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Όμιλος Μελέτης
Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Σειρά: ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη
Προέδρου του Ομίλου

Ο

Η σειρά που συμβάλλει μέσα από τα
δημοσιεύματά της στην προώθηση
της διεπιστημονικής έρευνας των
νομικών και ηθικών ζητημάτων που
προκύπτουν από την εξέλιξη της
ιατρικής και της βιοτεχνολογίας

1. Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας
(Ν. 3418/2005)
Βασικές ρυθμίσεις (νομική, ιατρική και
κοινωνιολογική προσέγγιση).
Συλλογικό έργο
ISBN: 978-960-445-081-6, © 2006,
Σελ.: 73, Τιμή: € 9,00
2. Ζητήματα βιοτεχνολογίας Κλωνοποίηση
Συλλογικό έργο
ISBN: 978-960-445-113-8, © 2006,
Σελ.: VΙΙΙ+183, Τιμή: € 16,00
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3. Ευθανασία
Συλλογικό έργο
ISBN: 978-960-445-158-6, © 2007,
Σελ.: VIII+173, Τιμή: € 16,00
4. Ανθρώπινη αναπαραγωγή
και αστική ιατρική ευθύνη
Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν.
3418/2005) - Ευθύνη πριν από την έναρξη
της κύησης - Ιατρικά υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή
Κ. Φουντεδάκη
ISBN: 978-960-445-182-1, © 2007,
Σελ.: ΧΧ+364, Τιμή: € 32,00

Το περιοδικό ‘Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική”
είναι μια περιοδική έκδοση από κοινού των
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑ και του Ομίλου
Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής.
Ιδιοκτήτης: Εκδόσεις Σάκκουλα (ΑθήναΘεσσαλονίκη).
Εκδότης και Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
Παναγιώτης Η. Σάκκουλας, Εθνικής Αμύνης
42, 546 21 Θεσσαλονίκη
Διευθύτρια Ύλης: Έλισάβετ ΣυμεωνίδουΚαστανίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

5. Ο άνθρωπος που υποφέρει: Ο πόνος
στην ιατρική, το δίκαιο και τη λογοτεχνία
Συλλογικό έργο
ISBN: 978-960-445-194-4, © 2007,
Σελ.: VIII+80, Τιμή: € 12,00
6. Βιοδίκαιο. Πρώτος Τόμος: Το
πρόσωπο
Τ. Βιδάλης
ISBN: 978-960-445-201-9, © 2007,
Σελ.: XXIV+300, Τιμή: € 28,00

Παραγωγή: Εκδόσεις Σάκκουλα (ΑθήναΘεσσαλονίκη).
Για υποβολή ερωτήματος ή για υπο-βολή
θέματος απευθύνεστε: Εκδόσεις Σάκκουλα,
Εθνικής Αμύνης 42, ΤΚ 546 21,
Θεσσαλονίκη, υπ’ όψη Καθ. κ. Έ.
Συμεωνίδου-Καστανίδου, Περιοδικό
“Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική”.
kastan@law.auth.gr
www.medlaw-bioethics.gr

Αθήνα
Ιπποκράτους 23 - Τ.Κ. 106 79 - Τηλ.: 210 33 87 500 - Fax: 210 33 90 075
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Εθνικής Αμύνης 42 - Τ.Κ. 546 21- Τηλ.: 2310 244 228, 9
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Φράγκων 1 - Τ.Κ. 546 26 - Τηλ.: 2310 535 381 - Fax: 2310 546 812
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«Όμιλος Μελέτης Ιατρικού
Δικαίου και Βιοηθικής»
ιδρύθηκε το Νοέμβριο του
2005 ως αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία με σκοπό την προώθηση της
διεπιστημονικής έρευνας των νομικών
και ηθικών ζητημάτων από τις
εφαρμογές της ιατρικής επιστήμης, και
ιδίως τις ραγδαίες προόδους της
βιοτεχνολογίας. Ως τέτοια σύγχρονα
ζητήματα μπορούν να αναφερθούν η
ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η κλωνοποίηση, η γονιδιακή
θεραπεία, η διαχείριση των γενετικών
πληροφοριών ή η έρευνα και χρήση
των βλαστοκυττάρων, ενώ στο
προσκήνιο επανέρχονται ως επίκαιρα
στις μέρες μας και παλαιότερα θέματα
διαπλοκής της ιατρικής με το δίκαιο και
την ηθική, όπως η ευθανασία, οι
μεταμοσχεύσεις, η ευγονική, η αλλαγή
φύλου ή τα πειράματα στον άνθρωπο.

Το έντονο ενδιαφέρον που δημιουργούν όλα αυτά τα θέματα τόσο
στο ευρύ κοινό, όσο και στους
εμπλεκόμενους ειδικούς επιστήμονες
(γιατρούς, νομικούς, φιλοσόφους,
γενετιστές, θεολόγους, κοινωνιολόγους), έχει την εξήγησή του: Οι
πολύπλοκες και συνεχώς εξελισσόμενες ιατρικές μέθοδοι και πρακτικές μοιραία προκαλούν τις κατεστημένες θρησκευτικές και κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις, και αυτό, σε
συνδυαμό με την αυξημένη ευαισθησία της εποχής μας για την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, οδηγεί σε
προβληματισμούς και αντιτιθέμενες
απόψεις ως προς αν θα πρέπει να
επιτρέπεται η εφαρμογή κάποιων
ιατρικών μεθόδων και κάτω από
ποιους τυχόν περιορισμούς. Σήμερα
πάντως απαντήσεις στα ερωτήματα
αυτά δίνονται όχι μόνο σε επίπεδο
βιοηθικής (λ.χ. στη χώρα μας από την
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής που
ιδρύθηκε το 1999), αλλά και σε
νομοθετικό επίπεδο. Στην Ελλάδα,
για παράδειγμα, έχουμε τους δύο
νόμους για την ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και το
νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας,
ενώ από το 2005 είναι χαρακτηριστικό
ότι λειτουργεί και η Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Βέβαια τα υπάρχοντα νομοθετικά
κείμενα προξενούν και αυτά συζητήσεις: τα ζητήματα ερμηνείας τους
αφθονούν, ήδη εκδίδονται σχετικές
δικαστικές αποφάσεις, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις προτείνονται και επιπρόσθετες νομοθετικές αλλαγές.

Σ' αυτό, λοιπόν, ακριβώς το στάδιο η
ίδρυση του ΟΜΙΔΒ αποφασίστηκε ως
μια προσπάθεια συμβολής στο
συνεχιζόμενο -και διεθνή- σχετικό
διάλογο, και στο πλαίσιο αυτής της
προσπάθειας τέθηκαν κάποιοι επιμέρους στόχοι, όπως, ενδεικτικά, η
διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, η συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, η συνεργασία με
παρεμφερείς εταιρείες, συλλόγους
και οργανισμούς, η δημιουργία ιστοσελίδας και η έκδοση επιστημονικών
εντύπων.
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο, ο
Όμιλος διοργάνωσε, στο διάστημα
των δύο ετών της ύπαρξής του,
διεπιστημονικές εκδηλώσεις για το
«νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας
(ν. 3418/2005)», για «ζητήματα
βιοτεχνολογίας (μεταξύ αυτών και για
την κλωνοποίηση)», για την «ευθανασία», για τον «πόνο στην ιατρική,
το δίκαιο και τη λογοτεχνία» και για
τους «γενετικά τροπο-ποιημένους
οργανισμούς». Στις εκδηλώσεις
μετείχαν διακεκριμένοι έλληνες και
ξένοι επιστήμονες από πολλούς
επιστημονικούς κλάδους, και κάποιες
από αυτές, ενόψει και της επιδιωκόμενης συνεργασίας με παρόμοιους
συλλόγους, υποστηρίχτηκαν ή συνδιοργανώθηκαν και από άλλους
φορείς, όπως η Ιατρική Εταιρεία
Θεσσαλονίκης, το Δίκτυο του ΑΠΘ
«Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Bιοϊατρική
και Δίκαιο» και η Επιτροπή Βιοηθικής
και Δικαίου της ESHRE (European
Society for Human Reproduction and
Embryology).
Η ιστοσελίδα του Ομίλου έχει
δημιουργηθεί και αυτή. Έτσι, στη
διεύθυνση «medlaw-bioethics.gr»
μπορεί να βρίσκει κανείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες
του Ομίλου, καθώς και υλικό
(νομοθετικά κείμενα κλπ.) χρήσιμο

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής
για όσους ασχολούνται με τα αντίστοιχα
θέματα.
Ακόμη, αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι μέσα
στη διετία που πέρασε ο Όμιλος ανέπτυξε και
μια αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα, με την
πολύτιμη βοήθεια των “Εκδόσεων Σάκκουλα
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη)”. Κάτω από τον τίτλο
«Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής» εκδόθηκαν ως τώρα τεύχη που
περιλαμβάνουν τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις από τις μέχρι στιγμής επιστημονικές μας
εκδηλώσεις, ενώ στην ίδια εκδοτική σειρά έχει
αποφασιστεί να στεγάζονται -και αυτό ήδη έχει
γίνει σε δύο περιπτώσεις- και ανεξάρτητες

μονογραφίες, συλλογικά έργα και άλλες
αυτοτελείς μελέτες, που πραγματεύονται
θέματα βιοηθικής και ιατρικού δικαίου.
Τέλος, στην εκδοτική δραστηριότητα του
Ομίλου υπάγεται και η έκδοση του παρόντος
τετρασέλιδου και τετραμηνιαίου εντύπου,
που, με τον τίτλο «Ιατρικό Δίκαιο και
Βιοηθική», θα ενημερώνει με συντομία τους
ενδιαφερόμενους αναγνώστες για επίκαιρα
θέματα που ανακύπτουν στο χώρο. Κατά ένα
πρώτο σχεδιασμό, το περιοδικό θα
περιλαμβάνει κάθε φορά ένα κύριο άρθρο,
σχολιασμένη σχετική νομολογία, κριτική
ερμηνεία των νομοθετικών και άλλων

κειμένων, προτάσεις νομοθετικής πολιτικής
και ανάλογες ειδήσεις, και βέβαια εννοείται ότι
περιμένουμε συμβολές από όλους τους
παραλήπτες του περιοδικού. Η έγκαιρη
διεπιστημονική πληροφόρηση από και προς
έναν ευρύ κύκλο ενδιαφερομένων, πέρα από
το ότι θα αποτελεί μια ενθαρρυντική
ανταπόκριση στην πρωτοβουλία της ίδρυσης
του Ομίλου, θα ενισχύει και επί της ουσίας το
έργο του, δημιουργώντας ερεθίσματα και
βάζοντας τις βάσεις για συστηματικότερη
παραπέρα διεπιστημονική έρευνα και συνεργασία.

Δικαστικές αποφάσεις
Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή:
η ανάκληση της συναίνεσης του συντρόφου
στην πραγματοποίησή της
Η Υπόθεση Evans κατά Ηνωμένου Βασιλείου,
Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10.04.2007.
Χ. Χοβαρδά, Δικηγόρος, Υποψήφια
Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ., Υπότροφος
Ι.Κ.Υ. (παρουσίαση-σχολιασμός)
Α. Σύντομη παρουσίαση του ιστορικού:
Μια 29χρονη βρετανίδα, η Evans, κατέφυγε
με το σύντροφό της στην Ιατρικώς
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (στο εξής ΙΥΑ)
λόγω επικείμενης αφαίρεσης των ωοθηκών
της. Μετά τη γονιμοποίηση και την κατάψυξη
των ωαρίων, η γυναίκα υποβλήθηκε στην
εγχείρηση αφαίρεσης των ωοθηκών, αλλά
πριν από την εμφύτευση των γονιμοποιημένων ωαρίων η ελεύθερη ένωση του
ζευγαριού έληξε, ο πρώην σύντροφος
ανακάλεσε τη συναίνεσή του για τη συνέχιση
της διαδικασίας ΙΥΑ και ζήτησε την καταστροφή
των γονιμοποιημένων ωαρίων. Σύμφωνα με τη
βρετανική νομοθεσία, μέχρι τη στιγμή της
εμφύτευσης των γονιμοποιημένων ωαρίων
απαιτείται η συναίνεση και των δύο υποψηφίων γονέων για τη συνέχιση της
διαδικασίας της ΙΥΑ. Η Evans, για την οποία τα
κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια
αποτελούσαν την τελευταία ευκαιρία να
αποκτήσει βιολογικά δικό της παιδί, προσέφυγε (μετά την απόρριψη των αιτημάτων της
από τα βρετανικά δικαστήρια) στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ), επικαλούμενη τα άρθρα 2 (δικαίωμα
στη ζωή), 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής
ζωής) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Β. Περιεχόμενο της απόφασης του
ΕΔΔΑ:
α) Άποψη πλειοψηφίας: Το ΕΔΔΑ απεφάνθη
ότι η προσφεύγουσα δεν είχε δικαίωμα να
εμφυτεύσει τα κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια χωρίς τη συναίνεση του
πρώην συντρόφου της και δότη του γεννητικού
υλικού.
Όσον αφορά στην παραβίαση του άρθρου 2
της ΕΣΔΑ, ακολουθώντας πιστά την απόφαση
Vo κατά Γαλλίας, το Δικαστήριο απέρριψε
συνοπτικά και ομοφώνως τις αιτιάσεις της
προσφεύγουσας ότι η ρύθμιση του αγγλικού
νόμου προσβάλλει το δικαίωμα των γονιμο2

ποιημένων ωαρίων στη ζωή, επαναλαμβάνοντας ότι, ελλείψει κοινής ευρωπαϊκής
αντίληψης για το χρονικό σημείο έναρξης της
ζωής, τα κράτη μέλη έχουν ευρύ περιθώριο
ορισμού της έναρξής της. Επομένως, κατέληξε
ότι ο σχετικός αγγλικός νόμος που ορίζει ότι τα
γονιμοποιημένα ωάρια δεν έχουν δικαίωμα
στη ζωή, δεν παραβιάζει το άρθρο 2 της ΕΣΔΑ.
Στη συνέχεια, το ΕΔΔΑ εστίασε το
ενδιαφέρον του στην εξέταση του ζητήματος
υπό το πρίσμα του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, στο
οποίο αναγνώρισε ότι θεμελιώνεται και το
δικαίωμα του ατόμου να γίνει ή να μη γίνει
βιολογικός γονέας. Παρόλο όμως που
επεσήμανε ότι η υπόθεση αφορούσε στη
σύγκρουση δυο ατομικών δικαιωμάτων, του
δικαιώματος της Evans να γίνει μητέρα και του
δικαιώματος του πρώην συντρόφου της να μη
γίνει πατέρας, το Δικαστήριο δεν προέβη σε
στάθμισή τους. Το ΕΔΔΑ απέφυγε τη στάθμιση
αυτή, επικαλούμενο την έλλειψη ομοιογένειας
στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις ως προς τη
νομοθετική ρύθμιση της εξωσωματικής
γονιμοποίησης, η οποία έχει ως συνέπεια να
αναγνωρίζεται στα κράτη ευρεία διακριτική
ευχέρεια ως προς το χρονικό όριο δυνατότητας
ανάκλησης της συναίνεσης των συμμετεχόντων. Θεώρησε ότι το δημόσιο
συμφέρον για τη συνδρομή της συναίνεσης και
των δύο ενδιαφερομένων υπερτερεί και
κατέληξε ότι δεν υπήρξε από τον αγγλικό νόμο
παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, απόφαση
που ελήφθη με πλειοψηφία 13 έναντι 4 μελών.
Όσον αφορά στην προτεινόμενη από την
αιτούσα παραβίαση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ
για την αρνητική διάκριση σε βάρος των
γυναικών που προσφεύγουν στις διαδικασίες
τεχνητής γονιμοποίησης σε σχέση με αυτές
που τεκνοποιούν χωρίς ιατρική βοήθεια, το
ΕΔΔΑ απάντησε ότι η παραβίαση του άρθρου
14 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν του
άρθρου 8 και, εφόσον δεν υπήρξε παραβίαση
του άρθρου 8, δεν παραβιάστηκε ούτε και το
άρθρο 14 της ΕΣΔΑ (με την ίδια πλειοψηφία).
β) Άποψη μειοψηφίας: Ως προς την
παραβίαση του άρθρου 8, η μειοψηφήσασα
άποψη εξέφρασε τη γνώμη ότι ο νόμος δεν
αρκεί να παρέχει ασφάλεια δικαίου, αλλά
πρέπει περαιτέρω να προσφέρει και
«ευλυγισία», χαρακτηριστικό που δε διαθέτει ο
συγκεκριμένος αγγλικός νόμος, αφού δεν
προβλέπει εξαιρέσεις από τον κανόνα της
διμερούς συναίνεσης, ως προϋπόθεσης για τη
συνέχιση της διαδικασίας της ΙΥΑ. Εξαιτίας
αυτού, η εφαρμογή του εν λόγω νόμου στη
συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίζεται
δυσανάλογη, αφού στερεί από την αιτούσα τη

μοναδική της ευκαιρία να αποκτήσει γενετικό
απόγονο. Κατά τη μειοψηφία, λοιπόν, υπήρξε
παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ.
Όσον αφορά δε στο ζήτημα της παραβίασης
ή όχι του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ, η
μειοψηφήσασα άποψη τάχθηκε υπέρ του ότι
υπήρξε παραβίαση, αναφερόμενη όμως στη
διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών
σε σύγκριση με την αντιμετώπιση των ανδρών.
Εφαρμόζοντας, λοιπόν, την αρχή της αναλογικής ισότητας, που επιβάλλει διαφορετική
αντιμετώπιση ανόμοιων κατα-στάσεων, η
μειοψηφία τάχθηκε υπέρ της διαφορετικής
μεταχείρισης της γυναίκας που υποβάλλεται
σε έντονη σωματική και ψυχική καταπόνηση
για την απόκτηση παιδιού σε σχέση με το
σύντροφό της.
Γ. Τρεις επιμέρους επισημάνσεις θα γίνουν
εδώ σχετικά με την υπόθεση Evans:
1. Ως προς την υποτιθέμενη παραβίαση
του άρθρου 2 ΕΣΔΑ:
Στην υπόθεση Evans το Δικαστήριο για μια
ακόμη φορά αρνήθηκε να τοποθετηθεί ως
προς το χρονικό σημείο έναρξης της ζωής.
Όπως όμως παρατήρησαν οι μειοψηφούντες 5
δικαστές στην υπόθεση Vo κατά Γαλλίας, η
προστασία της αγέννητης ζωής διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που
προσφέρεται στο παιδί μετά τη γέννησή του,
και μάλιστα είναι πολύ μικρότερη. Κατά
συνέπεια, η ζωή του εμβρύου, πολύ
περισσότερο δε του γονιμοποιημένου
ωαρίου, δεν μπορεί να εξομοιώνεται με τη ζωή
μετά τη γέννηση και για το λόγο αυτό το
γονιμοποιημένο ωάριο δεν μπορεί να
απολαμβάνει το δικαίωμα στη ζωή, όπως
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 ΕΣΔΑ.
2. Ως προς την παραβίαση του άρθρου 8
ΕΣΔΑ:
Σε πολλά ευρωπαϊκά δίκαια όπως και στο
ελληνικό (άρθρο 1456 Α.Κ.) προβλέπεται ότι
για κάθε πράξη ΙΥΑ απαιτείται έγγραφη
συναίνεση των προσώπων που επιθυμούν να
αποκτήσουν τέκνο, η οποία μπορεί να
ανακληθεί μέχρι την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Η εν λόγω ρύθμιση
στηρίζεται στη σκέψη ότι το δικαίωμα στην
αναπαραγωγή, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το
δικαίωμα στη δημιουργία βιολογικού
απογόνου όσο και το δικαίωμα στη
δημιουργία νομικής σχέσης γονέα-παιδιού,
αποτελεί έκφανση του δικαιώματος στην
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και
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Δικαστικές αποφάσεις: Η Υπόθεση Evans κατά Ηνωμένου Βασιλείου,
Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10.04.2007
περιλαμβάνει, εκτός από το δικαίωμα στη
φυσική, και το δικαίωμα στην ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Το δικαίωμα
αυτό κατοχυρώνεται όμως μόνο όσο δεν
θίγονται δικαιώματα άλλων, όπως είναι στη
συγκεκριμένη περίπτωση το δικαίωμα του
δότη που δεν επιθυμεί πλέον να γίνει γονέας. Η
διενέργεια ΙΥΑ χωρίς τη συναίνεσή του θα
προσέβαλε την προσωπικότητά του αλλά και
την αξία του ως ανθρώπου, αφού αυτός θα
αντιμετωπιζόταν ως απλό μέσο για την
επίτευξη του σκοπού της αναπαραγωγής ενός
άλλου ατόμου.
Το ερώτημα βέβαια είναι εάν η αναγνώριση
της δυνατότητας να ανακληθεί η συναίνεση
μέχρι την εμφύτευση ανταποκρίνεται στην
αρχή της αναλογικότητας που πρέπει να διέπει
τους περιορισμούς κάθε ατομικού δικαιώματος. Τίθεται ειδικότερα το ζήτημα, μήπως
το όριο θα έπρεπε να τεθεί σε προγενέστερο της
εμφύτευσης στάδιο, π.χ. τη στιγμή της
γονιμοποίησης. Το ζήτημα αυτό παρουσιάζει
αυξημένο ενδιαφέρον ενόψει των διαφορετικών ρυθμίσεων που ισχύουν στα
διάφορα κράτη μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
Γερμανία και η Ιταλία θέτουν ως χρονικό όριο
της δυνατότητας ανάκλησης και για τα δύο
εμπλεκόμενα πρόσωπα τη γονιμοποίηση, ενώ,
κατά τα ισχύοντα σε Αυστρία και Εσθονία, μετά
τη γονιμοποίηση μόνο η γυναίκα έχει δικαίωμα
να ανακαλέσει τη συναίνεσή της.
Στο σημείο αυτό αναδεικνύονται πλέον τα
ακόλουθα επιχειρήματα που σχετίζονται με τη
στάθμιση των συγκρουόμενων συμφερόντων:
1) Ενόψει των σοβαρών συνεπειών που έχει η
γέννηση ενός παιδιού, τόσο για την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελλοντικών γονέων όσο και για το συμφέρον του
μέλλοντος να γεννηθεί παιδιού ως προς την
ίδρυση της συγγένειάς του με αυτούς, θα
πρέπει να παρέχεται το μέγιστο δυνατό χρονικό
περιθώριο περίσκεψης, ώστε να διασφαλισθεί
η σοβαρότητα και το ενσυνείδητο της
ληφθείσας απόφασης. 2) Σε αντίθεση με τη
συμβατική διαδικασία αναπαραγωγής, στην
ΙΥΑ υπάρχει και πρακτικά η δυνατότητα να
ανακληθεί η συναίνεση του συντρόφου σε
στάδιο μεταγενέστερο της γονιμοποίησης
(καθώς παρεμβάλλεται η αυτοτελής πράξη της
τεχνητής μεταφοράς του γονιμοποιημένου
ωαρίου στο σώμα της γυναίκας), και μάλιστα
χωρίς να επιβαρυνθεί δυσανάλογα η γυναίκα,
αφού κατά το στάδιο από τη γονιμοποίηση έως
την εμφύτευση το γονιμοποιημένο ωάριο
βρίσκεται εκτός του σώματός της. 3) Ενόψει της
δυνατότητας να κρυοσυντηρείται το γονιμοποιημένο ωάριο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, δηλαδή ενόψει της δυνατότητας να
παρεμβληθεί μεγάλο χρονικό διάστημα από τη
γονιμοποίηση έως την εμφύτευση, που φθάνει
έως και τα 10 έτη (άρθρ. 7 παρ. 3 περ. γ' του ν.
3305/2005), θα ήταν δυσανάλογος περιορισμός του δικαιώματος του συντρόφου να μη
γίνει πατέρας το να τεθεί το χρονικό όριο
δυνατότητας ανάκλησης στη χρονική στιγμή
της γονιμοποίησης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η στάθμιση
των συγκρουόμενων δικαιωμάτων ήταν
βέβαια ιδιαιτέρως δυσχερής, ενόψει του
γεγονότος ότι η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου αποτελούσε την έσχατη
ευκαιρία της προσφεύγουσας να αποκτήσει
παιδί με γενετική καταγωγή από την ίδια, μετά

και τη χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών
της. Ωστόσο, θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι
το να δοθεί το προβάδισμα στο δικαίωμα της
γυναίκας θα παραγνώριζε τον απαραβίαστο
πυρήνα του δικαιώματος του πρώην
συντρόφου της και θα προσέβαλλε την
αξιοπρέπειά του. Το περιεχόμενο της αρχής του
σεβασμού της αξίας του ανθρώπου ειδικότερα
έγκειται στην απαίτηση να μην υποβιβάζεται ο
άνθρωπος σε απλό μέσο για την εξυπηρέτηση
οποιωνδήποτε σκοπών, όπως θα συνέβαινε αν
υποχρεωνόταν ο άνδρας να γίνει πατέρας παρά
τη θέλησή του. Μάλιστα, αυτό ισχύει ακόμη
και αν η χρησιμοποίηση του γεννητικού
υλικού του δότη αποτελούσε την ύστατη λύση
στο πρόβλημα γονιμότητας της γυναίκας,
αφού η αρχή του σεβασμού της αξίας του
ανθρώπου είναι απόλυτη και δεν υπόκειται σε
σταθμίσεις.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις,
καθίσταται προφανές ότι ο περιορισμός της
ελευθερίας αναπαραγωγής της γυναίκας, που
επέρχεται στην προκειμένη περίπτωση με τη
θέσπιση της δυνατότητας ανάκλησης της
συναίνεσης του συντρόφου έως την εμφύτευση, σέβεται την αρχή της αναλο-γικότητας
και είναι συνταγματικά επιτρεπτός, καθώς είναι
α) κατάλληλος για την εξυπηρέτηση του
σκοπού της διασφάλισης του σεβασμού της
αξίας του ανθρώπου και του αυτοκαθορισμού
του, με τη διαφύλαξη του πρωταρχικού ρόλου
της διμερούς συναίνεσης ως προϋπόθεσης για
τη συνέχιση της διαδικασίας ΙΥΑ και β)
αναγκαίος, διότι δεν υπήρχε ηπιότερος τρόπος
για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
Εξάλλου, η αρχή του σεβασμού της
ανθρώπινης αξίας λόγω της απόλυτης
κατοχύρωσής της τίθεται υπεράνω σύγκρισης
με τα ατομικά δικαιώματα.
Εξάλλου, εφόσον το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι το
διακυβευόμενο δικαίωμα αναπαραγωγής
εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου
8 της ΕΣΔΑ, έπρεπε να εξετάσει εάν ο
περιορισμός του δικαιώματος αυτού από το
δικαίωμα ανάκλησης του συντρόφου σέβεται
τα όρια που τίθενται από την ΕΣΔΑ.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 παρ. 2 ΕΣΔΑ
ορίζεται ότι το δικαίωμα σεβασμού της
ιδιωτικής ζωής μπορεί να υποβληθεί σε
περιορισμούς, αρκεί αυτοί α) να προβλέπονται
στον εθνικό νόμο, προϋπόθεση που συνέτρεχε
στην προκειμένη περίπτωση, αφού η
δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης του
συντρόφου προβλέπεται στο σχετικό αγγλικό,
όπως και στον ελληνικό, νόμο και β) να είναι
αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία για την
προστασία -μεταξύ άλλων- και των δικαιωμάτων των άλλων. Το στοιχείο του
«αναγκαίου» περιορισμού εδώ υποδηλώνει τη
σημασία της αρχής της αναλογικότητας ως
ορίου του περιορισμού του ατομικού
δικαιώματος για σεβασμό του ιδιωτικού βίου.
Όπως όμως αναφέρθηκε παραπάνω, ο
συγκεκριμένος περιορισμός του δικαιώματος
σεβασμού του ιδιωτικού βίου της προσφεύγουσας σέβεται την αρχή της αναλογικότητας,
επομένως δεν αντίκειται στο άρθρο 8 ΕΣΔΑ.
3. Ως προς την παραβίαση του άρθρου 14
ΕΣΔΑ:
Η αρχή της αναλογικής ισότητας υπαγορεύει
την όμοια μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων
και τη διαφορετική μεταχείριση ανομοίων
καταστάσεων. Μεταξύ όμως των δύο
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κατηγοριών γυναικών που τίθενται σε
σύγκριση με βάση τους ισχυρισμούς της
προσφεύγουσας -εκείνων δηλαδή που
προσφεύγουν στην ΙΥΑ και των υπολοίπωνεντοπίζονται διαφορές στο πεδίο της
αναπαραγωγής, που δικαιολογούν τη
διαφορετική αυτή ρύθμιση. Πράγματι, για την
ολοκλήρωση της ΙΥΑ απαιτούνται πολλές
αυτοτελείς πράξεις, σε καθεμία εκ των οποίων
πρέπει να διαπιστώνεται η διμερής συναίνεση,
σε αντίθεση με τη φυσιολογική αναπαραγωγή,
στην οποία η αρχική συναίνεση που
εκφράζεται εμπράκτως δεν μπορεί να
ανακληθεί, γεγονός που εξ αρχής γνωρίζουν οι
συμμετέχοντες. Επομένως, η διαφορετική
αντιμετώπιση των ανόμοιων αυτών καταστάσεων δεν παραβιάζει την αρχή της
αναλογικής ισότητας.
Η μειοψηφία του ΕΔΔΑ υποστηρίζει ότι
πάντοτε πρέπει να υπερέχει το δικαίωμα
αναπαραγωγής της γυναίκας έναντι του
δικαιώματος αναπαραγωγής του άνδρα, λόγω
των επιβαρύνσεων που δημιουργεί για τη
γυναίκα η εγκυμοσύνη. Στη σκέψη αυτή θα
μπορούσε να εντοπίσει κανείς ένα λογικό
σφάλμα: αναφέρεται στη σύγκριση των
δικαιωμάτων αναπαραγωγής και των δύο υπό
τη θετική τους όψη, δηλαδή του δικαιώματος
της γυναίκας να γίνει μητέρα με το δικαίωμα
του άνδρα να γίνει πατέρας. Στη συγκεκριμένη
όμως περίπτωση συγκρούονται το δικαίωμα
της γυναίκας να γίνει βιολογική μητέρα με το
δικαίωμα του ανδρός να μη γίνει πατέρας.
Εξάλλου, εφόσον η αρχή της αξίας του
ανθρώπου έχει απόλυτη εφαρμογή, δε θα
μπορούσε να παραβιασθεί ούτε με την
επίκληση λόγων «ισότητας».
Δ. Συμπέρασμα:
Η παρατηρούμενη τάση του ΕΔΔΑ να
αποφεύγει να λάβει ξεκάθαρη θέση όταν
καλείται να αποφανθεί επί ευαίσθητων
θεμάτων (παράβαλε και υπόθεση Vo κατά
Γαλλίας) δε συνιστά ευοίωνη ένδειξη για την
εξέλιξη της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πάντως, με αφορμή την υπό σχολιασμό
υπόθεση, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη
σημασία της ενδελεχούς ενημέρωσης των
προσώπων που προσέρχονται στα ιατρικά
κέντρα για να ακολουθήσουν θεραπεία
γονιμότητας ως προς το δικαίωμα που έχουν
αμφότεροι να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους
μέχρι την εμφύτευση. Μάλιστα, στην
περίπτωση που για έναν από τους δύο
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το τελευταίο
διαθέσιμο γεννητικό υλικό, όπως συνέβη στην
υπό κρίση περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο να
γίνεται ειδική μνεία στη δυνατότητα να
κρυοσυντηρηθούν χωριστά τα αγονιμοποίητα
γεννητικά κύτταρα. Και επειδή αυτό, με βάση
τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα, δεν είναι
ακόμη εφικτό για τα ωάρια, θα πρέπει
τουλάχιστον να ενημερώνεται η ενδιαφερομένη ότι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
αντί της γονιμοποίησης των ωαρίων της με το
γενετικό υλικό του συντρόφου, όπου υπάρχει
ο κίνδυνος της ανάκλησης της συναίνεσης, να
γονιμοποιήσει τα τελευταία γεννητικά της
κύτταρα με γεννητικό υλικό τρίτου δότη.

3

