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• Ο όρος προέρχεται από ένα άρθρο του Luis Kutner 
το 1969 στο Indiana Law Journal 

Ως «διαθήκη ζωής» (living will) καλείται µια δήλωση
βούλησης µε την οποία ένα πρόσωπο εκφράζει την
συναίνεση ή την άρνηση του να υποβληθεί σε
ορισµένες θεραπείες για την περίπτωση που σε
µεταγενέστερο χρόνο καταστεί φυσικά ανίκανο να
αντιληφτεί ή να εκτιµήσει την κατάσταση της υγείας
του και να εκφράσει τη βούληση του. 



Μια διαθήκη ζωής παράσχει κατά κανόνα συγκεκριµένες
οδηγίες στους γιατρούς, όπως την απαγόρευση κάποιων
µορφών ιατρικής θεραπείας που ενέχει κινδύνους, την
λήψη φαγητού ή νερού που χορηγούνται µέσω ορών ή
ιατρικών συσκευών κ.ο.κ. Η χρήση της γίνεται µόνο στις
περιπτώσεις που ο ασθενής έχει καταστεί µη ικανός να
παράσχει ή να αρνηθεί συναίνεση κατόπιν ενηµέρωσης
από τον γιατρό του. 

Π.χ. «Αν υποστώ µια µη ιάσιµη ασθένεια ή κατάσταση η οποία
είναι µόνιµου κλινικού χαρακτήρα, δίδω οδηγίες ώστε να
µην χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε µέτρα διατήρησης της
ζωής τα οποία θα είχαν ως µοναδικό σκοπό την παράταση
της ζωής µου»



Οι διαθήκες ζωής χρησιµοποιήθηκαν µε ιδιαίτερα επιτυχία στις
ΗΠΑ, όπου µέχρι το 2007 περισσότερο από 40% των πολιτών
είχαν συµπληρώσει µια διαθήκη ζωής σύµφωνα µε έρευνες. Ο
Μπαράκ Οµπάµα είναι ο πρώτος Αµερικανός Πρόεδρος που
δήλωσε ότι έχει συµπληρώσει µια διαθήκη ζωής. 
Προβλήµατα ωστόσο αντιµετωπίστηκαν διότι οι διαθήκες ζωής
τείνουν να είναι περιορισµένες σε εύρος και δεν καλύπτουν
συχνά πολύπλοκες ή ιδιόρρυθµες ιατρικές περιπτώσεις ή διότι
ορισµένα πρόσωπα συνάπτουν τις διαθήκες ζωής µε τρόπο
που συγκρούεται µε την καθιερωµένη ιατρική πρακτική ή µε
τρόπο που ουσιαστικά παρέχει οδηγίες για ευθανασία. 
Περαιτέρω οι διαθήκες ζωής µπορεί να µην είναι
επικαιροποιηµένες και να µην εκφράζουν την στάση που είχε
ο ασθενής κατά το χρονικό σηµείο που υπέστη την ασθένεια. 



∆εύτερης και τρίτης γενιάς «προγενέστερες οδηγίες για το
τέλος της ζωής»
•Πληρεξούσια έγγραφα που να επιτρέπουν τον ορισµό ενός
πληρεξουσίου ο οποίος να αποφασίζει για την λήψη των
οδηγιών στη θέση του ασθενή και µε βάση συγκεκριµένες
προγενέστερες οδηγίες που δόθηκαν από τον ασθενή (power 
of attorney)
•«Ιστορικό Αξιών (Values History)»: σκοπός είναι να
καταγραφούν οι αξίες του ασθενή σε σχέση µε την ιατρική
φροντίδα και µε τον τρόπο αυτό να καταγραφούν οι επιθυµίες
του σε συνδυασµό µε τις αξίες στις οποίες ο ίδιος στηρίζεται
ώστε να καταγράφει τις επιθυµίες του – διασύνδεση µεταξύ
αξιών και στόχων στο πεδίο της ιατρικής κλινικής πρακτικής, 
επιτρέπει στον γιατρό να κατανοεί το ψυχολογικό και ηθικό
ιστορικό του ασθενή και να ερµηνεύει δυνητικά τις εντολές
µέσα σε πιο πολύπλοκα πλαίσια τα οποία σχετίζονται µε
ιατρικές επιλογές



• «Ιατρική Οδηγία» (Emanuel and Emanuel, Harvard): 
προβλέπει έξι πιθανά σενάρια για ιατρικά διλήµµατα τα
οποία σχετίζονται µε συνήθεις ιατρικές επεµβάσεις και
διαδικασίες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν στον ασθενή να
αποφασίζει εκ των προτέρων ποιες θεραπείες επιθυµεί υπό
τις περιστάσεις. 

• «Πέντε Ευχές»: περιλαµβάνει πέντε στάδια: 
Ποιος θέλω να λάβει αποφάσεις για µένα όταν δεν θα
µπορώ;
Τι είδους ιατρική θεραπεία θέλω ή δεν θέλω να λάβω;
Πόσο άνετος θέλω να είµαι; (θέµατα διαχείρισης πόνου
κ.ο.κ.)
Με ποιο τρόπο θέλω να µε χειριστούν; (π.χ. να υπάρχει
ιερέας, να είµαι σπίτι κ.ο.κ.)
Τι θέλω να γνωρίζουν οι συγγενείς και τα αγαπηµένα
πρόσωπα; 



Ηνωµένο Βασίλειο
Ένα πρόσωπο µπορεί να ετοιµάσει µια προγενέστερη
οδηγία για το τέλος της ζωής ή να διορίσει ένα
αντιπρόσωπο δυνάµει του Mental Capacity Act, 2005, 
ώστε να αρνηθεί θεραπεία όταν δεν έχει πλέον την
ικανότητα να λάβει απόφαση. Οι προγενέστερες
οδηγίες µπορούν να περιλαµβάνουν γενικές δηλώσεις
ως προς τις επιθυµίες των προσώπων οι οποίες είναι
νοµικά µη δεσµευτικές ή και την άρνηση λήψης
συγκεκριµένων θεραπειών



Αυστρία
Εφόσον η διαθήκη ζωής πληροί ορισµένες
προϋποθέσεις είναι απόλυτα δεσµευτική για τον
γιατρό, ενώ υπάρχει και δυνατότητα διορισµού
πληρεξουσίου σε θέµατα υγείας. Ο ασθενής πάντως
δεν µπορεί να ζητήσει την πρόκληση του θανάτου του
µε ευθανασία
Βέλγιο
Η διαθήκη ζωής συντάσσεται ενώπιον δύο µαρτύρων
και µπορεί να περιλαµβάνει άρνηση σε µια θεραπεία
που είναι δεσµευτική για τον γιατρό, διορισµό
πληρεξουσίου και υπό προϋποθέσεις παθητική
ευθανασία για την περίπτωση που ο ασθενής
βρίσκεται σε παρατεταµένο κώµα µη αναστρέψιµο



∆ικαίωµα παροχής συγκατάθεσης (Άρθρα 11 και
13 Ν. 1/2005 και 4 του Ευρωπαϊκού Χάρτη)
Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Χάρτη ∆ικαιωµάτων των
Ασθενών καθιστά την άσκηση του δικαιώµατος της
συγκατάθεσης προϋπόθεση για κάθε θεραπευτική πράξη και
διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε κλινικές
δοκιµές. 
Τα επείγοντα περιστατικά τυγχάνουν ανάλογης µεταχείρισης
όπως προβλέπεται στο Νόµο. Η άσκηση θεραπευτικής αγωγής
χωρίς την προηγούµενη λήψη της συγκατάθεσης του
ασθενούς, δυνατό να συνιστά επίθεση µε βάση το Νόµο. Τούτο
γιατί η επέµβαση στο σώµα του ανθρώπου δεν µπορεί να
γίνεται πριν η συγκατάθεση του υποκείµενου στη µεταχείριση
εξασφαλισθεί. 



• Every human being of adult years and sound mind 
has a right to determine what shall be done with his 
own body and a surgeon who performs an 
operation without his patient’s consent, commits an 
assault
(Cardozo J. in Schloendorff v. New York Hospitals)

Το δικαίωµα αυτοδιάθεσης του ασθενή ως προς το
σώµα του επικρατεί καθολικά στο κοινοδίκαιο εδώ
και χρόνια: 

‘[t]his right of choice is not limited to decisions which 
others might regard as sensible. It exists 
notwithstanding that the reasons for making the 
choice are rational, irrational, unknown or even 
non-existent’.



Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των επιθυµιών του ασθενή, 
οι οποίες εκφράζονται µε σαφή τρόπο και της άποψης του
γιατρού ως προς το συµφέρον του ασθενή, επικρατούν οι
επιθυµίες του ασθενή
Ένας ικανός ασθενής έχει το δικαίωµα να αρνηθεί θεραπεία και
µια τέτοια άρνηση θα πρέπει να γίνει σεβαστή, ακόµα και αν
ενδέχεται να οδηγήσει στο θάνατό του Re B (Adult, refusal of 
medical treatment [2002] 2 All ER 449.
Ο γιατρός ή η κλινική δεν έχουν την εξουσία να
υποκαταστήσουν την βούληση του ασθενή για την δική τους, 
ούτε και να θεωρήσουν ότι η άποψη την οποία η ίδια
ασπάζονται είναι αυτή στην οποία πιστεύει το κράτος ή το
σύνολο της κοινωνίας ή της ιατρικής κοινότητας



∆υνατότητα του ∆ικαστηρίου να παρέµβει
Ερώτηµα µέχρι ποιου βαθµού υποχωρεί το δικαίωµα στην
αυτοδιάθεση έναντι συµφερόντων άλλων προσώπων. Πώς
εφαρµόζεται το δικαίωµα όταν η άρνηση του ασθενούς θα
οδηγήσει σε ανήλικα τέκνα να χάσουν τον γονέα τους; Στην
Holmes v Silver Cross Hospital of Joliet, Illinois 1972 κρίθηκε
ότι η ιδιότητα του γονέα δικαιολογούσε την επέµβαση µε
µετάγγιση αίµατος ώστε να σωθεί η ζωή του γονέα. Σε
περιπτώσεις εγκύου γυναίκας ορισµένα δικαστήρια έκριναν ότι
υπήρξε κρατικό ενδιαφέρον τόσο έντονο ώστε να
δικαιολογείται η επέµβαση στο δικαίωµα αυτοδιάθεσης του
ασθενούς
Εντούτοις υπάρχουν άλλες υποθέσεις στις οποίες κρίθηκε πως
η ιδιότητα του γονέα είναι ανεπαρκής για να δικαιολογήσει την
επέµβαση (294 A 2d 372 (DC, 1972). See also Re Dubreuil,
629 So 2d 819 (Fla, 1993); Norwood Hospital v. Munoz, 564 
NE 2d 1017 (Mass, 1991); Fosmire v. Nicoleau, 551 NE 2d 77 
(NY, 1990))



Οι προγενέστερες οδηγίες είναι φυσιολογική προέκταση του
δικαιώµατος του ασθενούς στην αυτοδιάθεση. 
•Malette’s Case. Ο γιατρός κρίθηκε ένοχος για επέµβαση όταν
αγνόησε τις γραπτές προγενέστερες οδηγίες Μάρτυρα του
Ιεχωβά να αρνηθεί µετάγγιση αίµατος. Η άρνηση ήταν ρητή και
αδιαµβισβήτητη. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ο γιατρός δεν είναι
ελεύθερος να αγνοεί τις προγενέστερες οδηγίες του ασθενή, 
όπως δεν θα µπορούσε να αγνοήσει και οδηγίες που δίδονταν
κατά τον χρόνο της επέµβασης. Το επιχείρηµα ότι η
προγενέστερη οδηγία δεν ήταν κατόπιν της δέουσας ιατρικής
πληροφόρησης από τον γιατρό, απορρίφθηκε, εφόσον οι
οδηγίες συνιστούσαν µια πρακτική µέθοδο επικοινωνίας των
επιθυµιών του ασθενή σε όλες τις περιπτώσεις



Το αγγλικό Εφετείο (Re T (An Adult) (Consent to Medical 
Treatment) έκρινε ότι οι γιατροί δεν έχουν κανένα δικαίωµα να
αγνοούν µια άρνηση που έγινε από ικανό πρόσωπο η οποία
έγινε µε τη µορφή προγενέστερης οδηγίας και είχε ως στόχο να
καλύψει εκ των προτέρων περιπτώσεις όπως εκείνες που
παρουσιάστηκαν. Ο Lord Donaldson έκρινε ότι το κριτήριο για
το κύρος µιας προγενέστερης οδηγίας εξαρτάται από το εύρος
της. Αν η παρούσα κατάσταση του ασθενή εντάσσεται µέσα
στο πλαίσιο της προγενέστερης οδηγίας, τότε η επιθυµία του
ασθενή θα πρέπει να τυγχάνει σεβασµού. Αντίθετα δεν θα
τυγχάνει σεβασµού η επιθυµία αν η παρούσα κατάσταση του
ασθενή κείται εκτός του πεδίου της προγενέστερης οδηγίας ή
αν η βάση επί της οποίας έγινε η οδηγία έχει διαψευστεί (αν
υπήρχε πλάνη ή απειλή). Αν κάποιος αγνοήσει µια οδηγία που
είναι έγκυρη, τότε θα το πράξει ‘at their peril’. 



Εντούτοις το δικαίωµα στη ζωή δεν συνεπάγεται και δικαίωµα
στο θάνατο (Ε∆Α∆: Υπόθεση Pretty κατά Ηνωµένου
Βασιλείου αποφάσισε ότι δεν υπάρχει δικαίωµα στο θάνατο, 
ούτε και το κράτος υποχρεούται να λάβει µέτρα για να
προστατεύσει τους πολίτες του από έναν απάνθρωπο και
αναξιοπρεπή θάνατο)
Το εύρος της δεσµευτικότητας των προγενέστερων οδηγιών
του ασθενή εξαρτάται εποµένως εν µέρει και από το εύρος
αποδοχής της ευθανασίας από το νοµικό σύστηµα
Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει την άµεση διακοπή της
θεραπείας του ή την µη έναρξη θεραπείας του ή τη µη λήψη
ιατρικής θεραπείας (αποχή γιατρού από θεραπεία), αλλά δεν
µπορεί να ζητήσει από τον γιατρό να συντοµεύσει τη ζωή του
(ενεργητική ευθανασία ή ιατρικά υποβοηθούµενη αυτοκτονία) 
Γκρίζα ζώνη: το αίτηµα για αποσύνδεση του ασθενή από την
µηχανική υποστήριξη της ζωής και το αίτηµα ανακουφιστικής
αγωγής


