ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ελλάδα: Κυρώθηκε η Σύμβαση της
Χάγης για την προστασία των παιδιών
και τη συνεργασία σχετικά με τη
διακρατική υιοθεσία
Με το ν. 3765/2009 κυρώθηκε μετά
από 16 χρόνια η Σύμβαση που είχε
υπογραφεί στη Χάγη στις 29/5/1993 για
την προστασία των παιδιών και τη
συνεργασία σχετικά με τη διακρατική
υιοθεσία. Κύριος στόχος της Σύμβασης
είναι να ληφθούν μέτρα που να
εξασφαλίζουν ότι οι διακρατικές υιοθεσίες θα γίνονται προς το συμφέρον του
παιδιού και με σεβασμό προς τα
θεμελιώδη δικαιώματά του, ώστε να
παρεμποδίζεται κατά το δυνατό η
αρπαγή, η πώληση ή η παράνομη
διακίνηση παιδιών.
(Πηγή: http://www.et.gr)
Μεγάλη Βρετανία: Νόμιμη κρίθηκε η
παράλειψη γιατρών να βοηθήσουν
άτομο που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, έχοντας προηγουμένως
καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί την
παροχή βοήθειας
Η γυναίκα έπασχε από μεταιχμιακή
διαταραχή προσωπικότητας και είχε ήδη
κάνει τουλάχιστον εννέα ακόμη
προσπάθειες να αυτοκτονήσει, είχε όμως
τελικά δεχθεί ιατρική βοήθεια. Στην
τελευταία της προσπάθεια ήταν αποφασισμένη και μάλιστα είχε αφήσει
"διαθήκη ζωής", σύμφωνα με όσα ορίζει
νόμος του 2005. Όπως δήλωσαν οι
γιατροί, η διαθήκη δεν έπαιξε πάντως

ΕΚΔΟΤΩΝ

ρόλο στην απόφασή τους, καθώς η
γυναίκα είχε τις αισθήσεις της όταν
έφτασε στο νοσοκομείο. Η ιατρική ομάδα
έκρινε ωστόσο, ότι δεν μπορούσε να
ενεργήσει παρά τη θέλησή της, εφόσον,
μετά την εξέτασή της, έκρινε ότι είχε την
πνευματική ικανότητα να εκφράζει
ελεύθερη βούληση. Τα συμπεράσματα
της δικαστικής έρευνας που ακολούθησε
δικαίωσαν τελικά την απόφαση των
γιατρών του νοσοκομείου, εφόσον
κρίθηκε ότι αυτοί νομίμως δεν επενέβησαν, σεβόμενοι τις επιθυμίες της
γυναίκας.
Η υπόθεση αυτή ήταν η αφορμή για
έντονες συζητήσεις σχετικά με την
εγκυρότητα των διαθηκών ζωής σε
περιπτώσεις αυτοκτονίας, σχετικά με την
ικανότητα των ατόμων που πάσχουν από
ψυχικές νόσους να δηλώνουν έγκυρα τη
βούλησή τους αλλά και σχετικά με τις
δυσκολίες εφαρμογής της νομοθεσίας
από τους γιατρούς και τα πολύ
δυσάρεστα διλήμματα που αντιμετωπίζουν. (Πηγή: BBC, 1/10/2009)
Ιταλία: Δικαστήριο αναγνωρίζει για
πρώτη φορά ως ελαφρυντικό τα
«γονίδια της βίαιης συμπεριφοράς»
Ιταλικό δικαστήριο μείωσε τη
στερητική της ελευθερίας ποινή ενός
ατόμου που καταδικάσθηκε για φόνο,
αποδεχόμενο τον ισχυρισμό του ότι
έφερε γονίδια που έχουν συνδεθεί με τη
βίαιη συμπεριφορά.
Πρωτοδίκως είχε επιβληθεί ποινή

Βιβλιοπαρουσιάσεις...

κάθειρξης 9 ετών, με αποδοχή της
μειωμένης ενοχής λόγω ψυχικής
πάθησης κατά την περίοδο τέλεσης του
εγκλήματος. Κατά την εκδίκαση της
υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, όμως, ο
δικαστής ζήτησε νέα ψυχιατρική εξέταση
από ομάδα ειδικών. Μέλος της ομάδας
εντόπισε ανωμαλίες σε τομογραφίες του
εγκεφάλου του καταδικασθέντος και
διαπίστωσε ότι αυτός είχε πέντε
γονιδιακές ποικιλίες που έχουν συνδεθεί
με την επιθετικότητα. Μεταξύ αυτών, το
γονίδιο της Οξειδάσης Α των Μονοαμινών (ΜΑΟΑ), το οποίο σύμφωνα με
μελέτη του Βασιλικού Κολεγίου του
Λονδίνου το 2002 όταν υπολειτουργεί
συνδέεται με επιθετική συμπεριφορά και
τάση για εγκληματικότητα μεταξύ
αγοριών που έχουν υποστεί κακομεταχείριση. Ο δικαστής αποδέχτηκε την
έκθεση και μείωσε την ποινή κατά ένα
έτος.
Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις
στο χώρο της επιστήμης. Ανεξάρτητοι
γενετιστές και εγκληματολόγοι δήλωσαν
στο περιοδικό «Nature» ότι τα
επιστημονικά ευρήματα δεν υποστηρίζουν τα συμπεράσματα του
δικαστηρίου, αφού οι επιστήμονες δεν
γνωρίζουν πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους κ α ι με το περιβάλλον τ α
μεμονωμένα γονίδια, ενώ η επίδραση της
ΜΑΟΑ φαίνεται ότι ποικίλλει ανάμεσα σε
διαφορετικές εθνότητες. (Πηγή: Lawnet,
3/11/2009).
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Τεκνοθεσία από δεύτερο ομόφυλο γονέα;
Λίνα Παπαδοπούλου,
Επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ

Υ

ποχρεούται μια χώρα να
επιτρέψει την τεκνοθεσία εκ
μέρους του ομόφυλου
συντρόφου του φυσικού γονέα; Αυτό
είναι το ερώτημα που εκκρεμεί
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση
Gas και Dubois κ. Γαλλίας (Νο
25951/07). Η προσφυγή αφορά την
απόρριψη αίτησης μιας Γαλλίδας για
τεκνοθεσία του φυσικού τέκνου της
ερωτικής της συντρόφου. Το τέκνο
αποκτήθηκε με δωρεά σπέρματος
μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία πραγματοποιήθηκε
στο Βέλγιο, λόγω της σχετικής
απαγόρευσης στη Γαλλία. Σύμφωνα
με τη γαλλική νομοθεσία, η
τεκνοθεσία επιτρέπεται μόνον από
δύο άτομα που έχουν συνάψει γάμο
μεταξύ τους και γάμος επιτρέπεται να
συναφθεί μόνον μεταξύ ετεροφύλων·
αντιθέτως, η τεκνοθεσία στην
περίπτωση που καλείται να κρίνει το
ΕΔΔΑ θα συνεπαγόταν την
αυτοδίκαιη έκπτωση της βιολογικής
μητέρας από τα γονεϊκά της
δικαιώματα. Να επισημανθεί ότι
πρόκειται εδώ για τεκνοθεσία από
την/τον ομόφυλη/ο σύντροφο του
ενός και μοναδικού γενετικού και
νομικού γονέα, περίπτωση η οποία
διαφοροποιείται από: α) την
τεκνοθεσία από ένα και μόνο
ομοφυλόφιλο άτομο (η περίπτωση
αυτή απαντήθηκε καταφατικά με την
απόφαση του ΕΔΔΑ E.B. κ. Γαλλίας,
22.01.2008), β) την κοινή τεκνοθεσία
ενός παιδιού από ομόφυλο ζευγάρι
και γ) την περίπτωση ο δεύτερος

φυσικός γονέας ή ο δωρητής
σπέρματος να είναι γνωστός
(σύμφωνα με την απόφαση McD. κ. L.
του ιρλανδικού Supreme Court της
11.12.2009 δωρητής σπέρματος
δικαιούται 'πρόσβασης στο παιδί'),
περίπτωση που θα μπορούσε
...ο ασκός του Αιόλου για την
παραδοσιακή μορφή οικογένειας έχει
ανοίξει προ πολλού και οι τεχνικές
δυνατότητες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οδηγούν -σχεδόν αναπόφευκτα, όπως όλες οι τεχνολογικές
εξελίξεις- και σε κοινωνικές και
δικαιϊκές αλλαγές.

δυνητικά να θέσει το πρόβλημα της
πολυγονεϊκότητας (περισσότεροι των
δύο γονιών).
Διευκρινιστικά, το ερώτημα δεν
είναι αν μια χώρα επιτρέπεται να δίνει
τη δυνατότητα τεκνοθεσίας από
τον/την ομόφυλο/η σύντροφο του
φυσικού γονέα· το ερώτημα αυτό έχει
ήδη απαντηθεί θετικά τόσο από το
νομοθέτη αρκετών ευρωπαϊκών και
μη χωρών όσο και από κάποια
δικαστήρια. Συγκεκριμένα, σήμερα
τεκνοθεσία από μια γυναίκα του

φυσικού παιδιού της συντρόφου της
είναι δυνατή σε δέκα ευρωπαϊκές
χώρες (Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία,
Γερμανία, Ισλανδία, Ολλανδία,
Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και
Μεγάλη Βρετανία), ενώ σχεδιάζεται
σε άλλες τέσσερις (Ουγγαρία,
Λουξεμβούργο, Σλοβενία και συναγόμενη ερμηνευτικά- στην
Πορτογαλία). Εκτός Ευρώπης, η
δυνατότητα αυτή παρέχεται σε
επαρχίες ή πολιτείες του Καναδά, των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
και της Αυστραλίας καθώς και στη
Νότια Αφρική. Σε κάποιες από τις
παραπάνω χώρες επιτράπηκε ή
κρίθηκε σύμφωνη με το Σύνταγμα με
δικαστική απόφαση, όπως για
παράδειγμα με την απόφαση της
1 0 . 0 8 . 2 0 0 9 τ ο υ Γε ρ μ α ν ι κ ο ύ
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού
Δικαστηρίου, που αποφάνθηκε ότι η
βιολογική γονεϊκότητα δεν
απολαμβάνει υπέρτερης συνταγματικής κάλυψης από την κοινωνική
γονεϊκότητα. Προς την κατεύθυνση
αυτή αναθεωρήθηκε και η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Τεκνοθεσίας (δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ,
αλλά άνοιξε για υπογραφές στις
27.11.2008), προκειμένου να
επιτρέψει τη δυνατότητα τεκνοθεσίας
από ομόφυλο και μη έγγαμο γονέα,
την οποία μέχρι και σήμερα δεν
επιτρέπει.
Το ερώτημα ενώπιον του ΕΔΔΑ,
λοιπόν, είναι αν μια χώρα
υποχρεούται να επιτρέπει την
τεκνοθεσία από δεύτερο ομόφυλο
γονέα σύντροφο του βιολογικού.
Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιείται το νομικό επιχείρημα της
παραβίασης του άρθρου 8 (ιδιωτική
και οικογενειακή ζωή) σε συνδυασμό

Τεκνοθεσία από δεύτερο ομόφυλο γονέα;
με το άρθρο 14 (απαγόρευση αρνητικών
διακρίσεων) της ΕΣΔΑ με βάση τις
ακόλουθες σκέψεις. Η απαγόρευση
τεκνοθεσίας στην περίπτωση αυτή
αποτελεί τριπλή αρνητική διάκριση:
πρώτον, λόγω νομικής οικογενειακής
κατάστασης, καθώς επιτρέπεται μόνον σε
έγγαμους και όχι σε σταθερούς
συντρόφους, δεύτερον, λόγω φύλου,
καθώς ο γάμος επιτρέπεται μόνον σε
ετερόφυλα άτομα και τρίτον, λόγω
ερωτικών προτιμήσεων, εφόσον κατά
κύριο λόγο ετεροφυλόφιλοι θα επέλεγαν
να συνάψουν γάμο με ελεύθερη βούληση
με ετερόφυλά τους άτομα. Τέτοιου είδους
διακρίσεις επιτρέπονται, σύμφωνα με τη
νομολογία του ΕΔΔΑ, μόνον για
«ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους» και άρα το
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας των
κρατών είναι στενό (Karner κ. Αυστρίας,
2003, παρ. 41). Τέτοιοι λόγοι θα ήταν εδώ
το συμφέρον του παιδιού, το οποίο και
πρέπει να εξεταστεί.
Όσον αφορά το συμφέρον του παιδιού,
δύο δέσμες επιχειρημάτων αντιμάχονται η
μία την άλλη: σύμφωνα με την πρώτη, το
συμφέρον του παιδιού υπαγορεύει αυτό
να έχει δύο νομικούς γονείς αντί ενός,

καθώς έτσι διπλασιάζεται η οικονομικήκληρονομική, εν γένει υλική και
συναισθηματική του κάλυψη και
ασφάλεια. Τονίζεται ότι η κοινωνική
κατάσταση του παιδιού δεν αλλάζει,
καθώς ο/η φυσικός/ή γονέας συζεί ήδη με
το πρόσωπο που αιτείται την τεκνοθεσία,
συνεπώς το παιδί μεγαλώνει ήδη -και αυτό
δεν είναι δυνατόν να το παρεμποδίσει ο
νόμος- με δύο ομόφυλους κοινωνικούς
γονείς. Η αντίπαλη άποψη υποστηρίζει ότι
η αναγνώριση από το δίκαιο της
κοινωνικής αυτής πραγματικότητας δεν
επιτρέπεται, επειδή το μοντέλο των δύο
ομόφυλων γονέων έρχεται σε αντίθεση με
τη φύση (όπως εξάλλου και οι μέθοδοι της
υποβοηθούμενης γονιμοποίησης),
συνιστά πρόκληση για την παραδοσιακή
αντίληψή μας περί οικογένειας και κυρίως
επηρεάζει αρνητικά την ανατροφή του
παιδιού, επειδή στερείται του ανδρικού (ή
γυναικείου, αναλόγως) προτύπου και
επειδή κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο
αρνητικών διακρίσεων λόγω προκαταλήψεων στο σχολείο ή στις κοινωνικές
συναναστροφές του. Το επιχείρημα αυτό παρότι δεν ισχύει στην περίπτωση που μας
ενδιαφέρει, όπου το παιδί ανατρέφεται

ήδη από ομόφυλους κοινωνικούς γονείςθα σήμαινε πάντως ότι το δίκαιο αντί να
καταπολεμά τις αρνητικές κοινωνικές
διακρίσεις πρέπει να τις ενσωματώνει. Οι
σχετικές έρευνες, εξάλλου, που
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι
ομόφυλοι γονείς είναι ισάξιοι ή και
καλύτεροι από τους ετερόφυλους, καθώς
έχουν συνειδητά επιλέξει την από κοινού
απόκτηση παιδιού και προσφέρουν
συνήθως καλύτερο βιοτικό επίπεδο,
επειδή είναι μικρής χωρικής, χρονικής και
δειγματοληπτικής έκτασης, δεν πείθουν
τους υπέρμαχους της δεύτερης άποψης.
Το σίγουρο είναι ότι, ανεξάρτητα από την
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην
περίπτωση αυτή, ο ασκός του Αιόλου για
την παραδοσιακή μορφή οικογένειας έχει
ανοίξει προ πολλού και οι τεχνικές
δυνατότητες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οδηγούν -σχεδόν αναπόφευκτα, όπως όλες οι τεχνολογικές
εξελίξεις- και σε κοινωνικές και δικαιϊκές
αλλαγές.

Δικαστικές αποφάσεις: ΕΔΔΑ της 15ης Ιανουαρίου 2009, στην υπόθεση
Ρέκλος και Δαβουρλή κατά Ελλάδας
Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και
προσωπικής ζωής - Δικαίωμα στην εικόνα
- προστασία ιδιωτικής ζωής.
Νομικές διατάξεις: άρθρο 8 ΕΣΔΑ
1. Ο Α. Ρέκλος, αμέσως μετά τη γέννησή
του, σε ιδιωτική κλινική, τοποθετήθηκε σε
μονάδα εντατικής παρακολούθησης,
όπου είχε πρόσβαση μόνο το ιατρικό
προσωπικό. Μία μέρα μετά τη γέννηση
του μωρού, δόθηκαν στους γονείς του
δύο φωτογραφίες του, που είχαν ληφθεί
μέσα στη μονάδα. Οι γονείς διαμαρτυρήθηκαν για την «εισβολή»
επαγγελματία φωτογράφου της κλινικής
στο χώρο, καθώς και για τη λήψη των
φωτογραφιών χωρίς τη συναίνεσή τους.
Ενόψει της αδιαφορίας των υπευθύνων
της κλινικής και με δεδομένο ότι δεν
δόθηκαν στους γονείς τα αρνητικά των
φωτογραφιών, αυτοί απευθύνθηκαν στο
Πρωτοδικείο, ασκώντας αγωγή για
αποζημίωση. Η αγωγή τους απορρίφθηκε
από το Πρωτοδικείο ως αβάσιμη. Η
απόφαση αυτή του Πρωτοδικείου
επικυρώθηκε από το Εφετείο, ενώ ο
Άρειος Πάγος απέρριψε την αναίρεση
λόγω αοριστίας.
2. Οι γονείς προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ,
επικαλούμενοι παραβίαση των άρθρων 6
§ 1 (δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο)
και 8 (δικαίωμα ιδιωτικότητας) της ΕΣΔΑ.
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3. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόρριψη
της αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο ως
αόριστης ήταν εξαιρετικά φορμαλιστική,
καθώς με τον τρόπο αυτό δεν εξετάστηκε
τελικά το περιεχόμενο των ισχυρισμών.
Με το δεδομένο αυτό, το Δικαστήριο
κατέληξε ότι υπήρχε παραβίαση του
άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ.
Σε ό,τι αφορά την παραβίαση της
ιδιωτικότητας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η
έννοια της ιδιωτικής ζωής περιλαμβάνει
και το δικαίωμα στην ταυτότητα,
τονίζοντας ότι η εικόνα του ατόμου
αποτυπώνει τα μοναδικά χαρακτηριστικά
του και συνιστά ένα από τα βασικά
στοιχεία της προσωπικότητάς του. Το
Δικαστήριο πρόσθεσε ότι η αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος του
ατόμου να ελέγχει την εικόνα του
προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεσή
του για τη λήψη της φωτογραφίας και όχι
μόνο για τη δημοσίευσή της, ενώ
διευκρίνισε ότι στις περιπτώσεις ανηλίκων
η σχετική συναίνεση παρέχεται από τους
γονείς τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η
σύμφωνη γνώμη των γονέων αγνοήθηκε
πλήρως όχι μόνο κατά τη λήψη των
φωτογραφιών, αλλά ακόμη και σε σχέση
με τη φύλαξη των αρνητικών, στην οποία
είχαν αντιδράσει. Με τα δεδομένα αυτά,
το Δικαστήριο κατέληξε ότι τα Ελληνικά

δικαστήρια δεν έλαβαν τα κατάλληλα
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν το δικαίωμα
προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
Παραβιάστηκε έτσι το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.

Η προστασία των
γενετικών δεδομένων
Νο. 15 - Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα
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ΕΔΔΑ της 3ης Φεβρουαρίου 2009, στην υπόθεση Women on Waves
και λοιποί κατά Πορτογαλίας
Αμβλώσεις - Ελευθερία έκφρασης - Αρχή
αναλογικότητας.
Νομικές διατάξεις: άρθρο 10 ΕΣΔΑ
1. Το 2004, η οργάνωση «Women on
Waves» ναύλωσε το πλοίο «Borndiep» και
κατευθυνόταν προς την Πορτογαλία μετά από
πρόσκληση δύο άλλων οργανώσεων, των
~
Clube Safo and Nαo
te Prives, με στόχο την
προώθηση του αγώνα υπέρ της
αποποινικοποίησης των αμβλώσεων.
Συναντήσεις για την πρόληψη των
σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, τον
οικογενειακό προγραμματισμό και την
αποποινικοποίηση των αμβλώσεων είχαν
προγραμματιστεί να λάβουν χώρα από τις 30
Αυγούστου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2004.
Στις 27 Αυγούστου, με μία υπουργική
απόφαση, απαγορεύτηκε η είσοδος του
πλοίου στα πορτογαλικά χωρικά ύδατα και
ένα πολεμικό πλοίο εξασφάλισε την
εφαρμογή της απόφασης αυτής. Οι τρεις
οργανώσεις προσέφυγαν στο Διοικητικό
Δικαστήριο, το οποίο όμως απέρριψε την
προσφυγή, εκτιμώντας ότι σκοπός των
προγραμματισμένων συγκεντρώσεων στο
πλοίο ήταν να προσφερθεί πρόσβαση σε
διαδικασίες διακοπής της κύησης και σε
φάρμακα που ήταν παράνομα στη χώρα. Οι
οργανώσεις πρόσβαλαν την απόφαση στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, χωρίς όμως
επιτυχία. Στη συνέχεια προσέφυγαν και στο

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο
όμως έκρινε ότι το θέμα δεν είχε τόση νομική
ή κοινωνική σημασία ώστε να δικαιολογεί την
παρέμβασή του.
2. Οι προσφεύγουσες οργανώσεις
ισχυρίστηκαν ότι με τη συμπεριφορά τους οι
Πορτογαλικές αρχές παραβίασαν το άρθρο 5
της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ελευθερία και την
ασφάλεια) και το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου
No. 4 (ελευθερία κίνησης). Αναφέρθηκαν
επίσης στα άρθρα 6 (δικαίωμα σε δίκαιη
δίκη), 10 (ελευθερία έκφρασης) και 11
(ελευθερία συσσωμάτωσης) της ΕΣΔΑ.
3. Το Δικαστήριο αποφάσισε αρχικά ότι, με
βάση τα πραγματικά περιστατικά, η υπόθεση
θα έπρεπε να εξεταστεί μόνον ως περίπτωση
παραβίασης του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ.
Μολονότι αναγνώρισε τους νόμιμους
σκοπούς που επιδίωκαν να υπηρετήσουν οι
Πορτογαλικές αρχές, δηλαδή την πρόληψη
παραβίασης της τάξης και την προστασία της
υγείας, διευκρίνισε ωστόσο ότι ο
πλουραλισμός και η ανοχή έναντι ιδεών που
μπορεί να προσβάλλουν ή να ενοχλούν
αποτελούν προαπαιτούμενα μιας «δημοκρατικής κοινωνίας». Τόνισε ότι το δικαίωμα
στην ελευθερία της έκφρασης περιλαμβάνει
και την επιλογή του τρόπου που κοινοποιούνται οι ιδέες.
Tο Δικαστήριο έκρινε ότι στη συγκεκριμένη
περίπτωση οι περιορισμοί που τέθηκαν από
τις Πορτογαλικές αρχές πρόσβαλλαν την
«ουσία» των ιδεών και των πληροφοριών

που θα διακινούνταν, σημειώνοντας ότι η
επιλογή του πλοίου για την πραγματοποίηση
των εκδηλώσεων ήταν εξαιρετικά σημαντική
για τις τρεις οργανώσεις και πλήρως
ενταγμένη στις δραστηριότητες που είχε
αναπτύξει για αρκετά χρόνια η οργάνωση
«Women on Waves» σε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη. Παρατήρησε ότι δεν υπήρχαν
επαρκείς ενδείξεις σχετικά με την πρόθεση
των διοργανωτριών να παραβιάσουν την
ισχύουσα στην Πορτογαλία νομοθεσία για τη
διακοπή των κυήσεων, τονίζοντας ότι η
ελευθερία διατύπωσης γνώμης στο πλαίσιο
μιας ειρηνικής συγκέντρωσης δεν μπορεί με
κανένα τρόπο να περιοριστεί όσο το άτομο
δεν διαπράττει αξιόποινες πράξεις.
Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι οι
Πορτογαλικές αρχές, ακόμη κι αν υπήρχε
πραγματικός κίνδυνος χρήσης παράνομων
ουσιών, μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει
άλλα μέσα για την επίτευξη του σκοπού τους,
όπως θα ήταν η κατάσχεση των φαρμάκων
στο πλοίο, ενώ σημείωσε ιδιαίτερα την
παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας
λόγω της δραστικότητας που περιέκλειε η
χρήση ενός πολεμικού πλοίου στη
συγκεκριμένη περίπτωση. Με βάση τα
παραπάνω, το Δικαστήριο έκρινε ότι η
Πορτογαλία παραβίασε το άρθρο 10 της
ΕΣΔΑ, καθώς η παρέμβαση των αρχών ήταν
δυσανάλογη προς τους επιδιωκόμενους
σκοπούς.

ΕΔΔΑ της 24ης Μαρτίου 2009, στην υπόθεση Mojsiejew κατά Πολωνίας
Το δικαίωμα στη ζωή - Πλημμελής
επίβλεψη σε κέντρο αποτοξίνωσης
Νομικές διατάξεις: άρθρο 2 ΕΣΔΑ
1. Στις 28 Αυγούστου 1999 ο 25χρονος
Μojsiejew, μεταφέρθηκε σε κρατικό κέντρο
αποτοξίνωσης, όπου τοποθετήθηκε στην
απομόνωση, ακινητοποιήθηκε με ιμάντες και
εγκαταλείφθηκε εκεί. Βρέθηκε νεκρός λίγες
ώρες αργότερα. Στις 30 Αυγούστου έγινε
αυτοψία που επιβεβαίωσε ότι πιθανή αιτία
θανάτου ήταν η ασφυξία, ως αποτέλεσμα της
πίεσης που ασκήθηκε επάνω στο λαιμό του.
Την ίδια μέρα διατάχθηκε έρευνα και
πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από
ανακριτικές πράξεις. Εντούτοις ο ακριβής
χρόνος θανάτου δεν βεβαιώθηκε ποτέ,
καθώς το πτώμα δεν εξετάστηκε στο σημείο
όπου βρέθηκε. Ειδικοί γιατροί ετοίμασαν
επίσης μια σειρά από πραγματογνωμοσύνες,
με τις οποίες, μολονότι συμφωνούσαν ότι ο
θάνατος οφειλόταν σε ασφυξία, δεν
συμφωνούσαν ως προς τους παράγοντες
που μπορεί να τον είχαν προκαλέσει: κάποιοι
γιατροί βεβαίωναν ότι ο νεαρός είχε
ακινητοποιηθεί με τους ιμάντες πάνω στο
στήθος και δεν μπορούσε να αναπνεύσει και
άλλοι ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα πίεσης
που ασκήθηκε στο λαιμό του όταν ένα μέλος
του προσωπικού του κέντρου ακινητοποίησε
το κεφάλι του. Στην ποινική διαδικασία που

ακολούθησε αναγνωρίστηκε η ευθύνη
αρκετών εργαζομένων στο συγκεκριμένο
κέντρο αποτοξίνωσης και τους επιβλήθηκε
ποινή στερητική της ελευθερίας δύο ετών με
τριετή αναστολή. Μετά από έφεση που
άσκησε τόσο η μητέρα του θύματος όσο και
οι καταδικασθέντες, η απόφαση ακυρώθηκε
και η υπόθεση στάλθηκε για νέα εξέταση. Τον
Μάιο του 2008, η υπόθεση ήταν ακόμη
εκκρεμής στα εθνικά δικαστήρια.
2. Η μητέρα του θύματος υποστήριξε ότι οι
Πολωνικές αρχές παραβίασαν το άρθρο 2 της
ΕΣΔΑ (δικαίωμα στη ζωή), καθώς, παρά το
γεγονός ότι ο γιος της σκοτώθηκε από
εκπροσώπους του κράτους, δεν είχε γίνει
μέχρι την προσφυγή της στο ΕΔΔΑ μια
αποτελεσματική έρευνα σχετικά με τις
συνθήκες του θανάτου του.
3. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, μολονότι η
έρευνα είχε ολοκληρωθεί σε διάστημα λίγο
μεγαλύτερο του ενός έτους, η δίκη είχε
αρχίσει μόνο δύο χρόνια μετά την κίνηση της
ποινικής δίωξης. Επιπλέον το σώμα του
Mojsiejew δεν εξετάστηκε στον τόπο όπου
είχε βρεθεί, γεγονός που κατέστησε αδύνατη
τη βεβαίωση του χρόνου του θανάτου και
έτσι την ορθή κατανομή ευθυνών στον κάθε
κατηγορούμενο. Η ίδια η μητέρα του θύματος
εξετάστηκε ως μάρτυρας από το δικαστήριο
μόλις πέντε χρόνια μετά το θάνατο του
παιδιού της, ενώ, σε συνδυασμό με διάφορες
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καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των
διαδικασιών στα εθνικά δικαστήρια, η
υπόθεση ήταν ακόμη εκκρεμής τον Μάιο του
2008, περίπου, δηλαδή, εννέα χρόνια μετά
την πρόκληση του θανάτου. Το Δικαστήριο
λοιπόν κατέληξε ότι οι Πολωνικές αρχές δεν
μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μία σωστή και
αποτελεσματική έρευνα για το θάνατο του
Mojsiejew, παραβιάζοντας, με τον τρόπο
αυτό, το άρθρο 2.
Αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο βρέθηκε η
Πολωνία υπεύθυνη για παραβίαση του
άρθρου 2 ΕΣΔΑ, εφόσον κατά την πάγια
νομολογία του ΕΔΔΑ, όταν ένα άτομο είναι σε
καλή κατάσταση υγείας τη στιγμή που
επιλαμβάνονται τα κρατικά όργανα, είναι
υποχρέωση του κράτους να εξηγήσει πώς
προκλήθηκαν στη συνέχεια οι σωματικές
κακώσεις ή η προσβολή της ζωής του. Με
βάση τη θέση αυτή, το Δικαστήριο,
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mojsiejew είχε
μεταφερθεί στο κέντρο αποτοξίνωσης σε
καλή κατάσταση και χωρίς να φέρει
προηγούμενες κακώσεις ή να πάσχει από
ασθένειες, και ότι η Κυβέρνηση δεν μπόρεσε
να προσφέρει ικανοποιητικές και πειστικές
εξηγήσεις για το θάνατό του, έκρινε ότι
υπήρχε και για το λόγο αυτό ευθύνη της
Πολωνίας για παραβίαση του άρθρου 2 της
ΕΣΔΑ.
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