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Κλινική 
Ιατροδικαστική



Η διενέργεια μίας ιατροδικαστικής κλινικής εξέτασης στο πλαίσιο 
της προανάκρισης και της ποινικής διερεύνησης μίας καταγγελίας 

αποτελεί μία πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) (Ν 4620, ΦΕΚ 96Α'/11-6-2019), πραγμα-
τογνωμοσύνη διατάσσεται «αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης 
επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου 
γεγονότος». Σύμφωνα με το άρθρο 188 Κ.Π.Δ., ως πραγματογνώμονες 
δεν μπορούν να διοριστούν «α) όσοι δεν συμπλήρωσαν το 21ο έτος της 
ηλικίας τους, β) όσοι έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, γ) όσοι 
καταδικάστηκαν για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται τη 
στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή την αποστέρηση θέσεων 
και αξιωμάτων (άρθρο 60 Π.Κ.) ή παραπέμφθηκαν αμετάκλητα για εγκλή-
ματα που συνεπάγονται τέτοιες στερήσεις, καθώς και εκείνοι από τους 
οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια να ασκούν το επάγγελμά τους, όσο χρόνο 
διαρκούν οι στερήσεις αυτές, δ) όσοι έχουν συμπράξει με οποιονδήποτε 
τρόπο στη διαμόρφωση της παρούσας κατάστασης του αντικειμένου της 
πραγματογνωμοσύνης, ε) όσοι αναφέρονται στα άρθρα 209 παρ.2 (σ.σ. 
«Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει 
κάποιο μάρτυρα που είναι παράφρονας ή βρίσκεται προφανώς σε τέτοια 
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διανοητική κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να παραστήσει τα γε-
γονότα όπως έχουν συμβεί» και 210 (σ.σ. α) όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή 
ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέα της ανάκρισης ή υποβοήθησαν 
το έργο της ανάκρισης κατά το άρθρο 248 παρ. 4 στην ίδια υπόθεση, β) 
όσοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για την ίδια πράξη, ωσότου αμε-
τακλήτως κριθεί η ενοχή τους, γ) όσοι κηρύχθηκαν αμετακλήτως ένοχοι 
για την πράξη που εκδικάζεται, και αν ακόμη δεν τους επιβλήθηκε ποινή) 
και στ) σύζυγοι ή συνδεόμενοι με σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενείς των 
διαδίκων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112Α'/11-7-2009) 
«Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη 
θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες δια-
τάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν 4278/2014 
(ΦΕΚ 157Α'/4-8-2014) και το άρθρο 37 του Ν 4596/2019 (ΦΕΚ 32Α'/26-
2-2019), «1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των ιατροδικαστικών υπηρεσιών 
συμπίπτει προς εκείνη του ομώνυμου ή των ομώνυμων προς αυτές Εφε-
τείων. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες διενεργούν ιατροδικαστικές πράξεις, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες, 
ύστερα από παραγγελία των Εισαγγελικών και Ανακριτικών αρχών και 
των Ανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι ενεργούν ύστερα από εισαγγελική 
παραγγελία, καθώς και των ποινικών δικαστηρίων που λειτουργούν στην 
περιφέρεια του ομώνυμου ή των ομώνυμων προς αυτές Εφετείων. Οι 
ανωτέρω πράξεις δύνανται, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, να διενεργού-
νται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που 
διαθέτουν κατάλληλη υποδομή και ειδικότητες και από τα εργαστήρια 
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 
Στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα οι ιατροδικαστικές πράξεις εκτελούνται 
αποκλειστικώς από μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). 
Για τις πράξεις που διενεργούνται συντάσσονται, χωρίς υπαίτια βρα-
δύτητα, εκθέσεις από τους ιατροδικαστές, τους Επικουρικούς ιατρούς 
- ιατροδικαστές και τα μέλη του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.). 2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή συ-
ντρέχει αδυναμία των κατά τόπο φορέων της παραγράφου 1, να δοθεί 
εντολή για διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων σε άλλη ιατροδικαστική 
υπηρεσία από εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 1. 3. Τα Υπουργεία 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης διαβιβάζουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε τέσσερις 
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μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου πίνακα στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατάλληλα για τον πιο πάνω σκοπό ιδρύματα και 
ενημερώνουν για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή. 4. Σε υποθέσεις που 
υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρί-
ων, οι ιατροδικαστικές πράξεις της παραγράφου 1 διενεργούνται σε 
στρατιωτικά νοσοκομεία, από Αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρών των 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με ειδικότητα ιατροδικαστή. Αν αυτοί 
αδυνατούν να διενεργήσουν ιατροδικαστικές πράξεις ή κινδυνεύει η 
έγκαιρη ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η αρμόδια αρχή του 
στρατιωτικού δικαστηρίου αναθέτει τη διενέργειά τους στους φορείς 
της παραγράφου 1».

Ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος ή αυτός που υποστηρίζει την 
κατηγορία όταν διεξάγεται ανάκριση ή αυτεπάγγελτη ανάκριση ή 
προκαταρκτική εξέταση μπορεί να διορίσει με δικές του δαπάνες 
τεχνικό σύμβουλο, που επιλέγεται μεταξύ όσων έχουν την ικανότητα 
να διοριστούν σύμφωνα με τον νόμο πραγματογνώμονες στη συγκε-
κριμένη περίπτωση. Εκείνοι που έκαναν τον διορισμό οφείλουν να 
ειδοποιήσουν εγγράφως αυτόν που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη 
για τον διορισμό του τεχνικού συμβούλου. Η διεξαγωγή της πραγμα-
τογνωμοσύνης δεν εμποδίζεται από τη μη εμπρόθεσμη άσκηση του 
παραπάνω δικαιώματος (άρθρο 204 Κ.Π.Δ). Ο τεχνικός σύμβουλος 
έχει δικαίωμα:

 ► να παρίσταται κατά τις εργασίες των πραγματογνωμόνων 
και να λαμβάνει υπόψη του όσα έγγραφα μπορούν να έχουν 
υπόψη τους και οι πραγματογνώμονες ή να ζητεί πληροφο-
ρίες στις περιπτώσεις που δικαιούνται και εκείνοι (άρθρο 
196 Κ.Π.Δ.)

 ► να ζητήσει και να λάβει, με δαπάνες εκείνου που τον διόρι-
σε, αντίγραφα της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και των 
εγγράφων που την συνοδεύουν και

 ► με γραπτή αίτησή του να ζητήσει από εκείνον που έκανε 
τον διορισμό στην προδικασία ή από το δικαστήριο στο 
ακροατήριο να του επιτρέψει να εξετάσει το πρόσωπο ή το 
πράγμα που ήταν αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, 
μεριμνώντας όμως ώστε να μην προκληθεί καθυστέρηση 
στην ανάκριση από την εξέταση αυτή.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια μίας ιατροδικαστικής πραγ-
ματογνωμοσύνης - κλινικής εξέτασης είναι η υποβολή έγκλησης στην 
αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ή στους εξουσιοδοτημένους ανακριτικούς 
υπαλλήλους (Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφάλειας, Τμήματα Τρο-
χαίας, Τμήμα Εποπτείας Ανηλίκων, κ.λπ.) (εξαιρουμένων των περιστατι-
κών ενδοοικογενειακής βίας) και η έκδοση της έγγραφης παραγγελίας, 
η οποία θα απευθύνεται προς την αρμόδια Υπηρεσία. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ο Ιατροδικαστής καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα 
της παραγγέλλουσας Αρχής ως πραγματογνώμονας σε θέματα που 
αφορούν την ιατρική επιστήμη, βάσει του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Το αντικείμενο της Κλινικής Ιατροδικαστικής είναι κυρίως η κλινι-
κή εξέταση με σκοπό τη διαπίστωση σωματικών κακώσεων, η οποία 
διενεργείται πάντα κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας Προανακριτι-
κής, Ανακριτικής ή Εισαγγελικής Αρχής. Η συντριπτική πλειονότητα 
των κλινικών εξετάσεων αφορά σε περιστατικά διαπροσωπικής βίας 
(σωματικής ή/και σεξουαλικής). Άλλες περιπτώσεις είναι η πρόκλη-
ση κακώσεων από ζώα (όπως δήγματα κυνών), η εξέταση δραστών 
ανθρωποκτονιών, η διερεύνηση περιστατικών ιατρικής αμέλειας και 
εργατικών ατυχημάτων, καθώς και η διερεύνηση περιστατικών τραυ-
ματισμών υπό άγνωστες συνθήκες. Τα εμπλεκόμενα άτομα καταγγέλ-
λουν το περιστατικό στην αρμόδια Αρχή και εκδίδεται η απαραίτητη 
έγγραφη παραγγελία.

Ο σκοπός της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι η αναλυτική καταγρα-
φή των εξωτερικών κακώσεων (κυρίως προσφάτων αλλά και παλαιών) 
που φέρει το εξεταζόμενο άτομο, καθώς και η συσχέτιση με τον λοιπό 
κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο. Είναι απαραίτητο να προσκομίζονται 
κατά την ιατροδικαστική εξέταση όλα τα σχετικά ιατρικά έγγραφα, 
ιδίως όσον αφορά σε γνωματεύσεις απεικονιστικών ελέγχων. Ο Ια-
τροδικαστής καλείται να αποφανθεί για τον μηχανισμό, το όργανο 
και τον χρόνο πρόκλησης των κακώσεων, καθώς και τον εκτιμώμενο 
χρόνο αποχής του εξεταζόμενου ατόμου από τις δραστηριότητές 
του. Βεβαίως, αναλόγως με το περιεχόμενο της καταγγελίας, είναι 
δυνατόν να τεθούν και επιμέρους ερωτήματα, όπως σε περιστατικά 
καταγγελθέντων εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή σε 
περιστατικά ανθρωποκτονιών, στα οποία εξετάζεται ο φερόμενος 
ως δράστης.


