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Π ρόκειται για την ιατρική υπο-
βοήθηση ώστε να περάσει ο 
θνήσκων ασθενής ή ο ασθενής 

του τελικού σταδίου στον αναπόφευ-
κτο γι’ αυτόν θάνατο, με τρόπο γλυκύ 
και ανώδυνο (με τη συναίνεσή του, ή 
χωρίς τη συναγόμενη αντίθεσή του).

Κεντρικής σημασίας είναι ο καθορισμός 
του χρονικού σημείου επέλευσης του ολι-
κού εγκεφαλικού θανάτου στα πλαίσια 
ομοφωνίας ιατρικής και νομικής επιστή-
μης. Απαραίτητος είναι δε πλέον ο ακρι-
βής καθορισμός του σημείου αυτού με τε-
χνολογικά μέσα υψηλής ανάλυσης (χρήση 
ποζιτρονίων κ.λπ).

Η κλασική διάκριση σε ενεργητική, πα-
θητική ευθανασία κ.λπ. φαίνεται πλέον 
αδόκιμη (έτσι τοποθετείται και η Γερμανι-
κή Επιτροπή βιοηθικής, Ethikrat, 2005), 
αν και διδακτική. Άλλωστε, τα όρια δι-
άκρισης των μορφών ευθανασίας είναι 
πλέον ασαφή (από αξιολογικής αλλά και 
οντολογικής πλευράς)1, γεγονός που δε 
δικαιολογεί την τόσο διαφορετική ποινι-
κή τους απαξία.

Η πλέον απορριπτέα άμεση ενεργητική 

ευθανασία (επίσπευση του θανάτου με 
ενέργεια εκ μέρους του ιατρού, με σκο-
πό τον γλυκύ θάνατο και την ανακούφιση 
του ασθενούς) προτάθηκε στην Γερμανία 
σαν ανεκτή μόνο σε επίπεδο νομοσχεδί-
ων-προτάσεων (π.χ. Εναλλακτικό Νομο-
σχέδιο, 1986) και όσον αφορά εξαιρετικά 
ακραίες καταστάσεις (και μόνον σα δυνα-
τότητα δικαστικής άφεσης της ποινής). Το 
δικαίωμα του ασθενούς για αυτοδιάθεση, 
έστω και αν βαίνει ενισχυμένο, οριοθετεί-
ται στην απαγορευμένη ετερο-προσβολή. 
Το συμφέρον για ανακούφιση κάμπτεται 
από την προστασία της ζωής (ιδίως της ξέ-
νης). Η σχετικά πρόσφατη (2002) αποδο-
χή της με αυστηρές προϋποθέσεις-εχέγγυα 
και την ώριμη-καλοσταθμισμένη έγκυρη 
βούληση του ασθενούς στο Βέλγιο και την 
Ολλανδία, αποτελεί πείραμα φιλελευθε-
ρισμού και ο κίνδυνος καταχρήσεων πα-
ρακολουθείται με αγωνία και ενδιαφέρον 
από τη διεθνή κοινότητα. Στη χώρα μας, 
το αρ. 300 Π.Κ. δε φαίνεται να καλύπτει 
το ζήτημα (δεν πρόκειται για θνήσκοντα, 
με πόνους και αναξιοπρέπεια, απαιτείται η 
σπουδαία και επίμονη απαίτηση του ασθε-

νούς κ.λπ.). Υπάρχει κενό νόμου (όπως 
γενικότερα για το ζήτημα της ευθανασί-
ας), του οποίου προτείνεται η κάλυψη2. Ο 
Κ.Ι.Δ. (αρ. 29§ 3) απορρίπτει γενικόλογα 
την ευθανασία, ένα ζωτικό όμως πρόβλη-
μα της ιατρικής πρακτικής.

Η έμμεση ενεργητική ευθανασία (όπου 
σαν μη επιθυμητή παρενέργεια της ανα-
κουφιστικής θεραπείας επισπεύδεται ο θά-
νατος) γίνεται ευρέως αποδεκτή (αν και 
είναι ασαφή τα όριά της με την άμεση). Δι-
καιολογείται όταν εφαρμόζεται lege artis, 
μάλλον με την αναλογική εφαρμογή της 
κατάστασης ανάγκης που αίρει το άδικο 
(αρ. 25 Π.Κ.)3 -υποχωρώντας η απόλυτη 
προστασία της ζωής- με βάση τη στάθμι-
ση εννόμων συμφερόντων, αν και κάποιοι 
συγγραφείς4 θεωρούν (επικινδύνως και 
ασαφώς) ότι δικαιολογείται με την «επι-
τρεπόμενη κινδυνώδη δράση» κατά την 
άσκηση της ιατρικής.

Η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία 
φαίνεται να βρίσκεται απαξιολογικά πλη-
σίον στην άμεση ενεργητική ευθανασία, 
αν και είναι διαφορετικής «ειδικής βαρύ-
τητος». Στη χώρα μας τιμωρείται με το αρ. 

Ευθανασία: Ένα νομοθετικά ακάλυπτο, 
πολύπτυχο και οριακό ζήτημα

ΒΟΥΛΤΣΟΣ Π.1,ΤΣΟΥΓΚΑΣ Μ.2

1Ιατρός-Πνευμονολόγος / Νομικός - Δρ. Ποινικού Δικαίου 
2Αν. Καθηγητής Ιατροδικαστικής - Τοξικολογίας, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Περίληψη:  Το ζήτημα της ευθανασίας συνιστά πεδίο σύγκρουσης αντίρροπων και σχεδόν 
ισοδύναμων καθηκόντων και εννόμων συμφερόντων, σε μια οριακή και δικαστικά δυσαπόδεικτη 
φάση. Ανακινεί δυσεπίλυτα ζητήματα του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου. Οι μορφές της 
ευθανασίας διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους, στην οντολογία τους αλλά -κυρίως- στην ποινική 
τους απαξία. Η ενίσχυση του ρόλου της αυτοδιάθεσης και της αξιοπρέπειας του ασθενούς που 
παρατηρείται τελευταία (κυρίως εξαιτίας της ιατροτεχνολογικής απειλής), σε συνδυασμό με την 
ευρεία αποδοχή από τη νομική επιστήμη κάποιων μορφών ευθανασίας (ενώ άλλες μορφές 
παραπαίουν ανάμεσα στην έντονη ποινική απαξία και την αποδοχή), ώστε στην ιατρική πράξη 
ασκούνται ήδη, επιβάλλουν τη νομοθετική ρύθμιση του οικουμενικού ζητήματος της ευθανασίας. 
Το ελληνικό αντίστοιχο νομικό πλαίσιο (ν. 3418/2005, αρ. 300 Π.Κ., αρ. 301 Π.Κ.) κρίνεται 
απολύτως ανεπαρκές.

Λέξεις ευρετηρίου:  άμεση ενεργητική ευθανασία, έμμεση ενεργητική ευθανασία, ιατρικά 
υποβοηθούμενη αυτοκτονία, διαθήκες ευθανασίας, πρώιμη ευθανασία, καθαρή ευθανασία.
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301 Π.Κ., ενώ σε άλλες χώρες (π.χ. Γερ-
μανία) είναι ατιμώρητη. Δυσχερές ζήτημα 
(από πλευράς δογματικής του ποινικού δι-
καίου) ανακύπτει σχετικά με την οριοθέ-
τηση ανάμεσα στην άμεση ενεργητική ευ-
θανασία (αρ.300Π.Κ. ή αρ.299 Π.Κ.) και 
την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία 
(αρ.301Π.Κ.). Κεντρικής σημασίας είναι το 
πότε υπάρχει η έγκυρη-σεβαστή-κυρίαρχη 
βούληση του ασθενούς, καθώς και πότε 
έχουμε συμπεριφορά αυτουργού και όχι 
συμμετόχου στην πράξη. Ενδεχομένως εί-
ναι αναγκαία η αποδοχή από το ελληνικό 
ποινικό δίκαιο της λεγόμενης μικτής αντι-
κειμενικής θεωρίας, υιοθετώντας στοιχεία 
από τη γερμανική θεωρία της «κυριαρχί-
ας στην πράξη» (Tatherrschaft).

Όσον αφορά στην παθητική ευθανασία, 
όπου η επίσπευση του θανάτου (με σκοπό 
την ανακούφιση του πάσχοντος ασθενούς) 
εξυπηρετείται από την αδρανή-παθητική 
συμπεριφορά του ιατρού, αυτή διακρίνε-
ται αδρά στη συναινετική και τη μη συναι-
νετική. Στην πρώτη δεν έχουμε μια κατά 
κυριολεξία μορφή ευθανασίας, αλλά τη 
λεγόμενη συναινετική άρνηση της θερα-
πείας. Κυρίαρχος είναι ο ρόλος του σεβα-
σμού στην ατομική αυτονομία, στην ώρι-
μη, ελεύθερη, υπεύθυνη βούληση του 
ασθενούς. Τα κρατούντα στις χώρες της 
Ε.Ε. τόσο σε επίπεδο νομολογίας (BGH, 
High Court κ.ά.) όσο και νομοθεσίας (Σύμ-
βαση του Oviedo, 1997), αναβαθμίζουν 
την ατομική αυτονομία σε κυρίαρχο παρά-
γοντα. Στην κατεύθυνση αυτή είναι (πλέ-
ον) σαφής και ο Κ.Ι.Δ. (ν. 3418/2005), 
στα αρ. 11, αρ. 12. Ανάλογη και η πάγια 
θέση της ποινικής μας επιστήμης. Γνώμες 
υπέρ του ιατρικού πατερναλισμού είναι 
απομονωμένες5.

Η έγκυρη άρνηση του ασθενούς θεω-
ρείται -όπως ευρέως υποστηρίχτηκε στην 
Γερμανία4- ότι οριοθετεί το «εγγυητικό κα-
θήκον» του θεράποντος ιατρού («ιδιαίτε-
ρη νομική υποχρέωση» ορθότερα για το 
ελληνικό ποινικό δίκαιο), ώστε η παράλει-
ψή του, που συνδέεται αιτιατά με την επί-
σπευση του θανάτου, δεν κρίνεται ισότιμη 
από πλευράς ποινικής απαξίας (όχι ανα-
ντίρρητα στην ποινική επιστήμη)6 με την 
άμεση ενεργητική ευθανασία, στα πλαί-
σια του αρ.300 Π.Κ.

Αμφίβολος είναι ο ρόλος της λεγόμε-
νης εικαζόμενης συναίνεσης, ενός μηχα-
νισμού που μπορεί να λειτουργεί πατερ-
ναλιστικά προς τον ασθενή, αλλά και να 
εξυπηρετεί την ατομική του αυτονομία, 

ιδίως σε φάσεις όπου οριστικά και αμε-
τάκλητα δε δύναται αυτός να την ασκή-
σει. Το Γερμανικό Ακυρωτικό (BGH), εδώ 
και τουλάχιστον δέκα έτη, έχει ταχθεί με 
σαφήνεια υπέρ του καθοριστικού ρόλου 
της εικαζόμενης συναίνεσης (με αυστηρές 
προϋποθέσεις), όταν πρόκειται για οριστικά 
μη ανατάξιμη φυτική κατάσταση (δηλαδή 
και πριν από την ιδίως επιθανάτια φάση). 
Υπέρ του ρόλου της εικαζόμενης συναίνε-
σης αποκλίνει και η λοιπή γερμανική νο-
μολογία και ποινική επιστήμη2. Σε οριστι-

κά μη ανατάξιμες φυτικές καταστάσεις η 
άρνηση της περαιτέρω ιατρικής υποστή-
ριξης μπορεί να θεμελιώνεται στην εικαζό-
μενη συναίνεση ή στις λεγόμενες «διαθή-
κες ευθανασίας» («βιολογικές διαθήκες»). 
Πρόκειται για την με πολύ ευρεία έννοια 
συναινετική παθητική ευθανασία. Με τις 
«διαθήκες» αυτές, ο ασθενής -ακολου-
θώντας κάποιον τύπο- δηλώνει τη βού-
λησή του για την εφαρμογή ή μη ιατρι-
κής υποστήριξής του στο μέλλον, όταν η 
κατάστασή του θα επιδεινωθεί και δε θα 
είναι πλέον οριστικά σε θέση να ασκήσει 
το συνταγματικό του δικαίωμα για αυτο-
καθορισμό. Βεβαίως, γεννάται το ζήτημα 
αν το συνταγματικά αναγνωρισμένο δικαί-
ωμα στη ζωή περιλαμβάνει και το δικαί-
ωμα στο θάνατο. Μια φιλελεύθερη θεώ-
ρηση επιβάλλει (όταν συντρέχουν κάποιες 
προϋποθέσεις π.χ. επώδυνη ή βασανιστική 
ή αναξιοπρεπής αμετάκλητη πορεία προς 
το θάνατο) καταφατική απάντηση. Η Αυ-
στρία πρόσφατα (2006) αναγνώρισε με 
νόμο τη δεσμευτική ισχύ των διαθηκών 
ευθανασίας (με αυστηρές όμως προϋπο-
θέσεις, άλλως θεμελιώνεται εικαζόμενη 
συναίνεση η οποία έχει όμως σημαντικό 

ρόλο). Ανάλογη είναι και η θέση της Γερ-
μανίας, όμως μόνο σε επίπεδο Κατευθυ-
ντηρίων Αρχών (Ethikrat) και όχι νόμου. 
Στη χώρα μας, αν και το πνεύμα του νο-
μοθέτη φαίνεται διαφορετικό, το γράμμα 
του αρ. 29§2 Κ.Ι.Δ. δεν αποκλείει μελ-
λοντική νομοθετική ρύθμιση των διαθη-
κών ευθανασίας.

Στη μη συναινετική παθητική ευθανα-
σία θεωρείται ότι το ιατρικό καθήκον έχει 
πλέον εξαντληθεί γιατί η περαιτέρω υπο-
στήριξη της φθίνουσας ζωής κρίνεται «μά-
ταια», «άσκοπη». Όροι όμως ασαφείς και 
επικίνδυνοι για ανεπίτρεπτη ποιοτική αξι-
ολόγηση της εναπομένουσας ζωής. Επι-
κίνδυνη για καταχρήσεις είναι η οριοθέτη-
ση του ιατρικού καθήκοντος στο φλοιϊκό 
θάνατο (οριστική απώλεια της ικανότητος 
για αυτοπραγμάτωση-αυτοκαθορισμό), η 
οποία υποστηρίζεται ευρέως7. Γοητευτική 
είναι η άποψη της οριοθέτησης του ιατρι-
κού καθήκοντος στην έλλειψη προοπτι-
κής για αποκατάσταση της αυτοδύναμης 
«φυσικής-βιολογικής»4 λειτουργίας του 
οργανισμού του ασθενούς, η οποία όμως 
φαίνεται αδόκιμη από ιατρικής αλλά και 
δεοντολογικής (ιατρικά) άποψης. Ενδεχο-
μένως θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότη-
τα οριοθέτησης του ιατρικού καθήκοντος 
στις περιπτώσεις αυτές με το μηχανισμό της 
στάθμισης με άλλο έννομο συμφέρον2 του 
ιδίου του ασθενούς (ανάλογα με το ευρέ-
ως υποστηριζόμενο στον αγγλοσαξωνικό 
χώρο ‘‘best interest’’) ή και τρίτου συμφέ-
ροντος (σε εξαιρετικά ακραίες καταστάσεις, 
ενδεχομένως όταν υπεισέρχεται το κοινω-
νικό συμφέρον). Πάντως, όταν ο «κατα-
δικασμένος» ασθενής πονάει αφόρητα ή 
απαξιώνεται έντονα, ορθή φαίνεται η οριο-
θέτηση του ιατρικού καθήκοντος, ανεξάρ-
τητα από το «βραχύ» της εναπομένουσας 
ζωής, στο οποίο απέδωσε σημαντικό ρό-
λο μερίδα της ποινικής επιστήμης7.

Όταν το ιατρικό καθήκον έχει εξαντληθεί, 
και πρόκειται για μηχανική-τεχνητή υπο-
στήριξη της οριστικά και αμετάκλητα φθί-
νουσας ζωής, η θετική πράξη (ενέργεια) 
διακοπής των μέσων αυτών δύσκολα μπο-
ρεί να δικαιολογηθεί στην ποινική δογμα-
τική4. Η θεωρία της «με ενέργεια τελούμε-
νης παράλειψης» (Roxin)7, κατά την οποία 
στη μικτή αυτή πράξη πίπτει το βάρος στη 
συνιστώσα της παράλειψης3 φαίνεται δό-
κιμη (αν και όχι αναντίρρητα).

Στην ευρύτερη προβληματική του ζητή-
ματος της ευθανασίας, υπάγεται και η λεγό-
μενη «πρώιμη ευθανασία», η οποία διαχω-

Ο όρος ευθανασία ανα
φέτεραι στην ιατρική 
υποβοήθηση ώστε να 

περάσει ο θνήσκων ασθενής 
ή ο ασθενής του τελικού 

σταδίου στον αναπόφευκτο 
γι’ αυτόν θάνατο, με τρόπο 
γλυκύ και ανώδυνο (με τη 
συναίνεσή του, ή χωρίς τη 
συναγόμενη αντίθεσή του)
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ρίζεται πολύ «λεπτά» από την ανεπίτρεπτη 
«ευγονική». Σε αυτήν έχουμε ανθρώπινη 
γεννημένη ζωή, με βαριές διαμαρτίες πε-
ρί τη διάπλαση, η οποία όμως βρίσκεται 
στην «αρχή» της (που μπορεί να είναι και 
η αρχή του τέλους της). Περισσότερο από 
άλλα επιμέρους ζητήματα της ευθανασίας 
επισείει τον κίνδυνο της ποιοτικής αξιολό-
γησης της ανθρώπινης ζωής2. Στη Γερμα-
νία διατυπώθηκαν Κατευθυντήριες Αρχές 
με περιπτωσιολογικές αναφορές.

Το ζήτημα της ευθανασίας, πολυεπι-
στημονικό και δυσεπίλυτο, είναι ορια-
κό, αμφιλεγόμενο και αμφίρροπο τόσο 
από ηθικής όσο και από νομικής πλευ-
ράς (ποινικής-αστικής-συνταγματικής). Συ-
νιστά πεδίο αντίρροπων καθηκόντων, σχε-
δόν ισοτίμων. 

Οι ενδεχόμενες καταχρήσεις (για τις οποί-
ες δικαιολογημένα εκφράζονται φόβοι) σε 
περίπτωση αποδοχής της ευθανασίας (την 
οποία γενικόλογα και αβασάνιστα απορρί-
πτει ο Κ.Ι.Δ. στο αρ. 29§3), όπως παράνο-
μες μεταμοσχεύσεις, «εξόντωση» γερόντων, 
αναπήρων, ψυχοπαθών κ.λ.π., μπορεί να 
έχουν τόσο απάνθρωπο χαρακτήρα όσο 
και η άρνηση αποδοχής της ευθανασίας, 
ώστε να πεθαίνει ο ασθενής με επώδυνα 
βάσανα και σε μια κατάσταση που αντιβαί-
νει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (αρ. 2§3 
Κ.Ι.Δ.) ακόμη και στο λεγόμενο «σκληρό» 
της πυρήνα, όπως όταν γίνεται ο άνθρω-
πος «αντικείμενο», «μέσον» για την εξυ-
πηρέτηση σκοπών (οικονομικών, επιστη-
μονικών κ.ά.), ώστε συντηρείται μια massa 
carnis στο όνομα της «ανθρωπιάς» («Τρό-
μος της Ανθρωπιάς»).

Στη χώρα μας, το λεγόμενο αγγλοσα-
ξωνικά ‘‘best interest” τόσο των ιατρών 
(φόβος τιμώρησης, άσκηση αμυντικής ια-
τρικής) όσο και των ασθενών (φόβοι κατα-
χρήσεων, ανάγκη ανακούφισης και αξιο-
πρεπούς θανάτου) επιβάλλει νομοθετική 
αναγνώριση του ατιμώρητου κάποιων μορ-
φών ευθανασίας (αν και αυτό δε φαίνεται 
άμεσα ρεαλιστικό)8 οι οποίες ασκούνται de 
facto και κρίνονται σαν μη παράνομες από 
την ελληνική ποινική επιστήμη:

1) Η λεγόμενη «καθαρή» (‘‘pura’’) ευθα-
νασία, όπου υπάρχει σωματική και ψυχική 
ανακούφιση του ασθενούς χωρίς όμως επί-
σπευση του θανάτου. Η μορφή αυτή της 
ευθανασίας θεωρείται όχι μόνο μη παρά-
νομη αλλά και επιβεβλημένη. Στην κατεύ-
θυνση αυτή κινείται ο Κ.Ι.Δ. (αρ. 29§ 1). 
Η μη εφαρμογή της επισείει ποινική απει-
λή (σωματική βλάβη κλπ.).

2) Η συναινετική παθητική ευθανασία.
3) Η διακοπή της λειτουργίας των τεχνη-

τών μέσων υποστήριξης της φθίνουσας 
ζωής όταν το ιατρικό καθήκον έχει πλέον 
εξαντληθεί και ο ασθενής δε ζητά τη συ-
νέχιση εφαρμογής των.

4) Η έμμεση ευθανασία, όταν αυτή εκτε-
λείται lege artis. Βέβαια, και όταν γίνονται 
δεκτές σαν μη παράνομες κάποιες μορφές 
ευθανασίας είτε de lege lata ερμηνευτικά 
είτε στα πλαίσια μιας μελλοντικής νομο-
θετικής ρύθμισης, υπάρχει πάντοτε η δυ-
νατότητα να προβάλλει ο ιατρός τη λε-
γόμενη «ένσταση συνείδησης» (αρ. 2 § 
5 Κ.Ι.Δ.).

Η πορεία προς τη νομοθετική ρύθμιση 
δε φαίνεται να κωλύεται συνταγματικά9,10. 
Όταν αναφερόμαστε σε ακραίες υπαρξια-
κές καταστάσεις πόνων και απαξίωσης του 
θνήσκοντα11, δε μπορεί να γίνεται λόγος 
για απόλυτη και αδιαβάθμιτη προστασία 
της ζωής3, όταν η προσβολή της δεν εί-
ναι «κοινωνικά αφόρητη»12. Η ελληνική 
ποινική επιστήμη2,13,14 πρότεινε νομοθετι-
κή de lege ferenda ρύθμιση της ευθανα-
σίας (και της ενεργητικής), η οποία δεν τε-
λεσφόρησε. 

Κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιο-
ρισμός της αντιμετώπισης του ζητήμα-
τος της ευθανασίας από την έννομη τάξη, 
γιατί -μεταξύ άλλων- κάποιες μορφές της 
ήδη ασκούνται στην πράξη, οι επιμέρους 
μορφές της ευθανασίας έχουν διαφορετι-
κή ποινική απαξία, βαίνει προσφάτως ενι-
σχυμένος ο ρόλος της αυτοδιάθεσης του 
ασθενούς, διευρύνεται -εξαιτίας κυρίως 
της ιατροτεχνολογικής προόδου- το φά-
σμα των οριακών οντολογικά (και αξιο-
λογικά) καταστάσεων που υπάγονται στην 
έννοια της ευθανασίας και παραπαίουν 
ανάμεσα στην έντονα απορριπτέα άμεση 
ενεργητική και την ευρέως αποδεκτή πα-
θητική ευθανασία1.

Σε αυτό συνηγορούν τόσο η ενίσχυση 
του ρόλου της ατομικής αυτονομίας (και 
σε επίπεδο εικαζόμενης συναίνεσης), όσο 
και η ευρεία αποδοχή κάποιων μορφών 
ευθανασίας (όπως έμμεση, παθητική, δι-
καιολογημένη διακοπή της τεχνητής υπο-
στήριξης της φθίνουσας ζωής, οριακή αντι-
μετώπιση του ρινογαστρικού καθετήρα και 
της τεχνητής διατροφής κ.ά.). 

Η κάλυψη του σχετικού κενού νόμου 
είναι αναγκαία όσο ποτέ για τον ελληνικό 
χώρο, και όχι μόνον. Τουλάχιστον όσον 
αφορά κάποιες μορφές ευθανασίας. 

Summary
Euthanasia: A legally unregulated, 
multilateral and marginal issue
Voultsos P., Tsougas Μ.

Laboratory of Forensic Medicine - Toxicol-
ogy, Faculty of Medicine,
Aristotle University of Thessaloniki

The issue of euthanasia represents a field of 
conflict among counterbalancing and almost 
equivalent duties and legitimate interests, 
in a marginal and judicially hard to prove 
phase. It brings up intractable problems of 
the General Part of Criminal Law. The forms 
of euthanasia are substantially different 
both in their ontology and -mostly- in their 
criminal demerit. The reinforcement of the 
role of the patient’s self-determination 
and dignity, which is seen lately (mainly 
due to the medical/technological threat), 
along with the wide acceptance of some 
forms of euthanasia by law (while others 
forms of euthanasia flounder between 
strong criminal demerit and acceptance), 
so that they are already exercised in medical 
practice, impose the legislative regulation 
of the universal issue of euthanasia. The 
corresponding legal framework in Greece 
(L. 3418/2005, art. 300 and 301 of the 
Greek Criminal Code) is considered to be 
absolutely inadequate.
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