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1. Ο Ποινικός Κώδικας, όπως και οι 
περισσότερες ξένες νομοθεσίες, δεν 
ορίζει ένα συγκεκριμένο χρόνο επέ-
λευσης του θανάτου, όπως δεν προσ-
διορίζει και το χρόνο έναρξης της ζω-
ής. Η έννοια του θανάτου θεωρήθηκε 
λοιπόν στο ποινικό δίκαιο μια «ανοι-
κτή έννοια», που μπορούσε να συ-
μπληρωθεί σύμφωνα με τα πορίσμα-
τα της ιατρικής επιστήμης. 

Έτσι, ως τα μέσα της δεκαετίας του 
’60, επικρατούσε απόλυτα η άποψη 
ότι ο άνθρωπος παύει να υπάρχει όταν 
σταματά οριστικά η κυκλοφορία του 
αίματος και η αναπνοή. 

2. Από τα μέσα της δεκαετίας του 
’60 ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν. Η 
εξέλιξη της ιατρικής δημιουργεί ανα-
στάτωση στο χώρο της ποινικής επι-
στήμης. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
τεχνητής συνέχισης της αναπνοής και 
της κυκλοφορίας του αίματος, καθώς 
και οι πρώτες μεταμοσχεύσεις αποκα-
λύπτουν τις αδυναμίες των παλαιών 
θέσεων για το χρόνο επέλευσης του 
θανάτου. Ο άνθρωπος από τον οποίο 
οι γιατροί αφαιρούσαν όργανα για με-
ταμόσχευση θεωρούνταν συχνά ζω-
ντανός στο πλαίσιο του ποινικού δι-
καίου, εφόσον διατηρούνταν σε λει-
τουργία, έστω και με μηχανικό τρόπο, 
η λειτουργία της καρδιάς και της ανα-
πνοής. Οι γιατροί τελούσαν επομένως 
ανθρωποκτονία με πρόθεση, όταν 
προχωρούσαν σε μεταμόσχευση.

Δεν ήταν όμως μόνο οι ανάγκες της 
ιατρικής και τα κοινωνικά συμφέροντα 
για ανάπτυξη της χειρουργικής των 
μεταμοσχεύσεων που πίεζαν για μια 
νέα προσέγγιση της έννοιας του θανά-
του. Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς, 
το Δεκέμβριο του 1967, αποσταθερο-

ποίησε τα ίδια τα θεμέλια του παλιού 
ορισμού. Έως τότε, η καρδιά θεωρού-
νταν το όργανο το οποίο ταυτιζόταν 
με την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. 
Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά 
αποδείχθηκε ότι αποτελούσε και αυτή 
ένα απλό όργανο του σώματος -όπως 
και τα υπόλοιπα– που μπορούσε να 
αντικαθίσταται και να συνεχίζει να λει-
τουργεί μέσα σ’ έναν άλλο άνθρωπο.

Ένας δεύτερος καθοριστικός παρά-
γοντας για την αλλαγή στάσης στο χώ-
ρο της ποινικής επιστήμης ήταν το γε-
γονός ότι, μελετώντας τα πορίσματα 
της ιατρικής επιστήμης, έγινε σαφές ότι 
ο θάνατος δεν είναι μια στιγμή, αλλά 
μια διαδικασία σταδιακής νέκρωσης 
των οργάνων του σώματος. Στο πλαί-
σιο της διαδικασίας αυτής τα κύτταρα 

επιμέρους οργάνων έχουν διαφορε-
τικό χρόνο «επαναφοράς» στη ζωή, 
το χρονικό δηλαδή διάστημα κατά το 
οποίο μπορούν να επιβιώσουν χωρίς 
αιμάτωση διαφοροποιείται σημαντικά. 
Έχει αποδειχθεί ότι πρώτα, σε 3-4 λε-
πτά, νεκρώνεται ο εγκέφαλος. Το χρο-
νικό αυτό διάστημα μπορεί να αυξηθεί 
σε 8-12 λεπτά αν συντρέχουν συγκε-
κριμένες συνθήκες, όπως λ.χ. υπερ-
βολικό ψύχος. Αντίθετα, άλλα όργα-
να, όπως το συκώτι, οι πνεύμονες, η 
καρδιά κ.λ.π. έχουν μεγαλύτερο χρό-
νο επαναφοράς. Για την καρδιά λ.χ. 
θεωρείται στην ιατρική ότι ο χρόνος 
επαναφοράς κυμαίνεται από 30 λε-
πτά έως μιάμιση ώρα. Από τα στοιχεία 
αυτά φάνηκε ότι μια καθυστερημένη 

επαναφορά της αναπνοής και της κυ-
κλοφορίας του αίματος μπορεί να ξα-
ναθέσει σε λειτουργία κάποια όργανα 
του σώματος, μολονότι κάποια άλλα, 
και πρώτ’ απ’ όλα βέβαια ο εγκέφα-
λος, θα έχουν ήδη οριστικά νεκρωθεί.

Φάνηκε επίσης ότι στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του θανάτου, η θέση ότι ο 
θάνατος του ανθρώπου επέρχεται σε 
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν 
αποτελεί παρά επιλογή ενός σημείου 
από το συνολικό γεγονός του θανά-
του. Αν το σημείο αυτό θα είναι η παύ-
ση της αναπνοής και της κυκλοφορίας 
του αίματος ή η παύση της λειτουργί-
ας άλλων οργάνων του σώματος, εί-
ναι θέμα που η λύση του δεν μπορεί 
προφανώς να στηρίζεται ούτε στην πα-
ράδοση ούτε στην προσπάθεια διευ-
κόλυνσης των μεταμοσχεύσεων. 

3. Στο μέτρο αυτό, τρεις ήταν οι πι-
θανές εκδοχές σχετικά με τον προσδι-
ορισμό του χρονικού σημείου κατά το 
οποίο μπορούσε να θεωρηθεί ότι παύ-
ει να υπάρχει ο άνθρωπος στο πλαίσιο 
του ποινικού δικαίου. Είτε να δεχτεί 
κανείς ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός 
από τη στιγμή που αρχίζει η διαδικα-
σία νέκρωσης είτε να επιλέξει τη νέ-
κρωση ενός σημαντικού οργάνου του 
σώματος ως χρόνο πλασματικής επέ-
λευσης του θανάτου είτε να περιμένει 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία του θα-
νάτου με την παύση της λειτουργίας 
και του τελευταίου οργάνου του σώ-
ματος.

Ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία λύ-
ση μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Η 
πρώτη, γιατί η έναρξη της διαδικασί-
ας του θανάτου δεν σημαίνει σε καμία 
περίπτωση και την πραγματική επέ-
λευσή του. Η ιατρική διαθέτει πολ-
λά μέσα για να ανακόψει την πορεία 
προς τον θάνατο. Ούτε όμως χρειάζε-
ται να νεκρωθούν όλα τα όργανα, για 
να μιλήσουμε για θάνατο. Ο ανθρώ-
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
 Η Ιταλίδα προσφεύγουσα, Adelina 
Parrillo, γεννήθηκε το έτος 1954 και ζει στη 
Ρώμη.
 Το 2002 η προσφεύγουσα και ο σύντρο-
φός της κατέφυγαν στις τεχνικές της ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσω της 
οποίας δημιουργήθηκαν πέντε γονιμοποιη-
μένα ωάρια, τα οποία κρυοσυντηρήθηκαν. 
Το Νοέμβριο του έτους 2003 ο σύντροφος 
της προσφεύγουσας απεβίωσε, πριν την εμ-
φύτευση των γονιμοποιημένων ωαρίων. Η 
αιτούσα επιθυμούσε να δωρίσει τα in vitro 
γονιμοποιημένα ωάρια, για να βοηθήσει την 
επιστημονική έρευνα ώστε να βρεθούν τρό-

ποι να θεραπευθούν ασθένειες που είναι δύ-
σκολο να ιαθούν. Ωστόσο, το κεφάλαιο 13 
του Ν. 40/2004 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 
απαγορεύει τους πειραματισμούς στα αν-
θρώπινα γονιμοποιημένα ωάρια, ακόμη και 
για επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς, 
καθιστώντας κάθε τέτοια πράξη τιμωρητέα 
με ποινή από δύο έως έξι χρόνια φυλάκισης. 
Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι τα εν λό-
γω γονιμοποιημένα ωάρια δημιουργήθηκαν 
πριν από την έναρξη ισχύος του προαναφερ-
θέντος νόμου, και ότι, επομένως, ήταν απο-
λύτως νόμιμο για εκείνη να τα αποθηκεύσει 
μέσω της κρυοσυντήρησης και στη συνέχεια 
να τα παραχωρήσει για την πραγματοποίηση 
έρευνας.

ΟΙ ΙΣχΥΡΙΣΜΟΙ ΤηΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ
 Βάσει του άρθρου 1 του Πρωτοκόλου 
Αριθμός 1, η προσφεύγουσα παραπονέθηκε 
ότι ο Ν. 40/2004 της απαγόρευε να δωρίσει 
τα γονιμοποιημένα ωάριά της για επιστημο-
νική έρευνα, υποχρεώνοντάς την να τα δια-
τηρήσει σε κατάσταση κρυοσυντήρησης μέ-
χρις ότου αυτά να μην είναι πλέον βιώσιμα. 
Στήριξε όμως την προσφυγή της και στο άρ-
θρο 8 της ΕΣΔΑ, υποστηρίζοντας ότι μια  τέ-

τοια παρέμβαση παραβίαζε το δικαίωμά της 
για σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή.
 Η αίτηση υπεβλήθη στο ΕΔΔΑ στις 26 Ιου-
λίου 2011. Στις 28 Μαΐου 2013 η καταγγε-
λία της κυρίας Parrillo, βάσει του άρθρου 10 
της ΕΣΔΑ (ελευθερία έκφρασης) -ότι η απα-
γόρευση δωρεάς εμβρύου αποτελούσε πα-
ραβίαση ελευθερίας της έκφρασης, μια θε-
μελιώδης πλευρά της οποίας ήταν και η 
ελευθερία της επιστημονικής έρευνας– κη-
ρύχθηκε απαράδεκτη, καθώς αφορούσε ένα 
δικαίωμα που δεν παραχωρήθηκε άμεσα σε 
αυτήν, αλλά μάλλον στους ερευνητές και 
στους επιστήμονες.
 Στις 28 Ιανουαρίου 2014 το Τμήμα στο 
οποίο ανατέθηκε η υπόθεση παραιτήθηκε 
της δικαιοδοσίας του υπέρ του Τμήματος 
Ευρείας Σύνθεσης του ΕΔΔΑ. Η συνεδρίασε 
έλαβε χώρα στο Στρασβούργο στις 18 Ιουνί-
ου 2014.

η ΔΙΚΑΣΤΙΚη ΚΡΙΣη
Αναφορικά με την εξάντληση των εθνικών 
μέσων
 Η Ιταλική Κυβέρνηση ισχυρίσθηκε ότι η 
κυρία Parrillo θα έπρεπε να είχε χρησιμοποι-
ήσει ένα μέσο για τον έλεγχο της συνταγμα-
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1.  Εισήγηση σε Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, με θέμα «Εγκεφαλικός θάνατος: νομικές, ιατρικές και ηθικές προεκτάσεις» (27.5.2015)

Δικαστικές αποφάσεις: Υπόθεση Parrillo κατά Ιταλίας  
Απόφαση ΕΔΔΑ (27 Αυγούστου 2015)

πινος οργανισμός δεν είναι ένα απλό 
άθροισμα επιμέρους οργάνων, ώστε 
να μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο 
άνθρωπος εξακολουθεί να υπάρχει 
επειδή λειτουργούν ακόμα κάποια όρ-
γανα του σώματός του, επειδή λ.χ. με-
γαλώνουν ακόμα τα μαλλιά ή τα νύ-
χια του, κάτι που μπορεί να συνεχίσει 
να γίνεται ακόμα και 24 ώρες μετά τη 
νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους. 
Ο άνθρωπος εξακολουθεί να υπάρχει 
όταν, παρά την ενδεχόμενη ύπαρξη 
επιμέρους προβλημάτων, ο οργανι-
σμός του, ως ενιαίο σύστημα λειτουρ-
γιών, παραμένει ζωντανός. 

Πρέπει γι’ αυτό από όλη τη διαδικα-
σία του θανάτου να απομονώσει κα-
νείς εκείνο το χρονικό σημείο κατά το 
οποίο επέρχεται η νέκρωση ενός τό-
σο σημαντικού οργάνου, ώστε ο αν-
θρώπινος οργανισμός να μην μπορεί 
πλέον να λειτουργεί αυτόνομα, ως ένα 
ενιαίο σύστημα. Και αυτό το χρονικό 
σημείο, σύμφωνα με τα πορίσματα 
της ιατρικής επιστήμης, είναι σήμερα 
η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέ-
χους. Όχι επειδή αυτό είναι το όργανο 

που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από 
τα υπόλοιπα όντα ή του προσφέρει το 
στοιχείο της υπεροχής, αλλά επειδή, 
με καθαρά φυσιοκρατικά κριτήρια, η 
νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους 
αφενός είναι, με τις μέχρι στιγμής γνώ-
σεις της ιατρικής, αμετάκλητη (με την 
έννοια ότι μετά την οριστική νέκρωση 
το εγκεφαλικό στέλεχος δεν μπορεί 
να ξαναλειτουργήσει), και αφετέρου 
συνεπάγεται και την οριστική αδυνα-
μία φυσιολογικής λειτουργίας όλων 
των υπόλοιπων οργάνων του σώμα-
τος, αφού εκεί βρίσκεται το κέντρο πα-
ροχής εντολών που επιτρέπει τη λει-
τουργία τους. Από εκείνο, επομένως, 
το χρονικό σημείο και μετά υπάρχει 
μια τέτοια ποιοτική μεταβολή στην κα-
τάσταση του ανθρώπου, ώστε να εμ-
φανίζεται δικαιολογημένη η άρση της 
ποινικής του προστασίας.

4. Με τα δεδομένα αυτά, η επικρα-
τούσα σήμερα στο χώρο της ποινικής 
επιστήμης άποψη ταυτίζει το χρόνο 
επέλευσης του θανάτου με το χρόνο 
οριστικής νέκρωσης του εγκεφαλικού 
στελέχους (εγκεφαλικός θάνατος). 

Αξίζει να διευκρινιστεί, γιατί συχνά 
υπάρχουν παρανοήσεις, ότι το χρονι-
κό αυτό σημείο θεωρείται κρίσιμο για 
την αποδοχή του θανάτου είτε πρόκει-
ται να γίνει μεταμόσχευση οργάνων εί-
τε όχι. Με άλλα λόγια, δεν χρησιμο-
ποιείται άλλο κριτήριο αν κάποιος πε-
θάνει στο σπίτι του και δεν πρόκειται 
να γίνει μεταμόσχευση και άλλο αν 
πρόκειται να αφαιρεθούν τα όργανά 
του για μεταμόσχευση. 

Η μόνη διαφορά που υπάρχει αφο-
ρά στη διαδικασία, με βάση την οποία 
κάθε φορά βεβαιώνεται ο θάνατος. 
Στην πρώτη περίπτωση αρκεί η βεβαί-
ωση ενός γιατρού, ο οποίος θα έχει δι-
απιστώσει με δικό του τρόπο διάγνω-
σης την επέλευση του εγκεφαλικού 
θανάτου. Στη δεύτερη, όπου ο νομο-
θέτης έκρινε ότι τα διακυβευόμενα με-
γέθη είναι πολύ πιο σημαντικά, όρισε 
ο ίδιος τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται για τη διαπίστωσή του. 
Σε κάθε όμως περίπτωση, ο χρόνος 
επέλευσης του θανάτου είναι ο ίδιος.

ΕΔΔΑ 
Υπόθεση Parrillo κατά Ιταλίας 

(αριθμός προσφυγής 46470/11)

Δωρεά γονιμοποιημένων ωαρίων,  
που δημιουργήθηκαν μέσω ΙΥΑ,  

για επιστημονική έρευνα

Παρουσίαση:
Κ. Κηπουρίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος



ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ | ΤΕΥΧΟΣ 31 | ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δικαστικές αποφάσεις:
τικότητας, το οποίο εισήχθη στην Ιταλία το 
έτος 2007. Το ΕΔΔΑ εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του –στη νέα αυτή μέθοδο ελέγχου- για 
την ενθάρρυνση που χορηγήθηκε από το 
Συνταγματικό Δικαστήριο στις εθνικές δικα-
στικές αρχές να ερμηνεύουν τις εθνικές δια-
τάξεις και το Σύνταγμα υπό το πρίσμα της ΕΣ-
ΔΑ και της νομολογίας του ΕΔΔΑ. Ωστόσο, 
σημείωσε ότι από τη μία πλευρά οι σχετικές 
διατάξεις αναφέρονταν μόνο σε έμμεσες αι-
τήσεις των ιδιωτών στο Συνταγματικό Δικα-
στήριο και από την άλλη ότι δεν είχε αποδει-
χθεί μέσω της νομολογίας και της πρακτικής 
ότι, όσον αφορά τη δωρεά γονιμοποιημέ-
νων ωαρίων για έρευνα, μια προσφυγή της 
κυρίας Parrillo ενώπιον των ιταλικών δικα-
στηρίων θα αποτελούσε αποτελεσματικό μέ-
σο. Συνεπώς, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
η κυρία Parrillo θα έπρεπε να είχε εξαντλήσει 
το συγκεκριμένο μέσο.

Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 8 
και το παραδεκτό της προσφυγής της κυρί-
ας Parrillo
 Για πρώτη φορά το ΕΔΔΑ κλήθηκε να 
αποφασίσει στο ερώτημα αν «το δικαίωμα 
σεβασμού στην ιδιωτική ζωή» θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει το δικαίωμα να γίνει χρήση 
των γονιμοποιημένων ωαρίων που αποκτή-
θηκαν μέσω ΙΥΑ για δωρεά προς επιστημο-
νική έρευνα. Η πλευρά της «οικογενειακής 
ζωής» δεν αποτελούσε ζήτημα στη συγκε-
κριμένη περίπτωση από τη στιγμή που η κυ-
ρία Parrillo είχε αποφασίσει να μη προχωρή-
σει σε εγκυμοσύνη με τα εν λόγω ωάρια. Το 
ΕΔΔΑ, σημειώνοντας ότι τα γονιμοποιημέ-
να ωάρια που αποκτήθηκαν μέσω ΙΥΑ πε-
ριείχαν το γεννητικό υλικό του συγκεκριμέ-
νου προσώπου και συνεπώς αποτελούσαν 
συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς του, κα-
τέληξε ότι η δυνατότητα της κυρίας Parrillo 
να επιλέξει την τύχη των γονιμοποιημένων 
ωαρίων της αφορούσε μια πτυχή της προ-
σωπικής της ζωής και κατά συνέπεια σχετιζό-
ταν με το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού. Το 
ΕΔΔΑ έλαβε, επίσης, υπόψη τη σπουδαιότη-
τα που αποδίδεται από το εθνικό νομικό σύ-
στημα στην ελευθερία επιλογής των υποβο-
ηθούμενων προσώπων αναφορικά με την 
τύχη των γονιμοποιημένων ωαρίων που δεν 
προορίζονταν για εμφύτευση. Ως εκ τούτου 
κατέληξε ότι το άρθρο 8 ήταν εφαρμοστέο 
στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Αναφορικά με τη νομιμότητα του σκοπού 
που διασφαλίζεται από την επέμβαση στην 
ιδιωτική ζωή της κυρίας Parrillo
 Η απαγόρευση δωρεάς για επιστημονι-
κή έρευνα γονιμοποιημένων ωαρίων που 
αποκτήθηκαν μέσω ΙΥΑ και δεν προορί-
ζονταν για εμφύτευση αποτελούσε επέμ-
βαση στο δικαίωμα της κυρίας Parrillo για 
σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή, κυρίως κα-
θώς η δωρεά γονιμοποιημένων ωαρίων 

δεν ρυθμιζόταν στην Ιταλία κατά το χρόνο 
που αυτή είχε προσφύγει στις αναπαραγω-
γικές τεχνικές. Σύμφωνα με την Κυβέρνη-
ση, αυτή η επέμβαση, που προβλέπεται στο  
Ν. 40/2004, αποσκοπεί στην προστασία «της 
δυνατότητας του γονιμοποιημένου ωαρίου 
για ζωή», καθώς αυτό θεωρείται, σύμφωνα 
με το ιταλικό νομικό σύστημα, ως υποκείμε-
νο δικαίου που δικαιούται σεβασμού λόγω 
της ανθρώπινης αξίας την οποία έχει. Αν και 
αυτός ο σκοπός θα μπορούσε να συνδεθεί 
με το νόμιμο σκοπό της «προστασίας των 
ηθών και των δικαιωμάτων και της ελευθερί-
ας των άλλων» που προβλέπεται στο άρθρο 
8, αυτό δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αξιο-
λόγηση από το ΕΔΔΑ αναφορικά με το αν η 
λέξη «άλλων» επεκτείνεται στο ανθρώπινο 
γονιμοποιημένο ωάριο.

Η αναγκαιότητα επέμβασης σε μια δημο-
κρατική κοινωνία
 Το Δικαστήριο έκρινε καταρχήν ότι θα 
έπρεπε να παρέχεται στην Ιταλία ευρύ πε-
ριθώριο εκτίμησης στη συγκεκριμένη υπό-
θεση, η οποία ήγειρε ευαίσθητα ηθικά και 
δεοντολογικά ζητήματα. Επιπρόσθετα, δεν 
αφορούσε μελλοντική γονεϊκότητα και το 
δικαίωμα που επικαλέστηκε η κυρία Parrillo 
δεν ήταν ένα από τα βασικά δικαιώματα που 
προστατεύονται από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ 
και δεν αφορούσε μια σημαντική πτυχή της 
ύπαρξης και της ταυτότητάς της. Αυτή η ανά-
γκη για ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης επι-
βεβαιώθηκε πρώτον από την έλλειψη ευρω-
παϊκής συμφωνίας πάνω στο συγκεκριμένο 
ζήτημα και δεύτερον από τα διεθνή κείμενα. 
 Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε 
ευρωπαϊκή συναίνεση πάνω σ’ αυτό το ευ-
αίσθητο θέμα της δωρεάς γονιμοποιημένων 
ωαρίων που δεν προορίζονται για εμφύτευ-
ση. Αν και μερικά κράτη-μέλη είχαν υιοθε-
τήσει μια επιτρεπτική προσέγγιση σ’ αυτόν 
τον τομέα (17 χώρες από τις 41), άλλα επέ-
λεξαν να το απαγορεύσουν (Ανδόρα, Λετ-
τονία, Κροατία και Μάλτα) ή να επιβάλουν 
αυστηρές προϋποθέσεις στην έρευνα με τη 
χρήση των εμβρυϊκών κυττάρων (π.χ. Σλο-
βακία, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία).
 Αναφορικά με τα διενθή κείμενα, τα σχε-
τικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίω-
σαν ότι οι εθνικές αρχές απολάμβαναν ευρύ 
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας να θεσπί-
σουν περιοριστική νομοθεσία, όπου η κατα-
στροφή των ανθρώπινων γονιμοποιημένων 
ωαρίων βρισκόταν σε κίνδυνο, λαμβάνο-
ντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ποικιλία 
των απόψεων στην Ευρώπη σχετικά με την 
έννοια της αρχής της ανθρώπινης ζωής. Αν 
και κάποια όρια επιβλήθηκαν σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, αυτά στόχευαν περισσότερο να 
μετριάσουν τις υπερβολές στο συγκεκριμένο 
τομέα.

 Αναφορικά με την ιταλική νομοθεσία πά-
νω στο θέμα, το Δικαστήριο διαπίστωσε, 
πρώτον, ότι η διατύπωση του Ν. 40/2004 
έδωσε αφορμή για σημαντικές συζητήσεις 
και ότι ο Ιταλός νομοθέτης έλαβε υπόψη το 
συμφέρον του Κράτους να προστατευθεί το 
γονιμοποιημένο ωάριο και το συμφέρον των 
ενδιαφερόμενων προσώπων να ασκήσουν 
το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού και δεύ-
τερον, ότι οι αντιφάσεις του ιταλικού νόμου 
που προβάλει η κυρία Parrillo -για το δικαί-
ωμα άμβλωσης στην Ιταλία και για τη χρήση 
από τους Ιταλούς ερευνητές των σειρών αν-
θρώπινων εμβρυικών βλαστοκυττάρων από 
γονιμοποιημένα ωάρια  που καταστράφη-
καν στο εξωτερικό- δεν επηρέζαν άμεσα το 
δικαίωμα που αυτή επικαλέστηκε.
 Τέλος, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν 
υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο νεκρός σύντρο-
φος της κυρίας Parrillo, που διατηρούσε, 
όπως η προσφεύγουσα, τα ίδια συμφέροντα 
στα εν λόγω γονιμοποιημένα ωάρια κατά το 
χρόνο διενέργειας της ΙΥΑ, θα ήθελε να τα 
δωρίσει στην επιστήμη. Επιπλέον, δεν υφί-
σταντο ρυθμίσεις που να διέπουν την κατά-
σταση στην Ιταλία.
 Το Δικαστήριο θεώρησε ότι δεν ήταν ανα-
γκαίο να εξετάσει και το ευαίσθητο και αμ-
φιλεγόμενο ζήτημα της κατάστασης του 
ανθρώπινου γονιμοποιημένου ωαρίου in 
vitro, όπως και το πότε αρχίζει η ανθρώπινη 
ζωή, με δεδομένο ότι το άρθρο 2 (δικαίωμα 
στη ζωή) δεν αποτελούσε θέμα στη συγκε-
κριμένη υπόθεση. Αναφορικά με το άρθρο 
1 του Πρωτοκόλλου αριθμός 1 (προστασία 
της ιδιοκτησίας) το Δικαστήριο θεώρησε ότι 
δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση, 
καθώς τα ανθρώπινα γονιμοποιημένα ωάρια 
δεν μπορούν να υποβιβαστούν σε «περιου-
σία» κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης. 
Συνεπώς, η αίτηση απορρίφθηκε.

Υπόθεση Parrillo κατά Ιταλίας 
Απόφαση ΕΔΔΑ (27 Αυγούστου 2015)
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ΚΟΥΒΑ: Δυνατή η εξάλειψη μετάδοσης 
του ιού HIV από τη μητέρα στο παιδί, 
σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. 

Η Κούβα είναι η πρώτη χώρα που απέ-
σπασε επικύρωση από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, ως προς την εξάλειψη της 
μετάδοσης από μητέρα σε παιδί τόσο του 
ιού HIV, όσο και του βακτηρίου που προ-
καλεί τη σύφιλη. Η επικύρωση μπορεί να 
δοθεί όταν μια χώρα αποδεικνύει ότι έχει 
λιγότερες από 50 μολύνσεις, οι οποίες 
αφορούν αυτόν τον τρόπο μετάδοσης, σε 
σύνολο 100.000 γεννήσεων, σε διάστημα 
τουλάχιστον ενός έτους. Η Κούβα, φαίνε-
ται να έχει υπερβεί τις εν λόγω απαιτήσεις: 
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία 
για το 2013, μόλις δύο βρέφη γεννήθηκαν 
ως φορείς του ιού HIV -πρόκειται για τον 
χαμηλότερο δείκτη παγκοσμίως, δεδομέ-
νων των διαθέσιμων μέσων πρόληψης- και 
πέντε ως φορείς σύφιλης.

«Η εξάλειψη της μετάδοσης ενός ιού εί-
ναι ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα 
της δημόσιας υγείας», δήλωσε η Γενική Δι-
ευθύντρια του Π.Ο.Υ., Δρ. Margaret Chan. 
«Πρόκειται για μια μεγαλειώδη νίκη στη 
μακρόχρονη προσπάθειά μας για την κα-
ταπολέμηση του ιού της ανθρώπινης ανο-
σολογικής ανεπάρκειας και των σεξουαλι-
κά μεταδιδόμενων λοιμώξεων εν γένει, ένα 
σημαντικό βήμα για την ύπαρξη μιας γενιάς 
χωρίς AIDS».

Πηγή: BBC, 24.7.2015
 

ΣΚΩΤΙΑ: Κυτταρική μεταμόσχευση ανα-
γεννά ήπαρ.

Μια ερευνητική ομάδα του Medical 
Research Council υποστηρίζει ότι πειράμα-
τα που έγιναν στο ήπαρ ποντικών δείχνουν 
ότι τα προσβεβλημένα όργανα μπορούν να 
αναγεννηθούν λειτουργικά σχεδόν εξ ολο-
κλήρου με κυτταρική μεταμόσχευση. Όπως 
δημοσιεύεται στο Nature Cell Biology, το 
ενθαρρυντικό της διαδικασίας αυτής είναι 

ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν ή να βοηθηθούν οι ασθενείς που 
βρίσκονται στη λίστα αναμονής για τη με-
ταμόσχευση του συγκεκριμένου οργάνου.

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομά-
δα του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου 
χρησιμοποίησε βλαστικά κύτταρα από τον 
χοληδόχο πόρο, τα οποία παρουσιάζουν 
ομοιότητες με τα ηπατοκύτταρα, και με ένε-
ση των κυττάρων στο κατεστραμμένο ήπαρ 
ποντικού διαπίστωσε ότι αυτό αναγεννήθη-
κε σχεδόν πλήρως. Ο καθηγητής S. Forbes 
τονίζει ότι «ο στόχος είναι να αναπτυχθεί 
μια κλινικά εφαρμόσιμη κυτταρική θερα-
πεία για τους ασθενείς με σοβαρή ηπατική 
ανεπάρκεια, ώστε η μεταμόσχευση να μην 
αποτελεί πλέον επιλογή».

Πηγή: BBC, 14.9.2015

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Σχέδιο νόμου για την ποινι-
κοποίηση της συμμετοχής σε αυτοκτο-
νία.

Στη Γερμανία, 4 σχέδια νόμου είχαν εξετα-
στεί μέχρι τις 2 Ιουλίου, από το Bundestag, 
με αντικείμενο την ποινικοποίηση της συμ-
μετοχής σε αυτοκτονία, η οποία δεν αποτε-
λεί μέχρι σήμερα ποινικό αδίκημα στη χώρα 
αυτή. «Η τελική αλλαγή του ποινικού νό-
μου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το Νο-
έμβριο, μετά την πραγματοποίηση άλλων 
δύο συνεδριάσεων», σημειώνει ο Norbert 
Lammert, Πρόεδρος του Bundestag. 

Την 1η Ιουλίου, στην καρδιά των κοινο-
βουλευτικών συζητήσεων, ο Καρδινάλιος 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Reinhard 
Marx, Αρχιεπίσκοπος του Μονάχου, καθώς 
και ο Heinrich Bedford-Strohm, Επίσκοπος 
της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Βαυαρί-
ας, υπέγραψαν από κοινού δήλωση, με την 
οποία διαβεβαίωσαν εκ νέου την «αντίθεσή 
τους σε κάθε είδους οργανωμένη διαδικα-
σία, μέσω της οποίας μεθοδεύεται υποβο-
ήθηση στην αυτοκτονία». Επιθυμούν επι-
πλέον να υπενθυμίσουν ότι «ο τρόπος με 

τον οποίο εκλαμβάνουμε τη θεραπεία των 
ασθενειών και ιδίως τη θέαση του θανάτου, 
συνιστά θεμελιώδη προβληματισμό της αν-
θρώπινης ύπαρξης, αλλά και αντανάκλαση 
της κοινωνικής μας ταυτότητας». 

Πηγή: La Croix, 22.9.2015 

UNESCO: Ομάδα εμπειρογνωμόνων 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα 
γενετικά τεστ μέσω διαδικτύου.

Η διεθνής επιτροπή βιοηθικής της 
UNESCO απεύθυνε έκκληση σε όλες τις δη-
μόσιες αρχές να ενημερώνουν τους κατα-
ναλωτές για τους κινδύνους που υφέρπουν 
από τα γενετικά τεστ τα οποία διατίθενται 
απευθείας στο κοινό (Direct-to-consumer 
Genetic Tests ή DTC), επισημαίνοντας ότι 
πρέπει να τεθούν σαφείς κανόνες από τους 
εθνικούς νομοθέτες σχετικά με την κυκλο-
φορία τους.

Η πρόσβαση στις προαναφερθείσες γενε-
τικές εξετάσεις γίνεται, συνήθως, απευθείας 
μέσω ιστοσελίδων, ενώ σπάνια ζητείται η 
συνδρομή γιατρού, προκειμένου να ερμη-
νεύσει τα αποτελέσματα της εξέτασης. Πα-
ράλληλα, το άτομο αποφασίζει να υποστεί 
το DTC Test, ιδίως, διότι επιθυμεί να γνωρί-
ζει αν έχει προδιάθεση για ορισμένες ασθέ-
νειες, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε μέλη της 
οικογένειάς του ή στους προγόνους του. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
δεν προσφέρουν πάντα ακριβή στοιχεία. 

Η κυκλοφορία των DTC Tests φαίνεται 
βέβαια να συνάδει με το θεμελιώδες δι-
καίωμα στην υγεία, την ατομική αυτονομία 
και ανάπτυξη, υπό την έννοια ότι το άτομο 
οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις για τη ζωή 
του και να απαιτεί να υποβληθεί σε εξετά-
σεις, αν θεωρεί ότι προστατεύουν την υγεία 
του. Ωστόσο, τα παραπάνω δικαιώματα 
μπορούν να περιοριστούν, με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον.

Πηγή: UNESCO, 5.10.2015
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