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Το θέμα :  

 

 Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο το ζήτημα της τεχνητής 

διακοπής της εγκυμοσύνης . Προβάλλονται διάφορες απόψεις που 

έχουν διατυπωθεί στη θεωρία και τη νομολογία.  

 Στην αρχή γίνονται κάποια εισαγωγικά σχόλια. Στη συνέχεια, 

αναλύεται αφενός το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της γυναίκας, και 

αφέτερου η συνταγματική προστασία του εμβρύου. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο της εργασίας τίθεται το ζήτημα του κύρους των διατάξεων 

του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τις αμβλώσεις.  
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Συντομογραφίες : 

αρθρ.= άρθρο  

Α.Π. = Άρειος Πάγος  

απόφ. – απόφαση  

βλ. = βλέπε  

εκδ. = εκδόσεις  

ενθ. αν. = ενθ’ ανωτέρω  

Ε.Σ.Δ.Α. = Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.  

μτφρ. = μετάφραση  

παρ. = παράγραφος  

Π.Κ. = Ποινικός Κώδικας  

Ποιν. Χρον. = Ποινικά Χρονικά (περιοδικό)  

Πρβλ. = Παράβλεπε  

Συντ. = Σύνταγμα του 1975 όπως αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001.  

σ. = σελίδα  

ΤοΣ. = Το Σύνταγμα (περιοδικό)  

Τριμ. Πλημ. = Τριμελές Πλημμελειοδικείο  

BVerfGE= Bundesverfassungsgericht 

S.Ct.= Supreme Court 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ. ΤΟ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ 

 

 Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατο αγαθό. Αποτελεί την 

κορωνίδα της δημιουργίας. «Το δικαίωμα στη ζωή είναι εγγενές στον 

άνθρωπο»1. Για το λόγο αυτό το Σύνταγμα προβλέπει την απόλυτη 

προστασία της ζωής στο άρθρο 5 παρ. 2. Προστατεύει την ανθρώπινη 

ζωή σε κάθε μορφή ή έκφανσή της. Συνεπώς, φορέας του 

δικαιώματος είναι και το κυοφορούμενο , το οποίο αποτελεί «ένα 

αυτοτελές ανθρώπινο ον»2 . Ως μορφή ανθρώπινης ζωής , το έμβρυο 

εμπίπτει στο περιεχόμενο της ανθρώπινης αξίας και , κατ’ ακολουθία, 

προστατεύεται και με βάση το άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος.  

 Ωστόσο, παρατηρείται έντονη διχογνωμία ως προς το χρονικό 

σημείο ενάρξεως της ανθρώπινης ζωής, γεγονός που συνδέεται άμεσα 

με το ζήτημα της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης (άμβλωση). Οι 

απόψεις ποικίλλουν . Το δικαίωμα του εμβρύου στη ζωή έρχεται σε 

σύγκρουση με το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας της εγκύου.  

                                           
1 Άρθρο 6 παρ.1 του Διεθνούς Συμφώνου (Ο.Η.Ε.) περί ατομικών και πολιτικών 

δικαιωμάτων της 19/12/1966 , που άρχισε να ισχύει στις 23/3/1976 και κυρώθηκε με το Ν. 

2462/1997 (Α’ 25) από τη χώρα μας.  
2 Απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας της 

25/2/1975 (BVerfGE 39, 42-43).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ  

          ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

 

 Ι. Θεωρία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Συντ. «Καθένας έχει 

δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του …». 

Φορέας του δικαιώματος αυτού είναι και η έγκυος. Όμως, σε 

περίπτωση μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης το δικαίωμα αυτό έρχεται 

σε σύγκρουση με το δικαίωμα του κυοφορούμενου στη ζωή. «Η 

μητέρα που φτάνει μέχρι τον τοκετό υπόκειται σε αγωνίες, 

σωματικούς περιορισμούς και σε πόνους που πρέπει να υπομείνει από 

μόνη της…  Η δοκιμασία αυτή που περνάει η γυναίκα είναι πολύ 

προσωπική…»3. Σύμφωνα με μια άποψη4 , το ζητούμενο  πρέπει να 

είναι η πρακτική εναρμόνιση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων . 

Μπορεί να αναγνωριστεί ένα δικαίωμα στην έγκυο στην άμβλωση 

κατά το αρχικό στάδιο της κύησης . Στο διάστημα αυτό δεν πρέπει να 

τίθεται κανένα εμπόδιο στην ελευθερία της γυναίκας να επιλέξει τη 

συνέχιση ή όχι της εγκυμοσύνης. Όμως, στη συνέχεια – σύμφωνα 

πάντα με την άποψη αυτή – υπερισχύει η προστασία του εμβρύου και 

                                           
3 Βλ. απόφαση του Αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου «Planned Parenthood v. 

Casey» ελλην. Μτφρ. Α. Φωτιάδου, ΤοΣ 1995, 651.  
4 Βλ. Χρυσογόνο  Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα , 2η εκδ. 2002, σ. 114.  
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ο νομοθέτης μπορεί πλέον να λάβει τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό 

μέτρα5.  

 Οπωσδήποτε η γυναίκα έχει ελευθερία επιλογής στην 

περίπτωση που η ζωή της έρχεται σε βιολογική σύγκρουση με τη ζωή 

του εμβρύου καθώς και όταν απειλείται σοβαρά η υγεία της εξαιτίας 

της κύησης.  

 

ΙΙ. Νομολογία : Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των 

        Η.Π.Α. σχετικά με το ζήτημα της άμβλωσης.  

 Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το 1973, στην απόφαση Roe 

v. Wade6, είχε επεκτείνει το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και 

σε θέματα σεξουαλικής ζωής, προκειμένου να καλύψει το δικαίωμα 

στην άμβλωση (υπό όρους). Έθεσε τότε ένα άκαμπτο χρονικό 

κριτήριο σύμφωνα με το οποίο κατά τους τρεις πρώτους μήνες της 

κύησης, η Πολιτεία δεν έχει κανένα έννομο συμφέρον το οποίο να 

δικαιολογεί την επέμβασή της στην εγκυμοσύνη. Το κριτήριο αυτό 

υποδηλώνει ότι το δικαίωμα που θίγεται είναι  η ελεύθερη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας της γυναίκας και ο σεβασμός της ιδιωτικής της 

ζωής.  

                                           
5 Βλ. Συμεωνίδου- Καστανίδου, Η άμβλωση ως πρόβλημα του ποινικού δικαίου, 1984, 5 

επ.  
6 410 U.S. 113 (1973) 
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 Στην απόφαση Webster v. Reproductive Health Services7, η 

πλειοψηφία αναθεώρησε την άποψη που είχε εκφράσει στη Roe.  

Συγκεκριμένα , εγκατέλειψε το χρονικό κριτήριο του τριμήνου και το 

αντικατέστησε με το κριτήριο της βιωσιμότητας του εμβρύου.  

 Το 1992 το Ανώτατο Δικαστήριο με την απόφ. Planned 

Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey8 έκρινε τη 

συνταγματικότητα ενός νόμου για τη ρύθμιση των αμβλώσεων. 

Θεώρησε σύμφωνες με το σύνταγμα τις περισσότερες διατάξεις αυτού 

του νόμου και συγχρόνως επιβεβαίωσε το δικαίωμα της γυναίκας 

στην άμβλωση. Το Δικαστήριο στη συγκεκριμένη υπόθεση εντόπισε 

δύο συγκρουόμενα έννομα συμφέροντα : το συμφέρον της γυναίκας 

στην άμβλωση αφενός και το συμφέρον της Πολιτείας αφετέρου να 

παρεμβαίνει προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή του εμβρύου. 

Επιδίωξη του Δικαστηρίου ήταν η οριοθέτηση των δύο εννόμων 

αγαθών. Για την επίτευξη εναρμονισμού καθιέρωσε ως κριτήριο τη 

μη επιβολή  υπέρμετρου περιορισμού σε συνδυασμό με το όριο της 

βιωσιμότητας.  

 

                                           
7 109 S.Ct, 3040 (1989).  
8 Ελλην. μτφρ. και σχολιασμός Α. Φωτιάδου, ΤοΣ 1995, σ. 647-680.  

 9



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  

          ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ  

 

 Ι. Θεωρία  

 Το Σύνταγμα ορίζει ότι «Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική 

επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής…»9. 

«Όλοι», κατά την έννοια της διάταξης, είναι κάθε ζωντανός 

άνθρωπος, δηλαδή και ο γεννημένος και ο κυοφορούμενος 

(nasciturus). Η ερμηνεία της λέξης πρέπει να είναι ευρεία ώστε να 

παρέχεται η ευρύτερη δυνατή προστασία. Όπως σε περίπτωση 

αμφιβολίας σχετικά με την ελευθερία το τεκμήριο ομιλεί υπέρ αυτής 

(in dubio pro libertate), έτσι και εδώ το τεκμήριο ομιλεί υπέρ της 

οποιασδήποτε ζωής (της πλήρους και της αναπτυσσόμενης)10.  Το 

κυοφορούμενο αποτελεί αναμφίβολα μορφή ανθρώπινης ζωής και, 

συνεπώς, εμπίπτει στο περιεχόμενο της ανθρώπινης αξίας (αρθρ. 2 

παρ. 1 Συντ.). Από τη συνταγματική προστασία του κυοφορούμενου 

απορρέει δέσμευση και για τον κοινό νομοθέτη, ο οποίος δε μπορεί να 

μειώσει την προστασία αυτή»11.  

                                           
9 Βλ. αρθρ. 5 παρ.2 εδ. α’ του Συντ.  
10 Βλ. Ράϊκο Αθ., Συνταγματικό Δίκαιο – Θεμελιώδη Δικαιώματα, 2ος τόμος, 2η έκδοση, 

εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2002, σ. 487.  
11 Βλ. Δημητρόπουλο Α., Πρακτικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα  - Θεσσαλονίκη 2004.  
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 Κατά τον καθηγητή Α. Μανιτάκη12, το έμβρυο δεν είναι 

πράγμα ή απλή ιδιότητα του γυναικείου σώματος αλλά κύτταρο ζωής. 

Το κυοφορούμενο αποτελεί ζωή που αναπτύσσεται και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη μέχρι τον τοκετό με τη ζωή και την υγεία της εγκύου. 

Για το λόγο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προστασίας από το δίκαιο.  

 

ΙΙ. Νομολογία: Απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 

Δικαστηρίου της Γερμανίας της 25ης Φεβρουαρίου 1975.  

 Το ζήτημα της συνταγματικής προστασίας του εμβρύου 

αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας συζήτησης στη Γερμανία. Το 

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (κατά την εξέταση της 

συνταγματικότητας του 5ου ποινικού νόμου) στις 25/2/1975, δέχτηκε 

τη βασική θέση ότι «Η ζωή που αναπτύσσεται στο μητρικό σώμα 

προστατεύεται από το Σύνταγμα ως αυτοτελές έννομο αγαθό» (αρθρ. 

2 παρ.2 , εδ.1 , αρθρ. 1 παρ.1 , Θεμελιώδους Νόμου). Ως προς τη 

διάταξη αυτή το Δικαστήριο απεφάνθη ότι: «Η προστασία της ζωής 

του εμβρύου απολαμβάνει κατ’ αρχήν το προβάδισμα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της κυήσεως απέναντι στο δικαίωμα αυτοδιαθέσεως της 

εγκύου και δεν επιτρέπεται να τίθεται υπό αμφισβήτηση για μια 

ορισμένη προθεσμία». Συνεπώς, «η υποχρέωση του κράτους να 

προστατεύει την αναπτυσσόμενη ζωή υπάρχει και απέναντι στη 

μητέρα». Το Δικαστήριο αιτιολόγησε τη θέση του αυτή με τις εξής 
                                           

12 Βλ. άρθρο του στην εφημ. «Ελευθεροτυπία», 11/6/1986, σ. 9.  
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σκέψεις: «… Αν το έμβρυο μπορούσε να θεωρηθεί μόνο ως μέρος του 

μητρικού οργανισμού, η διακοπή της εγκυμοσύνης θα παρέμενε 

επίσης στο χώρο της διαμορφώσεως της ιδιωτικής ζωής… όμως το 

κυοφορούμενο είναι ένα αυτοτελές ανθρώπινο ον που προστατεύεται 

από το Σύνταγμα… Μια εξισορρόπηση , που και κατοχυρώνει την 

προστασία της ζωής του κυοφορούμενου και αφήνει στην έγκυο την 

ελευθερία της διακοπής της εγκυμοσύνης δεν είναι δυνατή, αφού 

διακοπή της εγκυμοσύνης σημαίνει πάντοτε καταστροφή της 

αγέννητης ζωής … η απόφαση πρέπει να ληφθεί υπέρ του 

προβαδίσματος της προστασίας της ζωής του εμβρύου απέναντι στο 

δικαίωμα αυτοδιαθέσεως της εγκύου. Αυτή μπορεί με την 

εγκυμοσύνη, τη γέννηση και την ανατροφή του παιδιού να θίγεται σ’ 

ορισμένες προσωπικές δυνατότητες αναπτύξεως. Αντίθετα, η 

αγέννητη ζωή καταστρέφεται με τη διακοπή της κυήσεως»13. Η 

άποψη αυτή αναιρεί την αντίθετη γνώμη που τάσσεται υπέρ της 

πρακτικής εναρμονίσεως των δύο συγκρουόμενων δικαιωμάτων14.  

                                           
13 BVerfGE 39, 42-43  
14 Βλ. ανωτέρω σ.7 και 8  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ  

          ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΜΒΛΩΣΕΩΣ  

 

 Ι. Το ζήτημα γενικά  

 

 Η ποινική νομοθεσία των διαφόρων χωρών ρυθμίζει το θέμα 

της αμβλώσεως με δύο τρόπους : είτε με την κατ’ αρχήν απαγόρευση 

της και την καθιέρωση εξαιρέσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε 

με την καθιέρωση του επιτρεπτού αυτής άνευ περιορισμών εντός 

ορισμένης προθεσμίας. Πρόκειται αντίστοιχα για τη λεγόμενη 

«ρύθμιση ή λύση των ενδείξεων» και για τη «ρύθμιση ή λύση των 

προθεσμιών». Στην πρώτη περίπτωση οι λόγοι που αίρουν τον άδικο 

χαρακτήρα της άμβλωσης είναι οι εξής: α) κίνδυνος για τη ζωή ή 

κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία της εγκύου («ιατρική 

ένδειξη») , β) κίνδυνος γέννησης παθολογικού παιδιού λόγω σοβαρής 

ανωμαλίας («ευγονική ένδειξη») , γ) η εγκυμοσύνη είναι απόρροια 

βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας 

ανίκανης ν’ αντισταθεί («ηθική ένδειξη») και δ) η αποτροπή μιας 

σοβαρής και αναπότρεπτης με άλλα μέσα κατάστασης ανάγκης για τη 

γυναίκα («κοινωνική ή ένδειξη καταστάσεως ανάγκης») .  

 Τη ρύθμιση των ενδείξεων καθιερώνουν η αγγλική και η 

ολλανδική νομοθεσία. Τη ρύθμιση των προθεσμιών έχουν υιοθετήσει 

οι νομοθεσίες της Γαλλίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Δανίας και άλλων 
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χωρών, οι οποίες αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της άμβλωσης εφόσον 

αυτή ενεργείται από γιατρό κατά τη διάρκεια των δώδεκα πρώτων 

εβδομάδων της κύησης (στη Γαλλία εντός των δέκα πρώτων 

εβδομάδων). Ο ελληνικός Ποινικός Κώδικας παλαιότερα επέτρεπε 

την άμβλωση κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση μόνο της ιατρικής και 

της ηθικής ένδειξης . Όμως ο Ν. 1609/1986 «Τεχνητή διακοπή της 

εγκυμοσύνης και προστασία της υγείας της γυναίκας και άλλες 

διατάξεις» που τροποποίησε το άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα, 

υιοθέτησε τη ρύθμιση των προθεσμιών15.  

 

 ΙΙ. Το ζήτημα στην Ελλάδα  

  

 1. Το άρθρο 304 , παρ.4 του Π.Κ.  

 Η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 304 του Π.Κ. (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1609/1986) ορίζει τα εξής: «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.  

                                           
15 Βλ. Ράϊκο Αθ. , Συνταγματικό Δίκαιο – Θεμελιώδη Δικαιώματα, 2ος τομ. , 2η έκδοση, 

εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2002, σ. 507.  
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 (β) Έχουν διαπιστωθεί , με τα σύγχρονα μέσα προγεννητικής 

διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγεται 

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 αρμοδίου γιατρού.  

 (δ) Η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης 

ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί 

και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες 

εγκυμοσύνης».  

 

 2. Το ζήτημα του κύρους των διατάξεων του άρθρου 304 παρ.4 

του Π.Κ.

 Κατά τις διατάξεις του άρθρου 304 , στις δώδεκα πρώτες 

εβδομάδες της κύησης η άμβλωση επιτρέπεται ελεύθερα, δίχως να 

απαιτείται να συντρέχει κάποιος λόγος. Τίθεται πρόδηλα ζήτημα 

συμφωνίας της διάταξης του άρθρου 304 παρ.4 περ. α’ του Π.Κ. με τη 

διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Συντάγματος, όπου κατοχυρώνεται 

το δικαίωμα στη ζωή κατά τρόπο απόλυτο. Περιορισμοί του 

δικαιώματος επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει το 
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Σύνταγμα16. Η συνταγματική διάταξη δε διακρίνει μεταξύ γεννημένου 

και κυοφορούμενου , ούτε εξουσιοδοτεί τον κοινό νομοθέτη να κάνει 

τέτοια διάκριση . Συνεπώς, η διάταξη του ΠΚ είναι προφανώς 

αντισυνταγματική. Από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 5 

παρ.2 του Συντ. απορρέει σαφώς η υποχρέωση του νομοθέτη να 

ποινικοποιήσει την αδικαιολόγητη διακοπή της εγκυμοσύνης. 

Επιχείρημα υπέρ της υποχρεώσεώς του αυτής προκύπτει και από τις 

διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 εδ. β’ και 9 παρ.2 του Συντ., οι οποίες 

ποινικοποιούν την προσβολή της προσωπικής ελευθερίας και του 

ασύλου της κατοικίας αντίστοιχα. Εφόσον, λοιπόν, ποινικοποιείται η 

προσβολή των δύο αυτών ατομικών δικαιωμάτων , κατά μείζονα λόγο 

ο συνταγματικός νομοθέτης επιτάσσει την ποινικοποίηση της 

προσβολής του υπέρτατου ατομικού δικαιώματος της ζωής17.  

 Στη δεύτερη περίπτωση της παρ.4 του άρθρου 304 του ΠΚ, 

επιτρέπεται η άμβλωση εφόσον διαπιστωθεί, με τα μέσα 

προγεννητικού ελέγχου, ένδειξη σοβαρής ανωμαλίας του 

κυοφορούμενου . Με τη ρύθμιση αυτή ο κοινός νομοθέτης εισχωρεί 

πλέον στην περιοχή της συνταγματικά απαγορευμένης ευγονικής 

πολιτικής18. Όμως, η ανθρώπινη ζωή προστατεύεται απόλυτα, 

                                           
16 Βλ. αρθρ. 25 , παρ.1 , εδ. δ’ του Συντ.  
17 Βλ. Ράϊκο Αθ., ενθ. αν. σ. 517-519.  
18 Βλ. Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό Δίκαιο – Ατομικά Δικαιώματα, Α’, εκδ. Α. 

Σάκκουλα, Αθήνα  - Κομοτηνή 2005, σ. 236.  
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ανεξάρτητα από τη σωματική ή τη διανοητική κατάσταση του 

ατόμου. Δεν υπάρχουν άνθρωποι «ανάξιοι προς το ζην»19.  

 Η τέταρτη περίπτωση αφορά την εγκυμοσύνη που αποτελεί 

συνέπεια ενός εγκλήματος κατά των ηθών (βιασμού, αποπλάνησης 

ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης)20. Εδώ, ο νομοθέτης επιτρέπει 

την άμβλωση , σύμφωνα με μια άποψη21, εξαιτίας της «αφορήτως» 

προσβαλλόμενης προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας του 

θύματος22. Ωστόσο, η προστασία της ζωής του κυοφορούμενου έχει 

κατ’ αρχήν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

απέναντι στο δικαίωμα ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας 

της εγκύου23. Κατ’ άλλη άποψη24, ο κοινός νομοθέτης επιτρέπει εν 

προκειμένω την άμβλωση εξαιτίας του κοινωνικού απρόσφορου 

χαρακτήρα της συμπεριφοράς που οδήγησε στη σύλληψη και 

βαρύνεται με ηθική απαξία. Εντούτοις, το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) ορίζει ότι «Σε κανένα δε 

μπορεί να επιβληθεί εκ προθέσεως θάνατος, παρά μόνο εις εκτέλεσιν 

θανατικής ποινής εκδιδομένης υπό δικαστηρίου σε περίπτωση 

                                           
19 Πρβλ. την εθνικοσοσιαλιστική αντίληψη για «ζωή ανάξια του ζην».  
20 Βλ. Χωραφά Ν., Ποινικό Δίκαιο, 8η έκδοση , 1966, σ. 66.  
21 Βλ. Ανδρουλάκη Ν., Ποινικό Δίκαιο , ειδικό μέρος, εκδ. Σακ. 1974, σ. 93.  
22 Βλ. Μπουρόπουλος  Α., Ερμ. ΠΚ Β’, σ. 488.  
23 Βλ. ανωτέρω, σ. 8 και 9.  
24 Βλ. Δαγτόγλου Π., ενθ. αν. σ. 236.  
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αδικήματος που τιμωρείται από το νόμο με την ποινή αυτή»25. Κατά 

μείζονα λόγο, είναι απαράδεκτη η καταστροφή μιας αθώας και 

ανυπεράσπιστης ζωής που αναπτύσσεται (δηλ. του κυοφορούμενου), 

εξαιτίας του εγκλήματος ενός τρίτου προσώπου. Συνιστά κατάφορη 

παραβίαση του υπέρτατου δικαιώματος της ζωής η εκτέλεση κάποιου 

λόγω αξιόποινης πράξης τρίτου.  

 Τέλος, η άμβλωση είναι επιτρεπτή στην περίπτωση που 

«υπάρχει αναπότρεπτος με άλλα μέσα κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου 

ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της … υγείας της» (άρθρο 

304 παρ.4 περ.γ’ του Π.Κ.) . Πρόκειται για μια κατάσταση ανάγκης 

την οποία αποδέχεται και ρυθμίζει ο νομοθέτης26. Κατά τον G. 

Durig27, η άμβλωση είναι συνταγματικά επιτρεπτή μόνο στη 

περίπτωση αυτή, δηλαδή της ιατρικής ενδείξεως. Πράγματι, εν 

προκειμένω δε χωρεί στάθμιση μεταξύ των δύο συγκρουόμενων 

εννόμων αγαθών (της ζωής της εγκύου αφενός και της ζωής του 

εμβρύου αφετέρου) καθώς αυτά είναι ισότιμα . Το δικαίωμα επιλογής 

ανήκει στη γυναίκα, η οποία θα αποφασίσει αν θα θυσιαστεί για το 

παιδί της ή όχι.  

                                           
25 Βλ. ομοίως και αρθρ. 7 παρ.1 του Συντ.  
26 Βλ. Μπουρόπουλο , ενθ. αν. σ. 486, ο οποίος φρονεί ότι από τη διάταξη του αρθρ. 304 

παρ. 4, δεν συνάγεται ότι ο νόμος μας θεωρεί την υγεία καθ’ όλον ως αγαθό υπέρτερο της εν 

γενέσει ζωής.  
27 Σε Maunz – Durig - Herzog , op. cit. άρθρο 2 παρ.2 , σ. 88.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

           Συνοψίζοντας, στην περίπτωση της τεχνητής διακοπής της 

εγκυμοσύνης, το δικαίωμα της εγκύου για ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς της έρχεται σε σύγκρουση με το δικαίωμα του 

κυοφορούμενου στη ζωή. Από τη στάθμιση των δύο εννόμων αγαθών 

προκύπτει ότι η προστασία της ζωής του εμβρύου προέχει 

αναμφίβολα απέναντι στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης της γυναίκας . Η 

μοναδική περίπτωση όπου η έγκυος είναι ελεύθερη να αποφασίσει αν 

θα προβεί σε άμβλωση είναι αυτή που η ζωή της απειλείται εξαιτίας 

της κύησης. Κατά συνέπεια, τίθεται προδήλως ζήτημα 

αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του Π.Κ. που επιτρέπουν την 

τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης και σε άλλες περιπτώσεις.  
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SUMMARY- CONCLUSIONS 

 

Summarising, in the case of discontinuity of pregnancy by 

technical means, the right of the pregnant woman to develop freely her 

personality comes in conflict with the right of the foetus in life. 

Weighing up the two legitimate goods it is brought about that the 

protection of life of the embryo comes undoubtedly first against the 

right of self- determination of the woman. The unique case in which 

the pregnant woman is free to decide whether to proceed is the one in 

which her life is threatened by the gestation. Consequently, a matter of 

anticonstitutionality is obviously placed over the provisions of the 

Penal Code, which allow abortion in other occasions, as well.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

(1) 

 

Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, προστασία της υγείας της 

γυναίκας και άλλες διατάξεις (Άρθρα του Ν. 1609/1986ΦΕΚ Α/86).  

 

Άρθρο 1 : α. Η 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. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 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.  

(β) την περίθαλψη της γυναίκας σε οργανωμένες νοσηλευτικές 

μονάδες, τις προδιαγραφές λειτουργίας των μονάδων αυτών, το χρόνο 

αποχής της γυναίκας από την εργασία και ό,τι 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 Κώδικα.  
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3. Οι 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 προηγούμενης παραγράφου.  

Άρθρο 2: Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 304 του Ποινικού 

Κώδικα 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) 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 αρμοδίου γιατρού.  

(δ) Η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης 

ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί 
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και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες 

εγκυμοσύνης.  

5. Αν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός 

από τους γονείς ή αυτού που έχει την επιμέλεια του προσώπου της 

ανήλικης.  

Άρθρο 3: Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 304 

του ΠΚ, τροποποιούνται ως εξής:  

Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης  

1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την 

εγκυμοσύνη της τιμωρείται με κάθειρξη.  

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) Αν από την πράξη της προηγούμενης διάταξης προκληθεί 

βαριά πάθηση του σώματος ή της διανοίας της εγκύου, επιβάλλεται 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν 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.  
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Άρθρο 4: Στον Ποινικό Κώδικα προστίθεται το ακόλουθο 

άρθρο με αριθμό 304 Α.  

Άρθρο 304 Α: Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού.  

Όποιος επενεργεί παράνομα στην έγκυο με αποτέλεσμα να 

προκληθεί βαριά βλάβη στο έμβρυο ή να εμφανιστεί το νεογνό βαριά 

πάθηση του σώματος ή της διάνοιας τιμωρείται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 310.  

Άρθρο 5 : Το άρθρο 305 του Ποινικού Κώδικα 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 2 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.  
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(2) 

Συνοψίζουμε λοιπόν ως εξής:  

(α) Για να προστατεύσουμε το κεντρικό δικαίωμα, που 

αναγνωρίσθηκε από την Roe v. Wade  συμβιβάζοντάς το ταυτόχρονα 

με το σημαντικό έννομο συμφέρον του κράτους στην ενδεχόμενη 

ζωή, θα εφαρμόσουμε την ανάλυση του υπέρμετρου βάρους, όπως 

αναπτύχθηκε στην άποψη αυτή. Ένα υπέρμετρο βάρος υπάρχει, και 

άρα μια διάταξη νόμου είναι αντισυνταγματική , αν ο σκοπός ή το 

αποτέλεσμά της είναι να θέσει ένα σημαντικό εμπόδιο στην επιλογή 

της γυναίκας να κάνει άμβλωση πριν το έμβρυο καταστεί βιώσιμο.  

(β) Απορρίπτουμε το αυστηρό πλαίσιο του τριμήνου της Roe v. 

Wade. Με σκοπό να προάγει το σημαντικό έννομο συμφέρον της στην 

ενδεχόμενη ζωή, σ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η Πολιτεία 

μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει ότι η επιλογή της 

γυναίκας είναι εμπεριστατωμένη , και μέτρα που σκοπεύουν στην 

υπηρέτηση αυτού του εννόμου συμφέροντος δεν θα κριθούν 

αντισυνταγματικά στο βαθμό που ο σκοπός τους είναι να πείσουν τη 

γυναίκα να επιλέξει τη γέννα και όχι την άμβλωση. Τα μέτρα αυτά 

δεν πρέπει να αποτελούν υπέρμετρο βάρος στο δικαίωμα.  

(γ) Όπως και σε κάθε ιατρική διαδικασία, η Πολιτεία μπορεί να 

παράγει νόμους που να προάγουν την υγεία ή την ασφάλεια της 

γυναίκας που κάνει άμβλωση. Άχρηστες υγειονομικές ρυθμίσεις που 

στοχεύουν ή έχουν το αποτέλεσμα να θέτουν ένα σημαντικό εμπόδιο 
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στην γυναίκα που επιλέγει την άμβλωση επιβάλλουν υπέρμετρο 

βάρος στο δικαίωμα.  

(δ) Η υιοθέτηση της κατασκευής του υπέρμετρου βάρους δεν 

επηρεάζει την κεντρική απόφαση της Roe και επιβεβαιώνουμε την 

ουσία της απόφασης αυτής. Ανεξάρτητα από το αν γίνονται 

εξαιρέσεις για εξαιρετικές περιστάσεις , μια Πολιτεία δεν μπορεί να 

εμποδίζει τη γυναίκα να παίρνει την τελική απόφαση για τη διακοπή 

της κύησης στο στάδιο πριν από τη βιωσιμότητα.  

(ε) Επίσης επιβεβαιώνουμε την απόφαση της Roe  ότι «στο 

στάδιο της βιωσιμότητας, η Πολιτεία, προάγοντας το έννομο 

συμφέρον της στην ενδεχόμενη ανθρώπινη ζωή, μπορεί, αν το 

επιλέξει, να ρυθμίσει ακόμα και να απαγορεύσει  την άμβλωση εκτός 

από τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη σύμφωνα με κατάλληλη 

ιατρική άποψη, για τη διασφάλιση της ζωής ή της υγείας της 

μητέρας».  

Οι αρχές αυτές διέπουν την κρίση μας για  το νόμο της 

Πεννσυλβάνιας, και τώρα στρεφόμαστε  στο θέμα της νομιμότητας 

των προσβαλλόμενων διατάξεων.  
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(3)  

Απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου 

της Γερμανίας της 25/2/1975 (αποσπάσματα) . 

……………………………………………………………….. 

«Ζωή υπό την έννοια της ιατρικής ύπαρξης ενός ανθρώπινου 

ατόμου υπάρχει σύμφωνα με ασφαλή βιολογική – φυσιολογική 

διάγνωση σε κάθε περίπτωση από τη 14η μέρα μετά τη σύλληψη … Η 

διαδικασία αναπτύξεως που άρχισε έτσι είναι ένα συνεχές γεγονός, το 

οποίο δεν παρουσιάζει σαφή στάδια και δεν επιτρέπει μια ακριβή 

οριοθέτηση των διαφόρων βαθμίδων αναπτύξεως της ανθρώπινης 

ζωής. Αυτή δεν τελειώνει με τη γέννηση. Για παράδειγμα, τα 

χαρακτηριστικά για την ανθρώπινη προσωπικότητα συναισθηματικά 

φαινόμενα εμφανίζονται μετά από πολύ μακρύ χρόνο από τη 

γέννηση…».  

……………………………………………………………….. 

«Μια διακοπή κυήσεως με τη συγκατάθεση της εγκύου η οποία 

γίνεται από γιατρό, δε διώκεται ποινικά μετά τη δωδέκατη εβδομάδα, 

όταν σύμφωνα με τις εκάστοτε γνώσεις της ιατρικής επιστήμης 

κρίνεται η διακοπή απαραίτητη  

(1) για να αποτραπεί κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή 

κίνδυνος μιας σοβαρής βλάβης της υγείας της, εφόσον ο κίνδυνος δε 

μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο.  
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(2) εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το παιδί θα 

υποφέρει εξαιτίας κληρονομικής επιβάρυνσης ή βλαβερών επιρροών 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από μη θεραπεύσιμη βλάβη της  

υγείας του, η οποία είναι τόσο βαριά ώστε δε μπορεί να απαιτηθεί από 

την έγκυο η συνέχιση της εγκυμοσύνης, αν δεν έχουν περάσει 

περισσότερο από είκοσι δύο εβδομάδες εγκυμοσύνης».  

……………………………………………………………. 
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