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ΘΑΝΑΤΟΣ 

Το προσωπο παύει να υπάρχει με το θάνατο του. Πρόκειται για το συμβάν αυτό 

που σηματοδοτεί το τέλος της υπάρξεως του ανθρώπου και που χρησιμοποιείται από 

το  δίκαιο  για  να  δηλωθεί  το  τέλος  του  φυσικού  προσώπου.  Σήμερα,  ο  θάνατος 

αποτελεί  το  μόνο  λόγο  για  τον  οποίο  παύει  η  προσωπικότητα,  αφού  ο  λεγόμενος 

«πολιτικός θάνατος» έχει καταργηθεί προ πολλού.

 

Βιολογικός και εγκεφαλικός θάνατος 

Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  λεγόμενος  «βιολογικός»  θάνατος  δηλώνει  ότι  το 

συγκεκριμένο  πρόσωπο  τερμάτισε  τη  ζωή  του.  Αυτό  σημαίνει  οτι  οι  βασικές 

λειτουργίες τόσο του εγκεφάλου όσο και άλλων σημαντικών οργάνων  (λ.χ. καρδιάς, 

νεφρών,  ήπατος),  ύστερα  από  συγκεκριμένες,  κλινικές  κυρίως,  δοκιμασίες,  δεν 

υπάρχουν. 
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Η  μεταξύ  «εγκεφαλικού»  και  «βιολογικού»  θανάτου  περίοδος  είναι,  ωστόσο, 

ιδιαίτερα  χρήσιμη  για  τη  μεταμόσχευση  οργάνων  του  κλινικά  νεκρού  σε  άλλο 

πρόσωπο.  Σε  όλο  και  λιγότερο  σπάνιες  περιπτώσεις,  ο  ασθενής  τοποθετείται  σε 

κατάψυξη, προκειμένου στο μέλλον η πρόοδος της ιατρικής να επιτρέψει τη θεραπεία 

του.  Εξίσου  σπάνια  είναι  και  τα  περιστατικά  εκείνα  όπου  από  ανθρώπινο  λάθος 

εκλαμβάνεται  κάποιος  ως  νεκρός,  ενώ  στην  πραγματικότητα  κάποια  βασικά  του 

όργανα υπολειτουργούσαν με αποτέλεσμα να «επανέλθει» στη ζωή αργότερα. 

 

Πιο συχνές, όμως, είναι οι περιπτώσεις, όπου, ενώ εκλείπουν βασικές λειτουργίες 

του  οργανισμού,  πράγμα που  οφείλεται  λ.χ.  σε πνίξιμο  ή  νάρκωση,  καταβάλλονται 

έντονες προσπάθειες να επαναλειτουργήσουν τα συγκεκριμένα όργανα (λ.χ. καρδιά, 

πνεύμονες)  με  την  κατάλληλη  αγωγή.  Αυτονόητο  είναι  ότι,  αν  οι  προσπάθειες 

στεφθούν  από  επιτυχία,  δεν  τίθεται  πρόβλημα.  Αλλιώς,  δημιουργείται  το  ζήτημα, 

πότε θεωρείται πως πέθανε ο άνθρωπος, δηλαδή όταν είχε σταματήσει η λειτουργία 

των  βασικών  οργάνων  ή,  αργότερα,  όταν  σταμάτησαν  οι  προσπάθειες 

επαναλειτουργίας τους. 

 

Ο νόμος, στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν προσφέρει ρυθμίσεις. Εμπιστεύεται το 

γιατρό να συντάξει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, όπου πιστοποιούνται και ο χρόνος 

θανάτου και η αιτία που προκάλεσε το θάνατο. 

 

Σήμερα  επικρατεί  η  άποψη  ότι  ο  θάνατος  επέρχεται  με  την  παύση  των 

εγκεφαλικών λειτουργιών.

Συνέπειες  του  θανάτου.  Από  το  τέλος  του  φυσικού  προσώπου  εξαρτώνται 

ποικίλες  έννομες  συνέπειες  λ.χ.  παύει  η  ικανότητα  δικαίου,  η  ικανότητα  για 

δικαιοπραξία, λύεται ο γάμος και επέρχεται κληρονομική διαδοχή. 

 

Απόδειξη θανάτου. Όπως η ύπαρξη του φυσικού προσώπου έτσι και ο θάνατος 

του είναι περιστατικά συνυφασμένα με σημαντικότατες έννομες συνέπειες, τόσο για 
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 το  ίδιο  το  πρόσωπο  όσο  και  για  τρίτους.  Είναι  φανερό,  λοιπόν,  ότι  επιβάλλεται  η 

απόδειξή  τους,  καθώς και  ορισμένα συναφή θέματα,  όπως για παράδειγμα με ποιο 

τρόπο θα γίνει η απόδειξη και ποιος έχει το βάρος της αποδείξεως. 

 

Ειδικά  για  τη  γέννηση  και  το  θάνατο  ως  μόνα  καταρχήν  μέσα  αποδείξεως 

ισχύουν οι προβλεπόμενες ληξιαρχικές πράξεις. Σύμφωνα με  τη σχετική νομοθεσία 

συντάσσεται  ληξιαρχική  πράξη  τόσο  για  τη  γέννηση  όσο  και  για  το  θάνατο  του 

προσώπου, πράξη που καταχωρείται σε ειδικά δημόσια βιβλία από το ληξίαρχο, που 

είναι  και  επιφορτισμένος  τόσο  με  την  τήρησή  τους  όσο  και  με  την  έκδοση  των 

σχετικών πιστοποιητικών.

 

ΑΦΑΝΕΙΑ 

Με την αφάνεια ο νόμος καλύπτει μια σειρά περιπτώσεων όπου ο θάνατος δεν 

είναι βέβαιος αλλά είναι «πολύ πιθανός». Οι προϋποθέσεις της αφάνειας αποτελούν 

συνδυασμό συγκεκριμένων γεγονότων και παρόδου του χρόνου.

Η  εξαφάνιση  του  προσώπου  (υπό  προϋποθέσεις)  ή  η  απουσία  του  (υπό  όρους) 

συνιστούν  τα  γεγονότα  που  καθιστούν  το  θάνατο  πολύ  πιθανό.  Η  πάροδος  του 

χρόνου διαφέρει σε κάθε ένα από τα προηγούμενα γεγονότα. 

 

Οι προϋποθέσεις κατʹ ιδίαν.  

α.  Εξαφάνιση  ή  απουσία:  Η  εξαφάνιση  του  προσώπου,  αυτή  καθεαυτή,  δεν 

καλύπτει  την  παρούσα  προϋπόθεση,  αλλά  πρέπει  να  συνδυάζεται  με  κατάσταση 

κινδύνου ζωής, όπως για παράδειγμα ο σεισμός ή το ναυάγιο. 

Η απουσία του προσώπου για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να συνδυάζεται 

με  την  έλλειψη  ειδήσεων  για  τον  ίδιο  χρόνο.  Η  έλλειψη  ειδήσεων  πρέπει  να  είναι 

παντελής και από κάθε δυνατή πηγή. 

β.  Μεγάλη  πιθανότητα  θανάτου:  Από  την  παραπάνω  εξαφάνιση  ή  απουσία 

πρέπει να συνάγεται ότι ο θάνατος του προσώπου είναι πολύ πιθανός. Αυτό σημαίνει 

ότι  το  σύνολο  των  ειδικών  συνθηκών  της  συγκεκριμένης  περιπτώσεως  πρέπει  να 
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 οδηγεί στο σχηματισμό της κρίσης ότι ο θάνατος του προσώπου είναι πολύ πιθανός, 

χωρίς να είναι αρκετή η κρίση ότι υπάρχουν σοβαρές έστω αμφιβολίες ότι το πρόσωπο 

βρίσκεται σε ζωή. 

γ.  Πάροδος  χρόνου:  Η  τρίτη  προϋπόθεση  της  αφάνειας  συνίσταται  στην 

πλήρωση ορισμένων προθεσμιών. Πρόκειται για την πάροδο ενός ελάχιστου χρονικού 

διαστήματος,  που  είναι  άλλο  για  την  περίπτωση  της  εξαφανίσεως  σε  κατάσταση 

κινδύνου  ζωής  και  άλλο  για  την  περίπτωση  της  απουσίας  για  πολύ  καιρό  χωρίς 

ειδήσεις. Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός είναι ένα έτος από τη στιγμή του κινδύνου  (και, 

αν  ήταν  παρατεταμένος  από  την  τελευταία  στιγμή  του),  αλλά  πέντε  τουλάχιστον 

χρόνια από την τελευταία είδηση. 

Η  δικαστική  απόφαση.  Η  αφάνεια  κηρύσσεται  από  το  αρμόδιο  δικαστήριο.  Η 

απόφαση  που  κηρύσσει  την  αφάνεια  (καθώς  και  αυτή  που  αίρει  την  κατάσταση 

αφάνειας ή που μεταβάλλει το χρόνο της ενάρξεώς της) δημοσιεύεται στον τύπο. 

Αποτελέσματα  της  αφάνειας.  Με  την  κήρυξη  της  αφάνειας  δημιουργείται 

τεκμήριο  θανάτου  για  το  πρόσωπο  που  εξαφανίστηκε  και  μάλιστα  από  το  χρονικό 

σημείο ενάρξεως της αφάνειας που καθορίζεται στη δικαστική απόφαση. 

Αρση της αφάνειας. Με ορισμένες προϋποθέσεις, που καταγράφονται στο νόμο, 

είναι δυνατή η άρση της αφάνειας. 


	 
	 

