
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο create νόμου «για -την τεχνητή διακοχή της εγκυμο

σύνης αρεστ-ασία της υγείας της γυναίκχςυ.

Προς ι»; Βουλή των Ελλήνων

1. Μί TS νφοσ-χέίδιο Λυτά η Κυβέρνηση χρασεγγΐζει μα. 
ειλικρίνεια ένα δύαχολο και μεγάλο χρόβληυια, -τον ασοιασή- 
is-Ti λώστ; του αχαιτεί χόλύ λοστούς, -αλλά ταιη-όχρσνα χαι 
αχοσασιστΕχούς χειρισμούς.

Η νομο-ύεσία ματς σχετικά μα την τεχνητη διακοχή της 
εγκυμοσύνης ίεν χαρέμεινε αμετάβλητη σ’ όλη τιη χορεία 
του νεοελληνικού κράτους. Η ρύάμτυση του Ποινικού Κωδι
κό :—νομσυ-έτ-αεα του 1950— είχε ήδη χχομκΓΚουν-ύε: ατό 
τη ρύάμιση του χοινεχό-ύ νόμου του χρονολογείται ατό το
1334.

Σ-μύρωνα μα την ισχόουσα νιμο-λασία η διενέργεια τεχνη- 
τής έκτρωσης συνεπάγεται χοσν,ιχή δίωξη τόσο της ίδιας της 
γυναίκας του τη; υρίσταται όσο χαι εχιείνου του τη; διενερ
γεί. εκτός ορισμένων ειδσκά εΓκαρεμομενων χεριχτώσκων.

Η χρ-αγματχ'.οτητα των εκατοντάδων χιλιάδων αμβλώσεων 
το χρόνο έρχεται σε τλήοη αντίμαχη μα τη; αυστηρότητα 
τονν χαινικών διατάξεων.

Κάτοκς εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αρι-ύμό των αμβλώσεων 
στις 350.009 το -χρόνο. II οο συντηρητικές εκτιμήσεις δε 
συμπιέζουν τον χρ-.-ύμό κάτω ατό τις 100.000 αμβλώσεις το 
χρόνο.

Ατό έρευνες του έχουν γίνει, χροχύχτουν τα ακόλοο&α εντ> 
-ωσιαχά στοιχεία:

Στις 100 ταυτρεμένές γιχναταες 35 αβρέροετ; ότι έχουν 
.χοόληλεί σε έοτ τρώση. <ζν κοκ στις 100 χχντρεμένες γυνάι- 
•ας ρα έγαιρες εκτιμήσεις χττίίδοντα: 75 εκτρώσεις. Στα 
(X) ανόταντρά κορίτσια τά 10 ομολογούν ότι έχουν υχοβλη- 
-εί σε έκτρωση κι ακόμα στα 100 ανύχαντρρϊ κορίτσια τοό 
χοιτ; γενετήσιες σχέσεις τα 25 χάραδέχονταιι ότι έχουν οτο- 
ληλεί cs έκτρωση.

Είνά: τρορανής η δίάσταση ανάμεσα στο νόμο και στην 
ιινωνυχη τριαγματτκότητα.

Το 1£74 καταδκκαστηκα; για το έγκλημα της άμβλωσης 
το 1975 S, το 197ο 2» το 1977 5,, το 1978 4. το 1979 
το 198U 11, το 1981 3, το 1982 κανένας, xsm μόνο ένας 
1983.

Στο σημείο αυτό μέχρι σήμερα ακολαυΰή-ύηκε μεά ταχτι- 
ηύ-ελτράνης αγνόησης της αραγματτοοότητας, μτα ταχτι- 
όαου όλο: ήξεραν σέλλα έδ-ίίχναν να αγνοούσαν και με τη 

υαή τους τότε η σωματική όσο και η ψυχική υγεία των γυ- 
κών ήταν και είναι χαότμερινά σε κίνδυνο.

ύλ τεχνητές δεσχσεές της εγκυμοσύνης είναι «τυαόεστώςν 
-ά η διεξαγωγή τους λόγω ακριβώς της «χχρανομέας» 
α: σοενός μεν 'ιδιαίτερα ετεχίνδονη (χρ<τκττχές μαίες, ν 
ΤΓχά ιατρεία χωρίς ανα ισ-ύ ητι ολό γο και με έλλειψη των 
ιττοομένων συν-ύηχών κλα.) για τη ζωή της γυναίκας ή 

σγεέα της (σύνηόας εσυακόλουόο η στείρωση) κα: ασε- 
οο ισχΕττερο οικονομικά εσωοελής ματ χ« η οι-χχτναμασή 
ετάλλευση για Τη imr;έργεια στη; ισασιανομία» είναι γε-
'V
λ νομτκές, ηβικές, «χονομοοές χάι κοστώνισοές χροεχτά- 

γισ τη γυναίκα είναι σημαντικές.
Ιε το Ν.8211/78 εγιρ;ε μια ιΐυοστάθέία αντ-μετώττισης 
ζητήματος, αλλά έτσέτυχε.
Σόμος αυτός τρασέ-λεσε στις ενδείξεις σμίσωνα με τις 

ις εχιτσέχεται η τεχνητή δβακσσή τής εγκυμοσύνης ·λό- 
εσγσντχής καόώς χβ τη; ένδειξη, σΟυ ασορά -στον χίν- 
κλσ/ισεοό της ψυχικής υγείας της γυναίκας. Η αστοτυ- 

σνλστστΓα! στο όπ os όιαδ-εχαπ-ίες rob άνοιξε ο νόμος 
; ήταν χολύ αολόσλοχες και εσέ τρέσαν την σ/μστάλ- 
γ της. γυναίκας. Έτοτ δεν χρητηστΌΓΓ/όιςκα; ατό τις

Ελληνίδες. ούτε τυγεράτησαν τον αυξανόμενο συόγχό των εν, 
τρωτεων. ούτε ως εκ τούτου εςαασαλιαχ; χαλότηρους όσους 
χραστασίας της υγείας της γυναίκας.

Πρόόεσή του νεμο-ύέτη τότε ήταν να ιτλήσιάσε'. τη; τραγ- 
ματσκότητα προσαρμόζοντας τις νόμμες διαδικαιτίες σ’ χυτή 
χα: με τον τράτο αυτό να τασέμδει.

Αοτό το εαεδίωξε όιο>ς με χτακριτικούς όροιυς. υτακούο- 
ντας σε κάτοιους τολιτιχοχοιινωνιχους συσχετισμούς, του τον 
χυάγτοαζαν να αττοκρύττεΊ τη; αριτγματίκή τού τράόεση. Η 
οτοκρ:σία ήτχ; εμσανης. έλε-ιτε η συνολική χ;τίΛηψη χα; 
αντιμετώτιιση του τροόλήματος και το χα,ιδαγωγιχό και ανα
γκαίο ταεδευπκό μήνυμα, του έτρεχε να δώσε: η τολετεία 
ταρέμεενε ασ-ύενικό, δυσδιάκριτο και στερηκένο οτοιασδήτοτε 
τροοττ.’κής χρήσιμης συνδρομής στη ζωή της Ελληνίοας..

2: Η αντιμττώτιση του τροόλήματος ατοτελεί σήσερα ε- 
Τιτακτική ανάγκη. Ατοτελεί άλλωστέ χρογρχιματιχή δήλω
σή ττ;ς Κ-ύόίρνητης και μέρας τσύ τε-^rαετούς τρογράμματος 
στο χώρο της κοινωνικής τολιτικής και της υγείας.

Βεί-αίως δεν μτρρεί να είναι λόγος μιας νέας νομο-ύετι- 
κής ταρέμόασης μόνο η -ανάγκη εχανάκτησης του κύρους του 
νομού, χου σίγουρα τραυματίζεται αχό την κοινωνική τραγμα- 
τικότητα, χου κραυγαλέα όσ; υχακούει σ’ αυτόν. Δεν μχορεί 
να χαραγ·;ω·ρ!ζεταί σε μά/ιαη δάση η κοινωνική χραγμστι- 
κάτητα. Τα κίνητρα και όί λόγοι χόυ εχιόάλ/αιυν τη νέα ρύ- 
■όμ:ση είναι:

α. Είναι διαχιστωμίνο κα: χ;αμστσόήτητο ακόμη και αχό 
εκείνους χου μάχο*;τζ: τη; οχοιαδιήχοτε νεα νομοόετικτ, χρω- 
τοόουλία ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες ταράνομες σκτρώσεις 
εγκυμονού·; κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία των 
γυναικών και για τη; ελεύ-ύερη εχιλογή τους να γίνουν στο 
μέλλον μητέρες. Αυτές οι αρνητικές συνέχειες χρακαλοόν το 
•ανάλογο κοινωνικό σ;ί:αςέρσ; και την ιαντιστοιχη ευαιά-ύητία 
της Πολιτείας.

p,. Η οχάρχαυίά χαρανομία όδηρεί σε χα&ασέρα όξυνση των 
κοσ/ωνσκών .αντσοτήτων σε όάρος της οικονομικά ασΰενέστε- 
ρης γυναίκας. Τβ καόεστώς αυτό εχέτρεψε και δημιούργησε 
δύο αντί-ύετες κσ;ήσεις: Αύξηση τοο κόστους της εχήμόχσης 
με συνέχεια τη; χτώση της χοιότητοις —αχό ιατριχή άχο- 
ψη — της εχέμίασης, γρα τη γυναίκα χου δε δεαύ-έτει εχ αρ
χή οτχσνομσκά μέσα.

γ. Σε κά-5ε χερίχτωση η τεχνητή διακσχή της εγκυμοσύνης 
δσ; μχορώ να Αεωρηύα: μέσο-; ή ιιέτρο α-στκτύλληψης.

Κι’ σευτή τ. διαχίατωσή είναι α-ναμέτσδήτητη ακαχη και γ.α 
όσους μάχονται οχέρ της νομαμσχοίησης των αμβλώσεων.

Η τε-χ-;ητή διακσχή της εγκυμοσύνης χρέχε: να είναι, το 
έσχατο καχασύγ-.ο για να αντσεετοχαιατει ματ ανεχι-ύυμητη ε
γκυμοσύνη και χοτέ μύ-ύοδος αντισύλληψης. Γκα να ετ;αι όμως 
αυτό χερτεχόμενο μηώμσσσος σε χόλε χολίτη δεν αρκευ μο·Λ3 
η τρσχοχσίηση των σχετικών χοενικών διατάξεων, η αλλαγή 
τ:·υ όσους ή η διιύρυ;ση των οδείξεων, ούτε ακόμη και δρα
στικές αχαλείψεις αχό τον Ποινικό Κώδικα. Χρειάζεται μια 
συνολική και χολιτική χρότοση και συτή δεν είναι άλλη ασο 
τον οικογτνεροσ/ό χρσγραχμάτιάμό χσυ αχοτελεί αυσιοαττιχο 
αταχείο της -δασικής χσοληχτικής ιατρικής, στοχελι στη; 
αναΐδά-ύμιση της χοιότητας της ζωής και εκςρ-αζε: ταυτόχρο-
ν^ την ισότητα των δύο σελών ασού διεοκολύνει τη ;-ε:τουρ- 
γία της γυναίκας στον κοινωνσό χώρο. Περιεχόμενο κα: στό
χο: του οικογενειακού χρογρατραατκσμού είναι:

Κ αχοσυγή σ;εχι-5ύμητων κυήσεων.
Η γέτΛ;ηση εχι-ύυμητών κα: υγων χρπδιών.
Η ρύ-ύμιση των μετΑ ιαστηματων μεταξύ των Κυήσεων.

(J έλεγχος του χρόνου των γεννήσεων σε σχέση με την η
λικία των γονέων.

Η εχιλογή της κάθε οικογένειας γ.α τον αρι-ύμό των χαι- 
διών χου &α αχοκτήσει.

Η γή-Ληση εχυόαμητών υγιών άαιδιών χρέχει να είναι στό
χος της Κοινωνικής Πολιτικής. Στγ χ/«αίσιο αυτό εν τάστο-



ντα: τόσο μέτρα για το όλο σύστημα χαρεχής θηρεσιών ο - 
κογϊνϊϊακού Χρογμ-αμματισμού (χρωτεδάύμια., οευτεροβάόμ.α, 
τριτοβάόμια) όσο χαι η ρροντίδζ via τη; χοιότητα ζωής. xpo- 
γρ άρματα χροττχσίας τηη μητρότητας. κοινωνικές χζ;τ/:ς 
χλχ.

Εκείνο ταυ αξίζει ισχτίτερ-α va εχιστματ-ύε: είναι ότ: διά
χυτες της εγχε/μ.σσννης τον γίνεντα: βε. καόεστώς βραρ ανο
μίας» χωρίς τ:ς αταιτούμενες χρούχοό-έσεις τον διασφαλίζουν 
την ετιτυχία της ετέμβασης Χ2ΐ τη, υγεία της γυναίκας εί- 
va: αχό τις κυρ ι έτερος αιτίες στείρωσης. Δον τρίτε; επομέ
νως va υχοτιμώντα: %ε: ν.2 χαραβλέχοντα: ο: αθέατες εχιττώ- 
σεις στη γυναίκα.
ο. Αναμρτσίήτητα η γυναίκα αντιαετωχίζαι τριν αχο την 

τεχνητή διχ/Λχή, της εγκυμοσύνης ένα οξύ κοινωνικό. ψυχι- 
λογικό ϊ.τ ηόικό διληζμα. Η εχεελή της ποινικής κύρωσης 
το κάνε; ακόμη οξύτερο χωρίς κανένα ατομικά ή κ.οινωνικό 
όρελος. 'Οχ: μόνο ιδεν κατευόύνει σε ζρόσρσρη λύτη τον δι
λήμματος, <ζ/.λά το εχιβαρύνε: δυσέαστζν.τα με παράγοντες
ξένους χρ·ος τη ρύση τον.

Στόχος της νέας ρύόμισης είναι va Σώσει στη γυναίκα τη 
δυνατότητα τον ύ-2 της ετ:τρέψε: va αναγνωρίσει κ.αι va ε- 
χιλέξει εκείνη τελικά τη διέξοδο αχό το οίλτμμά της με συ
νειδησιακή ελαυόερία. Η νρεηχοτοίηση -5a βοηόήσει va γί
νουν γνωστές ό: παράμετροι τον επηρεάζουν τη γυναίκα στη; 
αχόραισή της για διακοπή ώστε με οτυάλυση και αξιολόγησή 
τονς νζ ληρόούν τζ κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό 
τονς.

Ίη ό*έση αυτή; ενισχύουν ο: παρατηρήσεις τον έγιναν σε 
αλτ: άοσμους ότον νομιμοπο:ήόηκε η τεχνητή διακοπή της ε
γκυμοσύνης.

Η v£a ρύόμιση συνιστά πράξη προστασίας ζντής της ίσιας 
της ζωής τον αναμένεται. σρού διευκολύνει τη μητέρα va 
■ρέρει στον κόσμο το ετιόυμητό παιδί χζ: την αχαλλασσει 
ατό το δάσος μιας ανεχιόύμητη: σύλληέης.

3. Στο άρόρο 1 οιοτντύνονται οι βασικές αρχές τον νε-_ 
μοσχεείον. οι οτοίες συνδέονται με τις όεμελ’ώδεις επιλογές 
τον ΕΣΓ. Σννετώ.ς η υγεία της γυναίκας ατοτελεί την χα- 
τοοβυντιςρια γραμμή αν χαι οχ: τον μσνσ κα: «αποκλειστικό 
παράγοντα για τη ρυν-μιση της γενετήσιας ζωής της.

Η ασραλιστ:χή κάλυψη της τεχνητής διακοπής της εγκυ
μοσύνης δεν αρσρά μόνο τη-/ τεχνητή διακοπή. της εγκυμοσύ
νης αλλά χαλνττε: επιπλέον χαι όλους τονς στόχους xsi λει
τουργίες τον οικογενειακού τρογραμαστισμον. Η τεραιτέρω 
εζετίχενση των στόχων χα: /εειτσνργιών αυτών δεν ετιχει- 
■ρείτ3·, με την τροσ-λήχη εσισλέον ;:ατάζεων στο νομοσχέδιο 
αστέ. Είνσι χ/αμσ:;ολζ εσαρχής η εξουσιοδότηση τον οίνε- 
Τ2: με την σζ;. 1 ττε zr-Spov Ο τεν -/ομοσχεδίσυ. Δ:οότ: τρώτε 
η τσρ-ζλεστιχή χάλνύτ, είναι ίεεοζε/η αχό τη σηχοσέενση του 
νσχεε χχ: οεότερο διότι ν: είναι ·χατ εξοχήν ΧΛΤΓεχιστη-
ttff/ixr η χσγιεενση των στόχων χα: λειτουργιών ‘τον οιχο- 
γενειχχον χρογρζμμζτισζού σε σιζχάξεμ χον αχό τη χύση 
της δε μεταδάλόχντζ: ή χ/α-3-εωρτνντα: εάχολζ.

4. Το άρόρο £ χέρι έχε: το δεύτερο μεγάλο -όεματιχό χν- 
χ/.ο χζρεμόάσεων χον εχτχειρονντα: με το' νοαο-Ψέτημα αυτό. 
Προσδιορίζεται τότε χα: νχό χοιεσ χραϋχοδέσεις εχιτρέχε- 
τα: η τεχνητή διαχοχή της εγχυμοσυνης.

4α. Βασιχή χρονχοόεση είναι η εχέμόαση να γίνεται 
χά*/τοτε :

c) με τη συναίνεση της εγχνον. χροϋχό-όεση χον χροχν- 
χτε: αχό την χεντρεχής σημασίας χαι χανηγνριχά οιατνχωμί- 
νη στο νομοσχέδιο αρχή τον σεδασαον της σα/ειδησιακτς 
ελεν->ερίας.

-) 2Τ3ό γιατρό μαιευτήρα - γυναιχολόγο με - συμμετοχή 
27 ζισ-ό ησιολόγον,

γ) σε οργχ/ωμένη ‘/οση/νευτιχή μονάδα. Ο ειδιχότερος 
χροσ;'.ορισμός χαι χεριγραρή της νοσηλευτιχής μονάδας δε 
γίνεται ·~ο τε ·νόαο ζετεό, εχειδή χρώτο χυτό συνάχτεται με 
τη γενιχεττΊτ Μγενωση τον ΕέΣ.Τ. χα: δεύτερο δεν είναι 
εχισττμον.χ.ά ενδεεςιγμένη η νομο-όετιχή χα-υήό.ωση της δελ- 
τιωτιχής εσελιξης της ιοτριχής εχιστήμης.

4i. Οι χεριχτώσεις £, γ χαι δ ταυ άρόρου 2 x/TioToiy- 
■σ-.ις ισχύουσες ενδείξεις για τεχ/ητή διαχοαή της εγχ^.,. 
χόνης. με ορισμένες ίεδαίως βελτιώσεις, όχωο η δυνατόττ- 
της εχέμόασης γασ ενγονιχούς λόγους μέχρι χα; την g./ 
•είδομάδα της εγκυμοσύνης, άρον με τα σημερινά δεδομένα 
ασραλής διάγνωση των σχετικών χροίλημάτων συμχιατε·. - 
ρίχον με την 20η εβδομάδα. Αχόμη με το νομοσχέδιο χ-- 
βλέχετα: η εν·.2ί3 αντιμετώχιση τον κίνδυνον της υ~ν·',· 
αρολ η δ'.άσχζση σε σωματική ή ψυχική υγεία ήταν εχισ-γ. 
μσ^ιχά ανακόλουθη χα: νομικά χροβλιμεαχιχή.

4γ. Η χερίχτωση α της χαρ. .1 του άρόρου 2 αχοτελ: 
τομή. Με αυτήν χαι υχό τις χροϋχοόέσεις χά-/τοτε της χεο-, 
1 της χαρ. i είναι δυνατά η εχέμβαση μέχρι και τη δωδέ
κατη εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Η εχιλογή τον ορίου τω. 
δώδεκα εβδομάδων δεν είναι τυχαία. Μετά τη Σωδέ·/.α-τ 
εβδομάδα είναι χλή.ρης η οργανογένεση τον εμβρύου. Στ; 
όριο χυτό συγκλίνουν άλλωστε χα: οι xap-tσσότερες δένε: 
ρυόμίσεις.

4δ; Ιδιαίτερα χρήσιμη εί-^αι η χαρ. 2 του άρόρου 2. Μ: 
■αυτήν εχανεχιβεβαιώνοντα: στο χώαο της νεότητας ο: στόχο: 
του νομοσχεδίου. Π ροβλέχετα: ότ’ γιο εχέμβαση σε ανήλικε; 
■αχαιτείτα: χέρα αχό την χροτωχιχή αχόκραση της ανήλικης 
η συναίνεση ενός αχό τα χράσωτα χου- ασκούν τη γονική μ-;, 
ριμνα.

Η ρόόμιση υχοδηύυώνε: την εχιόυμία και χροσδοχία του 
νοίαοόέτη ότ: μια τόσο σημχ/τιχή αχόραση όα είναι χε;:ι- 
χόμενο συνεργασίας και των δύο γονέων, ενώ χαράλληλα δεν 
μχορεί να λειτουργήσει η συναίνεση σαν στείρα αντίδραση 
"οων γονέων. Ουσιαστικά αχοτελεί το χλαίσιο χοοσέγγισης 
(γονέων και ανήλικης, αμοιβαίας κατανόησης κα: τελικά
ότήριξης της ανήΰ.ικης κα: της οικογένειας. Προτάαεις για 
Ιχλήρη αχάλειψη της χροΰχόόοσης της συναίνεσης ενός αχό 
τους γονείς δεν μχορούν να γίνουν δεκτές διότ: σε χ/τίόετη 
χερίχτωση:

1) Θα χανέ τ α/ το χαιεαγωγικέ μή'Λίμζτ των δεα τάξεων 
-χρός την ανήλικη, αρού η χωρίς διαασχασίες μέαζ αχό την
οικογένεια δυνατότητα εχέμβαση: όα οδηγούσε σε υχοτίμηση 
της ε—έμόασης χα: τολτ/ά σχη ς'ρήση της ως ενό·ς συνηθι
σμένου ζντισνλΰ.ηχτικού μέσου, χρεοχτική χαυ -Sz αντμαχότ: ■ 
τους στόχους τοε '/τμοσχεδίου.

2) θζ υχενόμ:υε τον εχσνχρονισμενο χια -δεσμέ της οι
κογένειας. αρού -S-α ζταεεθύσε αχχ τη γονική Jjaspyr-'a μ:ζ 
αχό τις χίε κσίσμες αχοσάσιεις για το 'μέλλον του τταιδισύ. 
Είναι ά/νλωσχε δεδομένο ότι με το νέο οσοογετυεΙΧεό δίκαιο 
η γα/ϊκή μέρμνα δεν είναι -δεσμός εξανατας αλλά λειτουρ
γία χτζυ ασκείται γαζ το αυμρήρον τιχ> αυηλίκεκ;.

3} Θα εδηρραύσε σε εσωτερ:κή λογική <σ/τίραχη του ι 
χα:ου. άρον κάτι για μτκσόπζρ-πς σημασίζς αχοσασεις c νεκσ: 
αχζιτε: τη συναίνεση αυτών χου σ/ouv τη γονική μέρμνα.

5. Το άρλρε 3 χρσβλέχζτ. την χοάσαζ χοινική χρόβ/χλη 
της α-ΛΓχάρεχτης δ ιζυυτχής της τγκυμοσάνης χα: γνζ τε λί
γο αυτό -Sz έχρεχε νααοτεχνιχά να τσοταχ-λε: των ρυ-λμ:σεων 
του χσοηγευζέτ/ου ■ άρόρου. έΣστόσο οι μεταβολές χχυ εχιρε- 
ρε; το άε-λτο αυτό στις ισχύουσες διατάξεις δεν χερεχλεισυν 
τα; χυρτρ«α της '«μοόετχετ,ς χρωτοβουλίας αου εκσραζετε: 
αχό Τ2 χρώτα δύο άρόρα.

Οι χαράγραροι 1 χαι 2 αχττυτώνουν ουσιαστικά το αχυεν 
δίκαιο, (άρ-όρ. 304 χαρ. 2 χα: 3).

Με τη·; χαρ. 2δ του άρ-λρου 3 εχάγοται έγκληζα εν. τσυ 
αχοτελέσματος για να κ.αλυρόΐί χλήοως η αγκληαστική σ- 
χαξία των σωματικών βλαισών ή ατ/άμη κα. της ανύ:αυτο
κτονία; αχχ ααιέλεια όταν αυτές είναι αχστέύ.εσμα σχέμβσ- 
“^7ϊ -°υ έγινε χωρίς να τηαηόοιυ; ο: χροΰχοόέσε:ς χαυ καόο- 
ρίνε: ο νόμος.

Με τη·; χαρ. 3 τιμωρείται η ανεχίτρεχτη ίιακαττ τη; 
εγκυμοσύνης αχό τη; έγκυο ή μα την άδειά της. Η χοινινη 
αντιμετώχιση της εγκύου είναι σηεαντικά εχιεσκέστειη. δ: 
χρέχε: να ληρ-όε: υχόψη η ιδι; ερη ψυχική χίεση. 
χοία υρίιστττα: χρε χα: κατά ττ ατόσατή ττ.ς.

>.. ι
ο-



Άλλωστε τάση επιείκειας για τους ίδιους λόγους ίιακρι- 
νόταν vert στην παλαιά ρ ύ-δμιτη χα: ανάλογη επιεικέστερη 
προβλέπουν και οι —ζζ’.τζκττερες ξένες ρυ-δμίσεις.

6. Το άρ-δρο 4 αποτεϋά; νέα ρύ-ίμ-.ση. Νομο-δετικό κίνη- 
σοο είνπ κυρίως η αντιμετώπιση της οδ.ιαίτερης κοινωνικο- 
η-όική,ς απαξίας ενός όχι ασυνή-υ ιστού φαινομένου, της ίιαιο- 
πσαγίας κόστα εγκύων γυναικών. Η σωματική δλάίη της 
ίδιας της εγκύου καλύπτεται υπό Tt? διατάξεις του Π.Κ.
αρδρ. 308 χΧ

To έγκλημα με οάση τ:ς γενικές διατάξεις διώκεται εχ 
τρο-δέσεως (άρ-δρα 26, 27 ππο. 1 Π.Κ.) xr: τιμωρείται 
σύμφωνα με τις «κομίσεις του άρ-δρου 310 Π ΤΙ., δηλαδή 
με φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών αν ο δ ρέστης είχε δόλο 
μόνο ως προς την παράνομη επενεργεια στην έγκυο ή στο 
έμβρυο χα: αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα (βα
ριά πά-δηση του σώματος του εμβρύου ή της διάνοιας του 
νεογνού) (άρ-δρο 29, 30S, 310 π—>. 1 Π.Κ.,) ή με χά-δειρ- 
ση μέχε-t δέ/.σ ετών αν σχότευε το βαρύτερο αποτέλεσμα 
(αρδρο 30S, 210 τα:. 3). Αν οπό τη όοστ/.ή πράξη ηρο- 
ελη-δε: διακοπή της χυήσεως, τότε προφανώς εφαρμόζεται 
το άρ-δρο 311 του Π.Κ.

7. Το άρ-δρο» ο ατοτελείτα: ατό δυο παραγράφους. Η πρώ- 
τη πορ άγρ-αφος ουσισστρχά στο τελεί επα/άληφη της παλαιός 
: νόμισε ως του άρ-δρου 305 Π.Κ. Me τη δεύτερη παρά- 
/ραφο εισ άγεται λόγος άρσης . του αδίχο»υ γ:α πράξεις του 
εφορούν σε ενημέρωση. οραφώτοση χ.λ.τ.

3. Με το άρ-όρο 6 - παρέχεται εξουσιοδότηση για την οφαρ- 
πγή των διατάξεων του αναφέρονται στο άρ-όρο 1 του νά
νου αυτού χαι στην περίπτωση 6 της τέταρτης παραγράφου 
.ου άρ-δρου 304 Π.Κ.. ότως τροποποιείται με το νόμο οτυ- 
ό. Μετά ατό αυτήν την εξουσιοδότηση δεν είναι απαραίτη- 
η η διατήρηση σε ισχύ του άρ-δρου . 5 του -/821/78 του 
δινμ την εξουσιοδότηση στον αρμόδιο υπουργό γτα τη/ έχΒ-οση 
ιεττεμερούς απόφασης του ρύ-δμιζε τα -δέματα του προγεν- 
ητσεού ελέγχου.

Αυτό εένσι το σχέδιο νόμου -του προτείνουμε στη; Ε-δνεκή 
Ιντετροσωτεία χαι ζητάμε τη/ ι!/ήφι·.σή του.

Α-δήνα, 20 Μαρτίου 1986 

Οι Υπουργοί
Υγείας, Πρόνοιας

<χι Κοινωνικών Ασσαλίσεων Αιχαιοσύνης
Γ. ΓΕ2νΝΉΜΑΤΑΠ Γ. Ά ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Οιχα/οιεΓχών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Τροποποιούμενες χα: χπτπργοίμσνες διατάξεις στο σχέδιο 
Τισυ «Για τη/ τεχ-/ητή διακοπή της εγυημοσύνης χα: προ- 
^τίας της υγείας της γυναίκας».
Οι τροποπο:οίμενες. χτταργτύμενες χαι συμπληρτόμενες 

'στάξεις με τις διατάξεις ταυ τροτε:νηχέ/αυ νομοσχεδίου εί-

1) Με το άρ-δρο 2 τροποποιούνται ο: ταρ. 4, 5 του άρ-δρου 
^4 του Π στ/. Κώδικα του έχουν ως εξής:
4. Δεν είναι άεποος χα; μένει ατιμώρητος η πράξη εχτε- 
>ι·ένη παρ' ιατρού, προς το σκοπόν της αποτροπής ρρ/α- 
'ρέττου άλλως χσνδ-όνου της ζωής ή σπουδαίας χαι crap- 
-/ς ό'/άόης της υγείας της χυοφοροόσης, εφ’ όσον, η α-υά-Γχη 
' αείλώτέως ίεδαισύτα: χαι ϊια πιστοτοίτγτης εταίρου ια-
*/.
/■ Ατιμώρητος παραμένει επίσης 
*/, τη συγχατα-δέσει της εγχΰσυ, εχ· 
εις έλτοϊε χώρα/ χατότιν 'ίιατμτύ. 

**? αντί στάσιν, χποπλανήσεως χόοη
S ' - · .τεχατεντε ετών ή αιμσμιαιασ.
-) Με το άρ-δρο 3 του -/σεοσχεδίο
"ίμαροι 1, 2, 3 ταυ άρ-δρου 304 του
‘· Έγχυος ήτις ex τρο-δίσεως am

άχδλωσις η παρ' ια- 
ε/εσ-δείσα, όταν η σύλ- 
χαταχρήσεως ανιχά·/ου 

ηλιχίας χατωτέρας

τροποποιούνται οι πα- 
Ποινιχού Κώοιχα. 

τείνει δι’ εχτρώσεως ή

χατ’ άλλον τρόπον το παρ’ αυτής χυορορούμενον ή επιτρέπει 
εις άλλον ν-χ πράξη τοΰτω τιμωρείται δια ρυλαηοίσεως μέχρι 
3 ετώ-ν.

2. 'Orτις σα/αινού-της της εγχΰου ετιοερει τον -δάνοπον 
του εμίρυου η προμηδεΰει εις αυτήν τα προς τούτο μέσα, τι
μωρείται δια ευλαχ-.σεως το·.·λάχ:ατον εξ μη/ών. Αν δε σίτος 
ενεργεί χατά συνηδειαν αμίλώσεις τμεωρείται δια χα-δείρ- 
ξεως το πολύ οέχα ετών.

3. Οττ:ς, α-ρνοούσης της εγχύου ή παρά την -δέλητιν αυ
τής. εχ τροδέσεως επισέρει τον -δάνατον του εμόρόου, τιμω
ρείται δΐ2 πρστχαιρου χαδειρξεως.

3) Με το άρ-δρο 4 του νομοσχεδίου προστί-δεται άρ-δρο στον 
Ποινιχό Κώδιχα μετά το 304 με αρι-δμό 304Α.

4) Με το άρόρο 5 του νομοσχεδίου τροποποιείται το άρ-δρο 
305 του Π οιν.χού Κώδιχα.

Όστις, δημοσία ή δια χυχλοσορίας εγγράρων ειχόνων ή 
παραστάσεων αγγέ/λλει ή διαφημίζει, έστω χαι χεν.αλμεμένως. 
οάρμαχα ή άλλα αντιχειμενα ως επιτήδεια προς πρόν.λησιν 
αμδ/ώσεως ή χα-δ! όμοιον τρόπον προσφέρει τας εαυτού ή ε
ταίρου υπηρεσίας προς τέλεσιν ή υποίοή-ίηοιν αμίλώσεων, 
τιμωρείται δ»α φυλαχίσεως μέχρι ενός έτους.

5) 51ε το άρ-δρο 6 του νομοσχεδίου χπταργεέται η παρ. 3 
του νόμου 821/1978. ί Επίτρεπε τα; η αμίλωσις τε
χνητή ιέχτρωσις) μέχρι χαι της εσχοστής είίομάδας. εις 
τας περιπτώσεις εις τεπς οποίας ή-δελον διαπιστω-δεί δια των 
συγχρόνων μέσων προγνωστιχού ελέγ/χοο (προγεννητιχή διά- 
γ'/ωσις), σοόαραί ανωμαλία; του ευ.ίρύου., επαγόμε-ναι την 
γέννηση/ πα-δο/ατγΓ/.ών νεογνών.

Επίσης επιτρέπεται αυτή χα: μέχρι της όωδέχατης εόδο- 
μάδος εις περιπτώσεις -/."/δίνου της ψυχιχής υγείαη της μη- 
τρός, διαπιοπωμένου υπό ώυχιάτρου, εργαζομά/οο εις νοσηλευ- 
τιχόν ίδρυμα Δτμοσίου Διχαίοο.

Αι λεπτομέρεια: της εφαρμογής των ανωτέρω -δα χα-δορι- 
ιτδσύν δια αποφάσεων του Γπουργού Κοινωνιχών Τπηρεσιών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

•αΤεχ/ητή διαχοπή της αγχυμοσά/ης χα: προστασία της
ογείας της γυναίκας». :

'Αρ-δρο 1.
ί. Η μέριμνα για τη·/ προστασία της υγείας της γυναίκας 

χα: τη/ εξασφάλιση περι·2χλόης σε οργανωμένες νοσηλευτν, 
χές μονάδες, χεττά την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης 
είναι υποχρέωση της Π ολιτείας.

2. Η ε'/ημέρωση για τη/ απόχτηση επι-δυμητών παιδιών, 
η διάγ-ζωση της εγκυμοσύνης, η ενηιερωση χαι τα μέσα για 
τη/ αποφτυγή π/επι-δύμητης πγχυαοσίνης, η επέμβαση για τη 
διακοπή της χα: η ενημέρωση για τις επιπτώσεις της, χα- 
νώς χαι χά-όε σχετπ/.ή πράξη νοσηλείας και ορεαεενος χρό
νος εεπαχής από τη/ εργασίας, — ιίάλλονται οπο τη/ αναγχη 
διατήσησης της υγείας της- γιτ/αίχας χα; οι σχετικές δαπά
νες χαλύπτονται χατά .τη νπμοδ-εσία εων Κοινωνικών Ασφα
λίσεων.

'Αρ-δρο 2.

Οι πασάνεπσοι 4 χα: 5 του αρδρου 304 του Π.Κ. τροπο
ποιούνται ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που 
ενεργειτπ: με τη σα/αίνετη της εγχύου από γιατρό μαιευ
τήρα---- γυναικολόγο με τη σατμετοχή ετ/αχτ-δησ:αλόγου σε ορ-
γσ/ωμένη νοσηλευτική μονάδα, στις ακάλοίες περιπτώ
σεις :

α) Η διάρκεια της εγκυμοαννης δεν είναι .μεγαλύπερη της 
δωδέκατης είδο/κάδας συ-χπ/.ττυωμε'/ης.

ί) Έχααζ διππ-.τπω-διί, με τα σύγχρονα μέσα προγεν/ητι- 
κής διάγνωσης, ενδείξεις στόασής ανωμαλίας του εμβρύου 
που επά-γοντα: τη γέννηση ηο-5 ο λογικού νοσ-γ/ού και η διάρ
κεια της εγκυμοσύνης δεν είναι μεγαλύτερη της 24ης είδο- 
μάδας συμπληρωμένης.


