτού ιατρικού, κοινωνικού, θρησκευτικού και νοµικού προβλήµατος.
Εξάλλου, και σε διεθνές επίπεδο, όπως ήδη προαναφέρθηκε, δεν έχει
δοθεί νοµική λύση, για το µέγα αυτό θέµα της θεσµοθέτησης ή µη της
Ευθανασίας.
Αντώνιος Γρ. Φούσας
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